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HOOFDSTUK 1. ÏNLEIDING

Achtergrond

Het Natuurbeleidsplan (NBP) bepleit versterking van de wetenschappelijke

ondersteuning ten behoeve van de geformuleerde beleidsvoornemens. Deze ver-

sterking zal yia twee lijnen plaatsvinden. In de eersfe plaats zal verster-

king plaatsvinden van de totale onderzoekinspanning; daarnaasÈ zal worden

getracht de kosteneffectivitei-t van de reeds bestaande í-nspanningen te ver-

hogen. Verwacht wordt dat op deze wij ze de relatieve achterstand van het

natuuronderzoek kan worden verminderd.

In het NBP worden onder meer de volgende initiatieven aangekondigd:

1. Door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) zal een

natuuronderzoeksprogramma worden apgezet met a1s thema Ecologische

hoofdstruetuur. In het kader van dit programma zullen voor een periode

van vier jaar jaarlijks circa 30 nensjaren in aanvulling op de bestaande

capaciteit voor natuuronderzoek worden ingezet, teneinde - in aanslui-

ting op de uitvoering van het Ontwikkelingsplan - een inhaalmanoeuvre

voor het natuuronderzoek mogelijk te maken.

2. Ter verdere vermindering van deze achterstand zal de extra onderzoeks-

inspanning van de komende vier jaar voor het onderzoeksprogramma gelei-

delijk omgezet vlorden in structurele capaciteit.

Opdracht

Ten aanzien van het voornoemde natuuronderzoekprogramma heeft het Minis-

terie van LNV de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) ver-

zocht op hoofdlijnen advies uÍt te brengen over het gewenste onderzoek ter
ondersteuning van het NBP. De NRLO heeft daartoe in overleg met de Raad

voor het Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) en de Stichting Biologisch

Onderzoek Nederland (BION) de "Commissie Hoofdlijnen Natuuronderzoek" inge-

steld met daarin vertegenwoordigers van onderzoekorganisaties en vertegen-

woordigers van direct bij het (natuur)onderzoek betrokken instanties. Taak

en samenstelling van de Commissie zijn Ín bijlage 1 opgenomen.

Op 19 januari 1990 werd de Commissie geinstalleerd door de heer Ir. A. de

Zeeuw, voorzitter van de NRLO. De Commissie is 4 maal bijeen geweest'



Werkwij ze

De opdracht om een advies in hoofdlijnen uit te brengen betekent dat de

onderzoekorganisaties die straks bij de uitvoering worden betrokken, flexi-
biliteic behouden bij de afstemming van hun interne onderzoekprogrammering

op de hoofdlijnen van het beleid. Ook blijkt dat in vele gevallen het exact

formuleren van onderzoek- en beleidsvragen een iteratief proces Ís, zodat

het Ín dit stadium op te gedetailleerde wijze vastleggen van onderzoekvra-

gen niet wenselijk is.

De Commissie is van oordeel dat het regulLer verzamelen van gegevens buiten
de kaders van dit advies valc. Zo wordt specifiek monitoring van biotische
of abiotische componenten buiten beschouwÍng gelaten; methodologische as-
pecten van monitoring, zoaLs de ontwikkeling, operationalisering of imple-
mentatie van parameters in meeÈnetten, vallen echter wel binnen de kaders

van dit advies. De Commissie is door haar brede samenstelling voldoende in
de gelegenheid gel^Ieest om informatie over beschikbare kennis en lopend/-
gepland onderzoek te benutten bij het opstellen van dit advies.

De Commissie heeft zich intensief beziggehouden met de vertaling van de

kennisbehoeften zoals geformuleerd door het (natuur-)be1eid, naar een pro-
grammatische beschrijving van het benodigde onderzoek. Om deze vertaling
mogelijk te maken, zi:n in hoofdstuk 2 de belangrijkste beleidsvragen weer-

gegeven, die volgen uit het beleidsvoornemen van het NBP. In een aparte
exercitie zijn de onderscheiden hoofdlijnen verder uitgewerkt (en onderge-

bracht in bijlage 2). Deze exercitie had slechts Lot doel om de uitwerking
tot een onderzoekprogramma te ondersteunen. Een korte beschrijving van deze

uitwerking wordt gegeven in hoofdstuk 3. Daarbij heeft een nadere selectie
plaatsgehad van de beleidsvragen voor onderzoek op grond van een aantal
criteria, zoals beleidsmatige urgentie, vernieuwend karakter van het onder-

zoek, beschikbaarheid van expertise en aansluiting bij bestaand of voorge-

nomen onderzoek.

Aan de hand van de resultaten van de exercitie heeft een toedeling plaats-
gevonden van de vragen voor onderzoek - geformuleerd vanuit de beleids-
behoefte - naar acht deelprogramma's (hoofdstuk 4).
Ook is op indicatieve wijze de wenselijk geachte onderzoekÍnspanning per



deelprogramma aangegeven. Voorts is, eveneens op indicatieve wijze, aanBe-

geven bij welke instellingen de voor elk deelprogramma relevante expertise

aanwezíg is en lrorden voorstellen gedaan voor coördinerende "ÈrekkerinsEi-

tutentt.

De Commissie heeft bij haar werkzaamheden gebruik gemaakt van verschillende

(recent) verschenen Programmerlngstudies, rapporten en progranmavoorstel-

len, zoals die van RMNO, BION, NRLO, DLO en LU. Een overzicht hiervan geeft

bijlage 3.

Voorstellen over de organisatie en het beheer van het onderzoek zijn in

hoofdstuk 5 opgenomen. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 een aantal conclusies

en aanbevelingen gedaan, onder meer ten aanzlen van de verdere aanpak bij
de voorbereiding van het Programma.





HOOFDSTUK 2. HOOFDLIJNEN VAN BELEID

In het Natuurbeleidsplan is een aantal hoofdlijnen van beleid aangegeven'

Elk van deze hoofdlijnen zal gedurende de looptijd van het plan een forse,

zij hex uiteenlopende onderzoekinspanning vergen. In het verband van dit

rapport zijn met name dle beleidsvragen van belang die in de komende jaren

om een anthroord vragen.

Met dit in het achterhoofd volgt hierna een korte weergave van de hoofdlij -

nen van beleid; noch de weergave noch de aanduiding van beleidsvragen is

vo11edig.

1. Ecologische hoofdstructuur
Om een maximaal rendement van de beleidsinspanningen te hebben, is het

uregnemen van de belangrijksÈe problemen van de bijzondere natuurhraarden

in ons land (door areaalvergroting, vermindering van versnippering en

van negatieve externe invloeden) een noodzakelijke voorhTaarde. De rijks-

overheid kiest in dat kader voor het realiseren van een ruimtelijk sta-

bie1e, dvurzaam te behouden ecologische hoofdstructuur, bescaande uit

kerngebÍeden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones - De duur-

zame instandhouding ervan wordt ondersteund door een bufferbeleid, 8€-

richt op het r^regnemen dan wel minimaliseren van negatieve externe in-

vloeden op de kerngebieden.

Het beleid ten aanzien van de kerngebieden is gericht op het veiligstel-

len en vergroten van de bestaande natuurwaarden. Gebieden met reële

perspectieven voor het ontwikkelen van natuurwaarden van (inter)natio-

nale betekenis of voor heE aanzienlijk verhogen van bestaande natuur-

vraarden zijn in de ecologische hoofdstructuur opgenomen als natuuront-

wikkelingsgebieden. Het gaat met name om gebieden die geschikt zijn voor

de ontwikkeling van (natte) schraallanden, moerassen en (broek)bossen.

Voor een beperkt aantal soorten, zoals otter, das, edelherE en enkele

trekkende vissoorten, is het thans al mogelijk verbindingszones aan te

geven, teneinde migratiemogelijkheden tussen en binnen kerngebieden te

herstellen. Voorzieningen voor deze soorten zullen echter tevens van

positieve betekenis zijn voor andere soorten van de kerngebieden.

Het te voeren bufferbeleid is gericht op het door middel van structurele



maatregelen scheppen van zodanige duurzame condities dat in de ecologi-
sche hoofdstructuur de ge\^renste natuurwaarden kunnen worden gerealiseer<l

dan wel gehandhaafd. Daarnaast zal ook effectgericht beleid worden ge-

voerd, gericht op het - middels tijdelijke maatregelen - scheppen van

zodanige condities dat de basiskwaliteiten van ecosystemen kunnen \^rorden

hersteld, gehandhaafd of ontwikkeld. Voorts is ook de aansluiting van de

ecologische hoofdstructuur (EHS) aan een llesteuropese structuur van eco-

logisch waardevolle gebieden van belang voor de betekenis die men aan

een Nederlandse EHS zal hechten.

Mede gelet op de vereiste inspanningen doen zich belangrijke beleids-
vragen voor in het kader van het realiseren van de ecologische hoofd-
structuur. De belangrijkste zíjn:
- welke referentiesystemen kunnen v/orden gehanteerd voor de respectieve-

lijke kerngebieden? En welk streefbeeld is gelet op de Nederlandse si-
tuatie op termijn reëel? Welke normen dienen voor het milieuhygÍë-
nisch, \,irater- en ruimtelijk beleid, alsmede bij inrichting en beheer,

te worden gehanteerd? Op welke wijze kan worden gekomen tot een zo

beheersefficiënt mogelijke veiligstelling en inrichting, met een zo

groot mogelijke mate van "zelfregulatie"?
- op welke wijze kan de internationale dimensie van het Nederlands be-

leid, in het bijzonder het natuurontwikkelingsbeleÍd, het beste ge-

stalte krijgen?
- op welke wijze kan natuurontwikkeling in natte/vochtige situaties

(zoals laagveengebieden, beken, uiterwaarden) het best worden aange-

pakt, met de grootste kans op een duurzaam resultaat?
- welke combinatiemogelijkheden met andere gebruiksfuncties doen zich

voor de verschillende waardevol geachte ecosystemen voor? Waar moet de

grens met medegebruik worden getrokken?

- in welke situaties is isolement in plaats van verbinding de aangewezen

s trategie ?

- welke algemene princÍpes gelden bij de invulling van het bufferbeleid,
met name ten aanzien van de hydrologische aspecten, zodax daarvan Ín
concrete situaties gebruik gemaakt kan worden?

- welke maatregelen zijn in het kader van het effectgerichte beleid als
positief te beschouwen (kosten/baten-verhouding) en op welke wijze
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kunnen negatieve effecten worden voorkömen?

- op welke wijze kunnen de veranderingen in ecosystemen en dier- en

plantpopulaties het best \^Iorden Semeten, mede in relatie tot de effec-

tiviteiE van beleids instrumenten?

Spec if leke landschaPslraarden

Een aantal gebieden heeft zodanige landschappelijke hraarden, dat ze be-

leidsmatige aandacht van rijkszijde vergen. De aspecten waarop het

rijksbeleid zich richt zijn cultuurhistorie, aardkunde en belevingsvraar-

de. Het beleid met betrekking tot de gebieden met specifieke landsehap-

pelijke waarden is gericht op instandhouding, herstel en ontwikkeling

van de bepalende kenmerken en structuren in deze gebieden.

Belangrijke beleidsvragen bij het voorgestane beleid zi'jn:

- waar doen zich in het licht van de (inter)nationaal belangrijk geachte

gebieden met aardkundige waarden de belangrijkste knelpunten voor en

hoe kunnen daaraan per type gebied regels worden gesteld dan wel miti-

gerende maatregelen worden genomen? ;

- h/at zijn de wezenlijke cultuurhistorische patronen en elemenEen per

type cultuurhistorisch aandachtsgebied, wat is de kwetsbaarheid voor

veranderingen in het ruimEegebruik en hoe kunnen handvatten worden

aangereikt voor het ruimtelijk en inrichtingsbeleid?;
- wat zijn de mogelijkheden om nieuwe landgoederèn te laten ontstaan?

- hoe dient in het beleid met belevingswaarden ten aanzien van het

landschap rekening te worden gehouden?

Soortenbeleld
De noodzakelijke bescherming van soorten tegen verdergaande achteruit-

gang za:' voor het merendeel gestalte krijgen door middel van bescherming

van ecosystemen, in casu de ontwikkeling van de ecologische hoofdstruc-

tuur. Voor een aantal soorten zal dat echter onvoldoende zijn; deze zijn

voor een deel van hun levenscyclus afhankelijk van andere dan specifieke

natuurgebieden dan wel heÈ zwaarEepunt van de populaties ligt buiten de

ecologische hoofdstructuur. Voor deze soorten zal een gericht, aanvul-

lend soortenbeleid worden gevoerd. Voor de planperiode is een aantal

soorten geselecteerd, dat bijzondere aandacht zal krijgen (prioritaire

3.
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soorten) .

Mede in relatie tot de achteruitgang van soorten liggen hier onder ande-

re de volgende beleidsvragen:
- welke milieuhygiënische eisen stellen (groepen van) soorten aan htrn

leefomgeving? Welke eisen stellen ze aan inrichting en beheer ervan
(habitateisen) ? ;

- welke maatregelen zijn het meest effectief om tegemoet te komen aan

deze eÍsen? Hoe kan in het beheer van (niet natuur-)elementen rekening
worden gehouden met deze eisen?;

- welke eisen stellen (groepen van) soorten aan verbindingszones en wel-
ke aspecten zijn van bijzonder belang in verband met het verbredings-
vermogen?;

- hoe kan een maximale spin-off voor andere soorten worden bereikt bij
het nemen van maatregelen voor prioritaire soorten?

Algemene natuur- en landschapswaarden

"Bij algemene natuurlraarden gaat het om plant- en diersoorten die op

landelijk dan wel regionaal niveau algemeen kunnen vóórkomen, mits wordt
voldaan aan algemene milieu- en waterkwaliteitseisen en aan een zekere
mate van "groene dooradering" van het landelijk en stedelijk gebied. "
(citaat uit Natuurbeleidsplan) .

De verbeterde milieu-omstandigheden, alsmede maatregelen met betrekking
tot ruimtelijke ordening en inrichting zullen de bestaansmogelijkheden
voor dieren en planten ook buiten de ecologische hoofdstructuur vergro-
ten. Het beleid is er op gericht die mogelijkheden binnen andere vormen

van grondgebruik te (laten) benutten. Het zal hierbij gaan om mogelijk-
heden die op betrekkelijk eenvoudige wijze kunnen worden gerealiseerd
zonder dat aan het grondgebruik beperkingen vanuit het natuurbeleid zul-
len worden opgelegd.

Het ministerie van LNV za1 kennis op dat terrein vergaren, die kennis
actief verspreiden en stimuleren dat door groepen als agrariërs, wild-
beheerders, visstandbeheerders en !reg- en waterbeheerders daarvan ge-

bruik wordt gemaakt.



Belangrijke vragen vanuit het beleid zijn op dat terrein:

- welke ruimte ontstaat er bij het voorgenomen milieuhygiënisch, ruimte-

lijk en waterbeleid voor soorten in het landelijk gebied buiten de

ecologische hoofdstructuur? IJat zijn de bepalende eisen t,at betreft

inrichting en beheer van deze soorten? Hoe kunnen de verschillende ge-

bruiksvormen, in het bijzonder het agrarisch grondgebruik, inspelen op

deze eisen?;

- aan welke voorwaarden dient de "groene dooradering" (ecologische in-

frastructuur) te voldoen teneinde als ruggegraat te dienen voor het

behoud van algemene natuur- en landschapswaarden in gebieden buiten de

EHS? Hoe kan verdergaande versnippering worden tegengegaan dan we1

welke mitigerende maatregelen zijn denkbaar?

5 . Doelgroepenbeleld/draagvlakvergrotlng
Teneinde de doelen van het natuur- en landschapsbeleid Ee bereiken is

een zo grooE mogelijk draagvlak voor natuurgerichte maatregelen in de

Nederlandse bevolking nodig. Voorts is de (actieve en passieve) mede-

werking van specifieke groepen in de samenleving noodzakelijk' Het be-

leid zal er dan ook op gericht zijn het draagvlak te vergroten en mede-

werking/betrokkenheid van individuen, groepen en organisaties te verze-

keren. De lijnen hraarlangs dat zal gebeuren zijn voorlichting, natuur-

en milieu-educatie, meekoppeling, publiek-private samenwerkingsvormen,

sponsoring en doelgroepenbeleid.

Belangrijke beleidsvragen daarbij zijn:

- \,/at zijn de mogelijkheden voor sponsoring en voor publiek-private

sameil^rerkingsvormen? ;

- op welke wijze kan informatie-overdracht

in het kader van zowel voorlichting als

effectieve middelen?;

het beste gestalte krijgen,
educatie? l{at zijn de (meest)

- wat beweegt mensen in de dagelijkse praktijk tot voor de natuur posi-

tieve en negatieve keuzen, in het bijzonder bij het beheer van het

landelijk gebied? En op welke wLjze kunnen de keuzeprocessen positief

worden beinvloed? Hoe nemen belangrijke doelgroePen natuur en land-

schap waar en hoe kunnen ze worden aangezet tot ecologisch inpasbaar

handelen?
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6. Internatlonaal beleld
Natuur en milieu staan wereldwijd onder druk. Voorbeelden zijn de grooÈ-

schalige kap van tropische regenwouden, verwoestíjning, voortgaande in-
poldering en drainage van water- en moerasgebieden, stroperij en handel

e.d. De verantwoordelijkheid voor het lnternationale natuurbeleid van de

rijksoverheid krijgt gestalte via overleg in internationaal kader en

internationale regelingen en via de integratÍe van ecologie in relevanE
buitenlands beleid van de regering. Ook voor de realisering van de na-
tionale natuurdoelstellingen is het internationaal natuurbeleid van be-
lang gezien de grensoverschrijdende ecologische relaties.

Vragen vanuit het beleid betreffen onder meer de relatie natuur- en ont-
wikkelingssamenwerkÍng, natuur-handel, natuur-toerisme en de ontwikke-
lingen in gebieden die deel uitmaken van de líest-Palearctische vogel-
trekroute. Wetlands, tropische bossen, Antarctica, evenals walvissen en

grote Afrikaanse zoogdieren, zijn speerpunten in het beleid waarbÍnnen
zich vragen zullen voordoen.
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HOOFDSTUK 3. KORTE BESCHRIJVING VAN DE BELEIDSVRAGEN VOOR ONDERZOEK'

THEMATISCH GERANGSCHIKT NAAR DE HOOFDLIJNEN VAN BELEID

Inleiding en werkwijze

In hoofdstuk 2 zijn de zes hoofdlijnen van het beleid omschreven, t'17'

ecologische hoofdstructuur, specifieke landschapswaarden, soortenbeleid'

algemene natuur- en landschapswaarden, doelgroepenbeleid/draagvlakvergro-

ting en internationaal beleid. Deze omschrijving heeft plaatsgevonden op

basis van het beleidsvoornemen van het NaËuurbeleidsplan.

In diu hoofdstuk is hieraan verder invulling gegeven door op globale wi'jze

te beschrijven waar vanuit het natuurbeleid prioriteiten liggen met betrek-

king tot de behoeften aan onderzoek. De in dit hoofdstuk weergegeven onder-

zoekbehoefte is als volgt tot stand gekomen'

1. Eerst is een gedetailleerd overziclr-t gemaakt van prioritaire vragen voor

onderzoek waaraan het beleid behoefte heeft ter realisatie van de doel-

stellingen, zoals die zijn verwoord in het Natuurbeleidsplan ' Deze zi'jn

in bij lage 2 opgenomen. Het betreft een selectie van vragen, gericht op

realisatie in het kader van het NBP-onderzoekprogramma'

2. Vervolgens is een verdere selectie uitgevoerd, omdat de beantwoording

van al deze vragen een te omvangrijke onderzoekinspanning in een klein

aantal jaren zou vergen. De selectie is uitgevoerd op basis van de over-

weging dat de uitvoering van de gekozen onderzoekvragen plaats zal vin-

den in de eerste vier jaar van de NBP-planperiode en zal l,orden onder-

steund door de additionele financiering. De benodigde omvang van het

voor behandeling van de geselecÈeerde vragen benodigde onderzoek is door

de Commissie geschat op minstens 220 mensjaren. In bijlage 2 zijn deze

vragen voorzien van een *. De toedeling van de onderzoekvragen in de

andere categorie kan verschillende consequenties hebben. Het kan bete-

kenen dat de uitvoering za1- plaatshebben in de tweede vierjarige plan-

periode van het NBP en/of (mede) wordt gerealiseerd via reguliere onder-

zoekfinanciering in de eerste of tweede vierjarige periode.

De criteria die zijn gebruikt bij de selectie van onderzoekvragen zijn

de volgende:

1. de beleidsmatige urgentie met betrekking tot de uitvoering van onder-

zoek;
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2.

3.

4.

5.

de beleidsmatige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het on-
derzoek ligt op het terrein van natuur en landschap;
het vernieuwend karakter van het betreffende onderzoek, bezien vanuit
het natuurbeleid;
de beschikbaarheid van expertise;
de mogelijkheid tot aansluiting bij bestaande en voorgenomen onder-
zoekprogramma' s .

De aldus uitgevoerde prioriteitsstelling van onderzoekvragen speelt in
op de in het NBP aangekondigde versterking van het natuuronderzoek. De

Commissie is van oordeel dat het reguliere onderzoek en het te verster-
ken onderzoek niet los van elkaar kunnen worden gezien. Beide typen on-
derzoek dienen waÈ betreft doelstellingen, uitwerking en uitvoering een
grote mate van verwevenheid te vertonen. Het te versterken, vernieuwende
onderzoek moet een activerende en sturende werking hebben voor het regu-
liere onderzoek: de (reguliere) onderzoekprogramma's van instituten zul-
len meer en meer accenten moeten gaan leggen op vernieuwende elementen
binnen de traditionele aandachtsvelden. Omgekeerd dient het reguliere
onderzoek het pad te effenen voor de efficiënte uitvoering van het te
versterken onderzoek, dat de bestaande onderzoekresultaten als basis kan
gebruiken.

Op basis van heE gedetailleerde overzicht Ín bij Lage 2 wordt hierna per
hoofdlijn van beleid een korte omschrijving gegeven van de aldus gese-
lecteerde vragen.

Bij de uiteindelijke beantwoording van deze beleÍdsvragen via onderzoek
wordt met name aan de vragen Ëen aanzien van de ecologische hoofdstruc-
tuur en algemene natuur- en landschapswaarden hoge prioriteit toegekend.
De inzet van de onderzoekcapaciteit dient zich dan ook op deze themars
te concentreren. De overige thema's (specifieke landschapswaarden,
aanvullend - soortenbele id, doelgroepenbele i d/ d.r aagvlakvergroting en
internationaal beleid) zullen een beperkter beslag op de beschikbare
middelen leggen.

De thema-gewijs gerangschikte vragen vertonen overigens een sterke on-
derlinge samenhang. Veel vragen zijn voor meer thema's relevant. Zo zijn
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ecohydrologische vragen zaweL relevant
bepaling van kansrijke gebieden en het

van inrichting en beheer) als voor heE

en verbindingszones van de ecologische

voor natuurontwikkelÍng (voor de

formuleren van eisen ten aanzien

beheer van bestaande kerngebieden

hoofdsEructuur.

l. Ecologlsche hoofdsÈructuur

Voor de uitvoering van het beleid ten aanzien van de realisatie van de eco-

logische hoofdstructuur is de behoefte aan informatie in de volgende the-

mats te clusteren: versnippering, natuurontwikkeling, beheer, natuurgerich-

te normstelling en evaluatie.

Thema Versnippering
Voor het bepalen van de optimale ruimtelijke configuratie en, met name,

maatvoering van de elementen uit de ecologische hoofdstructuur (kerngebie-

den, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones) is behoefte aan in-
zicht in het functioneren van metapopulaties op verschillende ruimtelijke
schalen. Een modelmatige formulering van deze inzichten is gewenst om via
scenario-aanpak het beleid mede te kunnen vormgeven.

Belangrijk onderdeel daarbij is het verkrijgen van inzicht in de eisen die

organismen stellen aan ecosystemen met betrekking tot migratie. Aparte vra-
gen in dit kader betreffen de genetische aspecten van kleine populaties in
verband met het bepalen van de noodzakelijke populatÍe-omvang en beheers-

maatregelen. Isolatie en exÈinctiekansen zijn daarbij relevante aspecten.

Er is behoefte aan breed toepasbare kennis over de relevante processen en

sturende factoren. De directe toepasbaarheid van de onderzoekresultaten

wordt echter sterk vergroot indien informatie beschikbaar komt over prio-
ritaire ecosystemen en aandachts- en prioritaire soorten (bijvoorbeeld de

das, maar ook amfibieën, reptielen en vlinders) .

Thema Natuurontwikkel ing

De vragen met betrekking tot natuurontwikkeling spitsen zich toe op de te

hanteren referentiesystemen, de eisen die door de relevante referentiesys-
temen worden gesteld ten aanzien van schaal, fysisch milieu, ruimtelÍjke
ordening en beheer en de wiJze waarop aan deze eisen Èegemoet gekomen kan

r,,rorden gezien het huidige maatschappelijk gebruik van de betreffende gebie-

den en hun omgeving.
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Meer in detail zijn de behoeften ten aanzien van de op korte termijn be-
langrijkste typen gebieden (n.1. laagveengebieden, zeekleigebieden, duinen,
beekdalen en uiterwaarden) te formuleren ten aanzien van inrichting en
(eind)beheer op gebiedsniveau. Het gaat daarbij om referentiesystemen met
betrekking tot (natte) schraalgraslanden, moerassen en broekbossen, maar

ook bijvoorbeeld om permanent open water, beekbegeleidende bossen, over-
stromingsvlakten, rivierduinen of natte duinvalleien, aangezien een kennis-
basis aanwezig dient te zijn om in de toekomst te kunnen inspelen op ont-
wikkelingen en kansen die zich voordoen.

Tevens spelen voor deze gebieden vragen ten aanzien van het benodigde ont-
wikkelingsbeheer, de gevolgen van stofbelasting voor (de potenties van)
natuurontwikkeling en vragen ten aanzien van inrichtings- en beheerskosten
Ín relatie tot de omvang en daarmee samenhangend de mate van zelfregulatie
van gebieden.

Tevens gelden vragen op landschapsniveau die samenhangen met het bieden van
mÍgratiemogelijkheden van (relevante) organismen naar de natuuronËwikke-
lingsgebieden (en de interactie op dit punt tussen elementen uit de ecolo-
gische hoofdstrucÈuur) enerzijds en het realiseren van buffering tegen on-
gewenste abiotische (met narne hydrologÍsche) invloeden anderzijds.
op korte termijn is behoefte aan een praktisch en hanteerbaar oyerzicht van
relevante kennis voor alle gebieden en gebiedstypen waarin zich mogelijk-
heden voor de natuurontwikkeling zullen gaan voordoen, zoa:-.s. aangegeven in
het Natuurbeleidsplan.
Tevens is onderzoek gewenst naar de specifieke aspecten van de uitvoerings-
techniek bij de realisatie van natuurontwikkelÍngsprojecten.

Thema Beheer

Kennis over de relatie tussen oppervlakte en de mogelijkheid tot "zelfstan-
dig" ecologisch functioneren vanuit het oogpunt van beheerskosten is ook
hier, evenals bij het thema natuurontwikkeling, van belang. Voor beide the-
ma's zÍjn ook ecohydrologische vragen van belang. De ter beschikking staan-
de ecohydrologÍsche basiskennis is nog te beperkt.

Gedetailleerde overzichten van de hydrologische en hydrochemische gesteld-
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heid van het ondiepe grondwater ontbreken: grondwaterstromingspatronen,

ruimtelijke en temporele relaties tussen infiltratie- en kwelgebieden en de

relatie oppervlaktewater-grondwater zijn op veel plaatsen nog onbekend

en/of gebaseerd op de interpretatie van verouderde gegevens.

De ontwikkeling van effectieve analysemethoden zijn van belang. voorts doen

zl.c16- vragen voor ten aanzien van de mogelijkheden van hydrologische isola-

tie van gebieden, de lokatie van bufferzones, scheiding van schone en ver-

vuilde systemen, retentie van gebiedseigen water, herstelmogelijkheden van

hydrologische kringlopen, veranderingen in grondwaterkwaliteit onder in-

vloed van bodemcondities (waaronder denitrificatieprocessen). Tevens is de

dynamiek van verzurende neerslaglenzen en de rol van kwel daarbij van be-

lang, evenals kennis over het transport van stoffen en de processen en

structuren die daarbij op landschapsniveau barrièrevormend l^rerken.

Ten aanzien van bestaande kerngebieden en verbindingszones leven vragen met

betrekking tot beheer. In meer algemene zLn ziin vragen over de relaÈie

vegetatiestructuur-fauna van belang voor de terrestrische gebieden, de ro1

van de zaadbank bij (herstel van) vegeEaties en de effecten van specifieke

beheersmaatregelen, bijvoorbeeld in het kader van effectgerichte maaErege-

len.

Tevens bestaan vragen ten aanzien van effecten van begrazing in open land-

schappen (met betrekking tot o.m. het opEreden van verschraling, vestiSing

van kruiden en houtige gewassen) en de zelftedzaamheid van Srazers ' Ook

dient inzicht te worden verkregen in de mogelijkheden van beheer en ontwik-

keling onder omstandigheden waarin natuurgerichte normen niet kunnen l^Torden

gerealiseerd.

Met betrekking tot het beheer van het mariene gebied bestaan vragen ten

aanzien van de lokatie van ecologische onderzoekgebieden en de effecten van

boomkor- en kokkelvisserij .

Thema Natuurgerlchte Normstelling

Dit thema is zowel relevant voor het beleid ten aanzien van de ecologische

hoofdstructuur als de algemene natuur- en landschapswaarden.

Natuurgerichte normstelling is een instrument waarmee de eisen die door
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soorten en ecosystemen r^rorden gesteld aan de omgeving en het Ínenselijk ge-

bruik van die omgeving kunnen rrorden geëffectueerd. De normstelling kan be-

trekking hebben op stofconcentraties, maar ook op bijvoorbeeld de ruimte-
lijke configuratie van landschapselementen of de vormgeving van waterlopen.

Er is behoefte aan het operationaliseren van bestaande kennis in de vorm

van normen en inzicht in de wijze rraarop deze normen optimaal kunnen worden

geimplementeerd. Een aandachtspunt hierbij zijn de bestaande systemen voor

normstelling: zowel voor rtrat betreft de formele normen (bijvoorbeeld bij
het toelatingsbeleid van stoffen) als de informele normen (bijvoorbeeld
richtlÍjnen voor de aanleg van waterlopen en wegen).

De4e normen worden veelal vanuit een andere dan de natuuroptiek geformu-

leerd (bijvoorbeeld gericht op een optimale waterafvoer en verkeersveilige
bermbreedte). Een evaluaËie van de betekenis van bestaande formele en in-
formele normen voor het vóórkomen van natuurwaarden kan inzicht geven in de

noodzaak tot het formuleren en implementeren van natuurgerichte normen.

Verdere vragen doen zich voor met betrekking tot de stoffenproblematiek.
Kennis over achtergrondniveaus van stoffen 1n organismen ontbreekt, evenals

inzicht in te verwachten naijlingseffecten na reductie van stofbelasting
via voedselketens. Tevens doen zich vragen voor ten aanzien van de effecten
van stofproblemen op gemeenschapsniveau zoals de effecten van verzuring op

bosvogels via de eischaalkwaliteit. Verdere aandacht is gewenst voor de

problematiek van de kwaliteiÈ aan waterbodems, de rraterk$raliteit en de ef-
fecten op watervogels.

Thema Evaluatie
Voor de realisatie van de ecologische hoofdstructuur stsaat het beleid een

aantal instrumenten Èer beschikking. Er is behoefte aan inzicht in de rela-
tieve effectiviteit van deze instrumenten. Besluitvormingsmechanismen, de

daarbij gehanteerde motieven, en nalevingsaspecten in relatie tot relevante
actoren spelen daarbij een ro1. Tevens is het ontwikkelen van concepten en

indicatoren om de realisatie van gestelde beleidsdoelen te meten, van be-

1ang.

Aan het ontwikkelen van op natuur toegespitste scenariomethodieken wordt
grote waarde toegekend, Deze scenario's dienen beleidsverkenningen omtrent
de landbour^I-, natuur- en milieuproblematiek mogelijk te maken evenals ver-
kenningen gericht op de optimale inzet van (een combÍnatie van) beleids-
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instrumenten. Aansluitend hierop is er behoefte aan de ontwikkeling van een

samenhangend meetnet met betrekking tot natuur en landschap' In dit kader

dienen kwantitatieve inventarisatiemethoden voor biota ontwikkeld te wor-

den, evenals methoden voor de integratie van verschillende registratieme-

thoden (remote sensing, luchtfotografie, veldwaarnemingen).

2. Speclfleke landschaPswaarden

De vragen binnen dit thema richten zich op de ontwikkeling van operationele

criteria voor de beoordeling van cultuurhistorische, aardkundige en bele-

vingswaarden. De bestaande waarderingsystematieken behoeven aetualisering

en verdere detaillering, gericht op een landsdekkende typologie'

Aansluitend hierop dient inzicht verkregen te worden in de gevoeligheid van

deze waatden voor ingrepen en de mogelijkheden om de effecten van deze in-

grepen te mitigeren.

Ten aanzien van aardkundige waarden bestaan specifieke vragen naar de moge-

lijkheden om aardkundig waardevolle processen en patronen (erosie, sedimen-

tatie) te kunnen ontwikkelen. Hets gaat hierbij om de intrinsieke waarde van

deze verschijnselen maar tevens om het ontwikkelen van deze verschijnselen

als conditionerende variabele voor het optreden van natuur\^Iaarden' Het be-

palen van kansrijke en beheersbare situaties is hierbij van belang.

Ten aanzien van het behoud van specifieke landschapswaarden (cultuurhisto-

rische en belevingswaarden) is een verkenning van de mogelijkheden tot vor-

ming van nieuwe landgoederen relevant'

3. Soorten

De vragen die voortkomen uit het soortenbeleid zijn aanvullend op de vragen

uit de overige beleidsthema's. Aandacht is gewenst voor gevoeligheid van

prÍoritaire soorten voor stofbelasting. Status, achteruitgang en benodigd

beheer voor een aantal specifieke soorten (bruinvis, modderkruiper' bitter-

voorn, rivierkreeft) en voor de visfauna in het algemeen, is van belang'

Specifieke vragen vloeÍen voort uit soortenbeschermingsplannen die in het

kader van het NBP worden uitgebracht. Zo i's bijvoorbeeld specifieke behoef-

Èe aan inzicht in de mogelijkheden voor transplantatie-experimenten bij

muurplanten en vlinders, beheersaspecten voor vlinders en mogelijkheden van

aangepast akkerrandenbeheer. Verder doen zich specifieke vragen voor ten

aanzien van het vóórkomen, de bedreigingen en de beschermingsmogelijkheden
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van vogels op trekrouEes en overwinteringsgebieden (liest-Afrika: Maureta-

nië, Guinea, Bissau, Guinea Conacry; Siberië). Deze vragen vloeien voort
uit het internationale natuurbeleid.

4. Algernene natuur- en landschapswaarden

Voor de uitvoering van het beleid ten aanzien van algemene natuurwaarden is
de informatiebehoefÈe met betrekking tot natuur\^raarden in de volgende the-
mats te groeperen: beheer, natuurgerichte normstelling, meekoppeling en

evaluatie. Tevens bestaan vragen Èen aanzien van de algemene landschaps-

waarden.

Thema Beheer

Een groot aantal vragen dat leeft met betrekking tot het EHS-beleid is ook

relevant voor de algemene natuurwaarden. Dit geldt met name voor de vragen

ten aanzien van het functioneren van metapopulaties en de daarmee samenhan-

gende beheersconsequenties. Verder spelen vragen op soortniveau naar de ef-
fecten van regulier beheer in het landelljk gebÍed op amfibieën (met name

het beheer van kleine wateren) , reptielen en vlinders. Tevens ontbreekt
voldoende inzicht in de biotoopeisen, de effecten van beheer en, in het
verlengde daarvan, het benodigde beheer ten aanzien van doortrekkende
steltlopers in het landelijk gebied (bijvoorbeeld ruitersoorten).

Therna Natuurserichte normstellÍns
De relevante beleidsvragen zijn reeds onder het thema natuurgerichte norm-

stelling bij de hoofdlijn van beleid "Ecologische hoofdstructuur" aan de

orde geweest.

Thema Meekoppeling

Ten aanzien van algemene natuur\^raarden wordt gestreefd naar het aansluitend
op andere maatschappelijke activiteiten realiseren van natuurwaarden ("mee-

koppeling"). Inzicht in de mogelijkheden van aangepast perceelsrandbeheer
en akkerrandenbeheer ten behoeve van vegetatie, flora en fauna (en gericht
op hets gebruik van bemesting en bestrijdingsmiddelen) is hÍerbij van be-

lang, evenals inzicht in de Ínpasbaarheid van beheerslandbouw in de land-
bouwbedrijfsvoering voor bijvoorbeeld veenweidegebieden, en in het benutten
van antropogene gradÍënten in stadsrandgebieden en natuur in de stad. Ten
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behoeve van meekoppeling in de richting van recreatie dient, teneinde de

omvang van het recreatief medegebruik te kunnen bepalen, de invloed van

verstoring op de verspreiding en de populatie-omvang van niet-broedvogels

(met name watervogels) en op de dichtheid van broedvogels nader bepaald te

\,\rorden. Hetzelfde geldt voor de effecten van de verbreding van het recre-

atieseizoen. Tevens is inzichÈ gewenst in de wijze vTaarop recreatie in na-

Euurgebieden kan \^rorden gestuurd teneinde de effeeten op naEuurl^/aarden te

beperken ( sturing- gedragrelaties ) .

Thema Evaluatie

Het beleid, gericht op de realisatie van algemene natuurgebieden, wordt

ultgevoerd in aanvulling op het beleld gericht op milieu, ruimtelijke orde-

ning en \,\rater. De actuele betekenis van de beleidsuitgangspunten voor de

algemene natuur\^Taarden is nog onvoldoende bekend. Dit geldt met name voor

de risico-evaluatie in het stoffenbeleid in relatie tot algemene natuur-

waarden en aandachtssoorten met een breed verspreldingsgebied. Een meer

specifieke behoefte betreft de ontwikkeling van een adequaat en kostenef-

fectief monitoringssysteem voor het volgen van niveaus van xenobiotische

sEoffen in wilde planten en dieren.

In het algemeen bestaat behoefte aan de opzet van een samenhangend meetnet

met betrekking tot natuur en landschap. In het verlengde daarvan is de ont-

wikkeling wenselijk van kosteneffectieve inventarisatiemethoden voor biota.

Ook voor ecohydrologische inventarisaties ontbreken praktische methodieken.

Thema Algemene Landschapswaarden

De beleidsvragen sluiten aan bij de vragen zoals geformuleerd onder de

hoofdlijn van beleid "Specifieke landschapswaarden".

5 . Doe lgroepenbe Ie ld/draagvlakvergrot ing

Draagvlakvergroting kan worden bereikt door voorlichting waarbij dit in-

strument eveneens kan dienen voor het stimuleren van natuurvriendelijk

gedrag, Voor de inzet van dit instrument (in de vorm van algemene voorlich-

ting, terreingebonden voorlichting en natuur- en milieu-educatie) is kennis

nodig over (criteria voor) het kiezen van de doelgroePen, de wÍjze l^'aarop

zij reeds bereikt worden door voorlichting, de vorm en inhoud van voorlich-

tingsmateriaal en de effectiviteit van gehanteerde meÈhoden van belang'
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Natuurbeleving en de wijze hraarop besluitvormingsprocessen plaatsvinden
zijn belangrijke aspecten.

Ten aanzien van natuur- en milieu-educatie bestaat een aantal onderzoekvra-

8en. Deze hebben betrekking op natuurbeleving en de werking en effectivi-
teitsvergroting van het instrument natuur- en milieu-educatle. Voor de ge-
richÈe benadering van doelgroepen is kennis over natuurgericht gedrag en
natuurbesef van belang, evenals kennis over de wijze waarop doelgroepen
kunnen bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Tevens
bestaan onderwijskundige en methodische onderzoekvragen ten behoeve van de

ontwikkeling van natuur- en milieu-educatie. Nader onderzoek wordt nood-
zakelijk geacht naar de maatschappelijke perceptie van natuur en landschap
om de Segevensverzameling naar veranderingen in natuur en landschap daarop
af te kunnen stemmen, evenals onderzoek naar de relaties tussen verande-
ringen in natuur en landschap en de consequenties daarvan voor andere maat-
schappelij ke functies .

Bezien dient te worden welke speeifieke eisen ten aanzien van de woorlich-
tingsactiviteiten moeten worden gesteld voor de landschappelijke aspecten
van het NBP-beleid.

6. InternatLonaal beleld
De belangrijkste vragen die in het kader van heË NBP-onderzoekprogramma
kunnen worden beantwoord, hebben betrekking op het voorkomen en de bescher-
ming van vogels op trekroutes.
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HOOFDSTUK 4. PROGRA}'IMA VAN ONDERZOEK MET EEN BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN

ONDERZOEKTHEMA'S

Vanuit de in hoofdstuk 3 beschreven beleidsvragen is een aantal hoofdlijnen

van onderzoek geformuleerd.

De reden voor deze "vertaalstap" í.s gel^IeesÈ dat de in hoofdstuk 3 beschre-

ven hoofdlijnen van beleid niet direct zijn om te zetten in onderzoekpro-

gramma's. Na uitvoering van deze vertaalstap is deze problematiek in begin-

sel opgelost. De Commissie is van oordeel dat zich acht deelprograrma!s

aftekenen, waarbinnen een aantal samenhangende onderzoekprojecten kan wor-

den uitgevoerd. Onderstaand zijn de hoofdlijnen van beleid en de deelpro-

grammats van onderzoek naast elkaar weergegeven'

Op grond van een schatting van de benodigde onderzoekcapaciteit voor de

selectie uit de onderzoekvragen (zie ook bijlage 2; totaal minimaal 220

mensjaren) is de volgende wenselijk geachte procentuele verdeling van de

onderzoekinspanning over de verschillende deelprogramma's te geven.

HoofdlÍjnen van beleid

*
*
*
*

Ecolo gische hoofds tructuur
Specif ieke landschapsrÀTaarden
Soortenbeleid
Algemene natuur- en landschaPs-
waarden
Doelgroepenbeleid
Internationaal beleid

*
*

Deelprogramma! s
van onderzoek

1. Ruimtelijke rang-
schikking

2. Natuurontwikkeling
3. Natuurgerichte norm-

stelling
4. Soorten
5. Landschapswaarden
6. Doelgroepenbeleid
7 . MeeÈnetontwikkeling
8. Evaluatie

ProcenÈue1e
verdeling van
de onderzoek-
aandacht

30

25
15

10
5

5

5

5

De Commissie stelt voor deze indicatieve verdeling als richtsnoer te nemen

bij de toewijzing van middelen. Daarbij onderkent zij dat de totaal beno-

digde capaciteit de in hec NBP vermelde 4 x 30 mensjaren overtreft'

De Commissie acht het van groot belang dat de ínzet van additionele midde-

len aanvullend plaatsheeft op de inzet van capaciteit vanuit de eigen in-

stelling. Als richtlijn ziet de Commissie een 50t-50* verhouding als wense-
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lijk en haalbaar. Op die wijze zou het in dit hoofdstuk gepresenteerde pro-
gramma in de komende vier jaar kunnen worden gerealiseerd. Daarbij is de

Commissie zich ervan bewust dat een groot aantal voor onderzoek geselec-
teerde beleidsvragen uit bijlage 2 (n.1. die welke niet van een * zijn
voorzien) nÍet in de in dit hoofdstuk omschreven deelprogramma's aan de

orde komen.

Onderkend wordt dat voor een aantal deelprogramma's (waaronder doelgroepen-
beleid en evaluatie) de inzet van capaciteit door de uÍ.tvoerende instituten
en vakgroepen mogelijkerwijs beperkt zal kunnen zijn. In voorkomende geval-
len za1 dan ook van de 50-50 benadering afgeweken kunnen worden.

Per deelprogramma worden in alfabetische volgorde de relevanÈe onderzoek-
instellingen genoemd die over expertise op die terreinen beschikken. Tevens

worden per deelprogramma instellingen genoemd, die naar de mening van de

Commissie een trekkersrol zullen kunnen vervullen bij de uitvoering en
coördinatie van het betreffende onderzoek. De CornmissÍe acht het van groot
belang dat de trekkerinstituÈen andere instellingen meÈ relevante expertise
betrekken bij de uitvoering van de deelprogramma's. Die betrokkenheid zal
reeds tot uitdrukking moeten komen bij de uitwerking die aan de formulering
van projectvoorstellen voorafgaat. Bij de opdrachtverlening kan dit worden

aangegeven. De feitelijke coördinatie van de uiËvoering kan daarop aan één
instelling worden toevertrouqrd.
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Deelprogramma 1: Ruirntelijke rangschikking

1. InleÍding
De ecologische hoofdstructuur (EHS) van het Natuurbeleidsplan wordt gezien

alsderllggegÍaatvandeNederlandsenatuur'eenduurzaamsysteeminhet
sterk aan storingen onderhevige cultuurlandschap' In het cultuurgebied (de

wítre gebieden op de EHS-kaart) zijn veel natuurwaarden afhankelijk van

kleine landschapselementen en kleine natuurgebieden, die voor veel soorten

die er kunnen leven een instabiel systeem vormen' Dergelijke systemen kun-

nen echter een duurzamer karakter krijgen door de uitstraling vanuit kern-

gebieden en door verbeterin8 van algemene nilieucondities (water' bodem en

luchtkwaliteit). Hierbij zijn drie schaalniveaus onderscheiden in de ruim-

telijke relaties binnen de versnipperde natuur:

1. de sarnenhang binnen de ecologische hoofdstructuur;

2. de samenhang binnen het stelsel van kleine landschapselementen van het

cultuurlandschaP ;

3. de relatie tussen kerngebieden van de EHS en het cultuurlandschaP'

Het thema ,'Ruimtelijke rangschikking" richt zich met name op de ruimtelijke

relaties van planten en dieren op het niveau van individuen, soorten' poPu-

laties en ecosystemen. Daarbij spelen gebÍedskenmerken als areaalgrootte'

-verbindingen en biotoopkwaliteiten een grote ro1' Andere biotische proces-

sen (als successie) en biotische Patronen (als soorÈsamenstelling) worden

in hoofdzaak bepaald door abiotische patronen en Processen, zoals in rela-

tietotgrondsoort,PH,concenlratievanbepaaldestoffene.d.Dezelaatste
aspecten komen bij de deelprogramma's "NatuuronCwikkeling" en "Natuurge-

richte normstelling" aan de orde '

Bovengeschetst beeld wordÈ aangereikt door de theorie van metapopulaEies '

diededynamiekvanversnipperdepopulatiesbeschrijft.Metapopulatiesbe.
staan uit ruimteltjk gescheiden deelpopulaties, die samenhang krijgen door

dispersiebeweging, actief (dieren) of passief (zaden, sommige kleine die-

ren). De centrale processen zijn lokale extinctie van deelpopulaties en

herkolonisatie in leeggeraakte leefgebieden. De kans op lokale extinctie

wordt gestuurd door oppervlakte (: maximale grootte van de lokale popula-

Eie)endoorkwaliteitvanhetleefgebied(habitat).Deherkolonisatiekans
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wordt bepaald door het vermogen van soorten om afstanden tussen deelgebie-

den te overbruBgen, en vooral ook door hun bereidheid dat te doen (disper-

siekans) en voorts door de weerstand van het landschap. De wisselwerking

tussen lokale extinctie en herkolonisatie kan leiden tot een dynamisch

evenwichË, waarbij steeds een wisselend aantal leefgebieden leeg is, en

steeds weer verschillende. Veranderingen Ín de ruimtelijke structuur (b.v.

grotere afstand, meer verbindende elemenÈen, minder deelgebieden) beinvloe-

den de overlevingskans van de metapopulatie: zo kan een toenemende versnip-

pering tot uitsterven leiden, terwijl nog steeds een aantal geschikte ge-

bieden voorhanden is.
Maatregelen tegen versnippering kunnen dus gericht zijn op zowe1- verminde-

ren van afstand als op versterken van de verbinding of het vergroten van

het aantal deelgebieden. Beleidsmatig is dit zowel een nadeel als een voor-

deel: het onderzoek in zo'n complex systeem duurt langer voordat er resul-

taten komen, maar de mogelijkheid tot alternatieven oPent de weg naar ruim-

telijke scenario's, hetgeen een groot voordeel is bij het integreren van

ecologische principes in de ruimtelijke planning.

2. Hoofdliinen van onderzoek

- OntwlkkelÍng van een kennlssysteem over de relatle tussen overlevings-

kansen van populatles en ruimtellJke structuren.

Een dergelijk kennissysteem maakt het mogelijk op dÍverse ruimtelijke
schalen en bij diverse configuraties de overlevingskans van versnipperde

populaties in verband te brengen met de ruimtelijke structsuur (opper-

vlakte, afstand, barrières, verbindingszones), teneinde effecten van

veranderingen daari.n in kwalitatieve en bij voorkeur in kwantitatieve

termen te kunnen uitdrukken.

- VergeltJklng van rulmtellJke scenarlors met behulp van een dergellJk

kennissysteem.

Dit zou dienen te gebeuren voor een reeks van sleutelsoorten, die met

elkaar de voor versnippering relevante ecologische variatie dekken. Het

gaat hierbij vooral on lichaamsgrootte, dispersiecapaciteit, levensduur,

sociaal gedrag en het demografisch gedrag van deelpopulaties. Deze soor-

ten dienen goed onderzoekbaar en zoveel mogelijk reeds autecologisch

bekend te zijn. In het NBP genoemde prioritaire soorten verdienen de

voorkeur, maar zijn ten dele te zeldzaam voor empirisch onderzoek.
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Het gestelde doel kan via de volgende stappen worden bereikt:

- keuze sleutelsoorten voor emplrisch en modelonderzoek;

- empirisch onderzoek (ruimtelijk-correlatief, ondersteund met Proces-

gericht onderzoek) in versnipperde systemen op verschillende schaal en

met verschillende configuraties ;

.ontwikkelenmetapopulatiemodellen,deelsopgrondvanbestaandedemo-
grafische gegevens, deels op grond van genoemd empirisch onderzoek;

- modeltoetsing (via tijdreeksen in metapopulaties) en gevoeligheids-

analyses;

- extrapolatie naar niet-onderzochte soorten en zoveel mogelijk valideren

met gegevens uit empiriseh onderzoek;

- model koppelen aan GIS-systeem; deze stap dient te worden voorafgegaan

door methode-ontwikkeling ter operationalisering van de ruimtelijke

rangschikking.

Daarnaast ls er behoefte aan informatie over:

- de rol van genetische verarming in metapopulaties en geÍsoleerde poPu-

laties;
- de qreerstand van het landschap voor dispersiebewegingen' Dit betreft

onder meer de corridorfuncÈie van lijnvormlge elementen als houtwallen

of wegbermen, alsmede de barrièrewerking van verkeers\^7egen, binnen de

context van een metaPoPulatie'

3. Uitwerking
prioritaire systemen zijn die systemen met veel voor versnippering gevoe-

ligesoorten.Ditzijnintheoriebossen,heideenvenen'moerassenen
schraallanden,waarhetmilieuindetijdgezieneenrelatiefconstanÈe
kwaliteit heeft. De habitatkhraliteit is voorspelbaar, en soorten ontwik-

kelen er een relatief sterke Plaatstrouw. Bossoorten zijn hierin vermoede-

lijk het meest extreem. Daar staat tegenover dat heide' venen en laagveen-

moerassen op inÈernaÈionale schaal bezien binnen Nederland nagenoeg geslo-

tensyscemenvormen,terwijlbossen,opdezelfdeschaalbezien,inverbin.
dingstaanmethetDuitseenBelgischeachterland.VanschraallandenÍs
weinigtotnietsbekend;zevormenbelangrljkeobjecteninnatuurontwik.
kelingszones (beekdalen). Onderzoek in kleinschalige landschappen met klei-

ne bosjes en houtwallen krijgt reeds voldoende aandacht ' zodat bij nieuw te
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ontwikkelen onderzoek de prioriteÍt bij de overige systemen komt te liggen.
Tevens dient het deelprogramma zich te richten op soorten díe belang hebben

bij de - verschillende wijzen van - agrarische bedriJfsvoering (bijvoor-
beeld zoogdieren en vogelsoorten, die zich verplaatsen via begroeide per-
ceelsranden) .

Geschikte soorten voor onderzoek binnen laagveenmoerassen zijn met name

moerasvogels en moerasplanten. Er zÍjn geschikte gegevensbestanden voor
ruimtelijk-correlatief onderzoek. De noordse woelmuis is geschikt voor
empirisch onderzoek en populatiegenetisch onderzoek. In heide/hoogveen-

systemen is het korhoen heel geschikt: het verzarnelde autecologische mate-

riaal is voldoende als basls voor een model. Voorts lenen vlinders zich
heel goed om de gehele serie stappen in de eerder geschetste onderzoeklijn
te doorlopen, met name ook voor de modelontwikkeling in schraallanden
lijken insekten (enkele vlinders, sprinkhanen, mieren) geschikte soorten.
Onderzoek aan planten dient ontwikkeld te worden.

Een voor versnippering kwetsbare groep vormen de amfibieën. Met name in
zandgrondgebieden vormen amfibiepoelen een uitstekende basis voor metapopu-

latie-onderzoek en een dankbaar obJect voor natuurontwikkeling. Van de

boomkikker zLjn waarschijnlijk voldoende gegevens verzameld voor het ont-
wikkelen van een metapopulatiemodel. Onderzoek aan reptielen í-s waarschijn-
lijk veel arbeidsintensiever en vereist vooronderzoek.
Voor onderzoek naar de effecten van de barrièrewerking van verkeers\degen

lenen zoogdLeren en amfibieën zich het best. Uitspraken op populatieniveau
kunnen hler echter uitsluitend verwacht worden in samenhang met metapopu-

latie-onderzoek en -modellen.

Minstens net zo belangrijk als de ruimtelijke rangschikking is het beheer

van gebieden. Na inrichting van (delen van) bovengenoemde ecosystemen - op

basis van de resultaten van het bovengenoemd onderzoek - is de EHS gebaat

bij een duurzaam behoud en beheer van inríchtingselementen. Onderzoek naar
de verschillende vormen van duurzaam beheer met betrekking tot de prakti-
sche uitwerking in priorÍtaire systemen dient geintensiveerd te worden.

Belangrijke aspecten daarbij zijn kosten/effectiviteit-verhouding van de

maatregelen en de beoogde duurzaamheid in relatie tot maatschappelijke ont-
wikkelingen, waarbij zeker ook de bufferprobrematiek van belang is.
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Het lopend onderzoek aan netapopulaties (deels op landelijke schaal, gro-

tendeels op landschapssehaal) vormt, indien voortgezet, een sluitend geheel

met het hier geschetste onderzoek. Steeds vormen simulatiemodellen het mid-

del om Cussen soorten te vergelijken en naar niet-onderzochte soorten te

extrapoleren. In combinatie met GIS-programmatuur en GIS-databestanden vor-

men ze het niddel voor de toepassing van de kennis in de - nog te ontwik-

kelen - ruimtelijke Planvorming.

4. Instellingen dle over expertise beschikken

Expertise met betrekking tot "Ruimtelijke rangschikki-ng" is aanwezig oP

instituten als De Dorschkamp, IOO, LU (Natuurbeheer en Biologisch Station

i,Iijster), RIN, RUG, Staring Centrum'

Voorgesteld wordt het RIN als trekkerinstituut voor het deelprogramma te

laten functioneren.
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Deelprogramma Natuurontwikkel ing

1. Inleiding
Het voorlÍggende deelprogramma richt zich op het onderzoek op het gebied

van natuurontwikkeling in een aantal landschapstypen dat, zoals aangeduid

in het Natuurbeleidsplan, een belangrÍjke plaats inneemt in de ecologische

hoofdstructuur: beekdalsystemen, laagveenlandschappen, zeekleigebied, ri-
vierengebied en duinen. Het progranma beoogt een kader te geven voor een

verdere uitwerking van het onderzoek in deelprogramma's en projecten.

Nadrukkelijk is in het Natuurbeleidsplan gekozen voor natuurontwikkeling om

te komen tot een "duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van na-

tuurlijke en landschappelijke waarden" als een belangrijk middel om be-

staande natuurgebieden uit te breiden en met elkaar te verbinden tot de

ecologische hoofdstructuur. Uitbreiding en verbinding vragen om de vorming

van gebieden met nu nog een andere, vaak landbouwkundige functie tot een

hoogwaardig natuurgebied. In de laagveen- en zeekleigebieden gaat het daar-

bij om de ontwikkeling naar (complexen van) moerasbos, verlandend ondiep

\.rater, permanent open r^rater, rietvelden en natte graslanden; in beekdalen

gaat het om vrij meanderende beken, beekbegeleidende bossen, overstromings-

vlakten en kwel- en inzijgingsgebieden. In de uiterwaarden gaat het om ri-
vierduinen en stroomdalgraslanden, vloedbossen, moerassen en natte gras-

landen en in duinen om nacce duinvalleien, verstuivingsgebieden, slufters
en de binnenduinrand.

Het realiseren van natuurontwikkelingsprojecten kan in een groot aantal

verschillende landschapstypen plaatsvinden. In het beleid zullen de maat-

schappelijke mogelijkheden die zich onafhankelijk van het landschapstype

voordoen, een belangrijke ro1 spelen bij de realisatie van natuurontwikke-

lingsprojecten. NatuurontwikkelÍng kan ook van betekenis zijn in bestaande

natuurgebieden (kerngebieden) waar andere doelsystemen dan de nu bestaande

worden nagestreefd.

De centrale vragen voor natuurontwikkeling zijn geconcentreerd op de kansen

om op een redelijke termijn tegen aanvaardbare kosten een duurzame vergro-

tÍng van de natuurwaarden te bereiken door mÍddel van:

- beïnvloeding van het grond- en oppervlaktewaterregime (waterkwaliteit en
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-kwantiteit) ;

- een verandering in de voedingsstoffenhuishouding door een specifiek op

verschraling gericht beheer;

- een beheer gericht op differentiatie van de landschapsstructuur (bij -

voorbeeld door de introductie van grote, structuurbepalende herbivoren) '

Grote delen van Nederland bestonden oorspronkelijk uit waterrijke en voch-

Xige/aaXte milieus met een natuurlijke waterhuishouding en daarbij een af-

wisseling van voedselarme en voedselrijke situaties. Voedselarme condities

overheersten. Door een aantal grootschalige invloeden zijn nog slechts re-

latief kleine relicten van de oorspronkelijke toestand over' veelal in ge-

degenereerde vorm. oorzaken daarvan zijn de voortgaande ontginning, een

sterk gereguleerde waterhuishouding (vaak met forse peilverlaging), een in-

tensief grondgebruik meE een hoog bemestingsniveau en daarnaast een verho-

ging van de nutriëntenaanvoer door atmosferische depositie en de aanvoer

van gebiedsvreemd water. ook is de winning van drink- en industriewater uit

grondwater sterk toegenomen. Typerende kwelsituaties zijn door ingrepen in

de waterhuishouding sterk in aantal en betekenis teruggelopen' De invloed

op open-waterstelsels lag vooral in de regulatie van de afvoer en in de in-

grepen in het profiel van beken en rivieren' maar ook in kleinere \^Iatergan-

gen. Met deze schets is tevens aangeduid dat natuurherstel en -ontwikkeling

in laagveengebieden, beekdalsystemen en riviergebieden vooral afhankelijk

zijn van het benutten van de mogelijkheden om de oorspronkelijke basiscon-

dities met betrekking tot de hydrologie en de nutriëntenhuishouding te her-

stellen en om door rniddel van een uitgekiend beheer deze condities duurzaam

in stand te houden.

2. Hoofdlijnen van onderzoek

voor de gekozen landschappen zijn de volgende vijf hoofdlijnen van onder-

zoek var"r belang:

- onderzoek naar referentlesystemen btj plant- en dlersoorten,

gemeenschaPPen en ecosystemen

Er kan bijgedragen worden aan referentie-ondetzoek via historisch ecolo-

gisch onderzoek: met name de reconstructie van milieutypen in gedefini-

eerde referentieperioden inclusief de bijbehorende nutriënten- en \^Iater-

huishouding, hun natuurlijke dynamiek en successieverloop, sluit aan bij
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het historÍsch-geografisch onderzoek en het paleo-ecologisch onderzoek.

Referentie-onderzoek kan zich ook richten op studie van nog vergelijk-
bare situaties in aangrenzende landen.

Onderzoek naar doelsystemen (ecosystemen) op grond van de onderscheiden

referentiesystemen.
Referentiesystemen kunnen in principe een grote variatie in keuzemoge-

lijkheden te zien geven. Bij een beleidsmatige afweging voor één of meer

zogenaamde doelsystemen spelen criterÍa als het te verurachten rendement

in natuurwaarden, de realiseerbaarheid in tijd, gevraagde invesÈering
elz.

Onderzoek naar de randvoorwaarden waanonder deze doelsystemen functio-
neren (zoals water-, lucht- en bodemkwalltelt, beheersvormen en areaal-
grootte) .

voor natuurontwikkeling (en -herster) zijn er twee categorieën rand-
voorwaarden die bepalen of herstel en ontwikkeling rnogelijk zijn:
- abiotische randvoorwaarden (basiscondities water, bodem, lucht);
- biotische randvoorwaarden, in het bÍjzonder de beschikbaarheid van

diasporen (zaadvoorraad) en bereikbaarheid, blogeografÍsche condities
met betrekking tot areaalgrootte, dispersie- en migratiemogelijkheden
van soorten organismen.

Voor de genoemde landschappen is al gesteld dat abiotische basiscondi-
ties vooral in de waterkwaliteit en -kwantiteitsaspecten, de nutriën-
tenhuishouding en enkele daarvan afgeleide aspecten als atmosferische
kwaliteit schuil gaan. Veel aandacht is nodig voor het simuleren van
(effecten van) reBeneratieprocessen. Naast abiotisch procesonderzoek is
de relatie water-bodem-plant-lucht belangrijk; de effecten van nutriën-
ten oP de beschikbaarheid van niches van plant- en diersoorten uit natte
verschralingsreeksen, zoals.bijvoorbeeld dagvlinders, weidevogels, amfi-
bieën en reptielen, alsmede de effecten op de ruimtelijke opbouw (diffe-
rentiatie in verticale en horizontale patronen). Voorts is onderzoek
vereist naar het effect van beheer (maaien, plaggen, begrazing) op sa-
menstelling en strucÈuur van vegetaties.
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- Onderzoek naar kansrlJke situatÍ.es op grond van geograflsche en ecoLo-

gische informatle.
De beantwoording van de vraag waar doelsystemen in relacie tot de rand-

voorwaarden actueel of in potentie zijn te situeren, vraagt om geogra-

fisehe informatie (verspreidingsgegevens biota, Patroonkennis, abioti-

sche condities, inzicht in ruimtelijke relaties van grond- en opPervlak-

teh/ater, bodemkundige gradiënten enz.). De ontwikkeling van een verfijn-

de ecologische bodemÈypologie dient daartoe als grondslag.

- Onderzoek naar reallserlngsmogellJkheden (net aandacht voor ablotlsche

condltles, lnwendlg beheer, rulmtelljke conflguratle, kosten).

Bij deze hoofdlijn van onderzoek is aan de orde welke veranderingen in

landgebruik, abiotische condities, inwendig beheer en ruimtelijke confi-

guratie vereist zijn. Tevens is inzicht gewenst op welke termijn en te-

gen welke kosten de doeleinden kunnen rrorden bereikt (realiseetbaar/'

betaalbaarheid beheer, mogelijkheden van begrazing door grote herbivo-

ren). Hlerbij wordt ook gedoeld op onderzoek naar de specifieke aspecten

van de uitvoerÍngstechniek zelf van naEuurontwikkelingsprojecten. In de-

ze analyse zal ook de maatschappelijke realiseerbaarheid dienen te wor-

den betrokken (b.v. aspecten van grondverwerving). Daarnaast zijn er

fundamentele vragen met betrekking tot de verenigbaarheid met andere

functies (agrarisch, recreatief, wateronttrekking) en wederzijdse ver-

sterking van functies uitgaande van een duurzaam gebruik.

Specifiek Èen behoeve van de ruimtelijke planning zijn ruimtelijke voor-

spellingsmethoden nodig, r^/aar de relatie met GIS-systemen wordt gelegd.

Essentieel is het genereren en Èoetsen aan doelstellingen en haalbaar-

heid van ecologische inrlchtingsvarianten door een aantal verschillende

scenario's met differentiërende ruimtelijke configuraties.

3. Uitwerking
In de eerste verkennende fase van ongeveer één jaar kunnen gereed komen:

- een overzicht van de huidige kennis in de vorm van een of meer handboe-

ken voor het aangeduide sPectrum van landschapstypen;

- een voorlopige beschrijving van referentiesystemen en van de mogelijkhe-

den om tot een beoordeling van deze referenties te komen;

- een voorlopige kaart van Nederland waarop de gebieden staan aangegeven'
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die, rekening houdend met het Natuurbeleidsplan, vanuit de natuurhreten-

schappelijke optiek het meest in aanmerking komen voor natuurontwikke-
ling.

Deze fase za\ mede de basis vormen van de prioriteitsstelling en verdere
inwulling van de tweede fase. De beleidsmatige ontwikkelingen ten aanzien
van natuurontwikkeling worden hier ook bij betrokken.

In de tweede verdiepende fase volgen dan in principe:
- modelmatige beschrijvingen van geschetste relaties van de ecohydrologie

en nutrÍëntenhuishouding enerzijds en aanleg, beheer en randvoorwaarden
vanuiÈ de omgeving anderzijds, inclusief scenariomodellen;

- kaarten met een meer definitieve status, waarop aangegeven dient te wor-
den waar in Nederland natuurontwikkeling in de richting van de onder-
scheiden doelsystemen zinvol is;

- een of meer handboeken en publikaties in vaktijdschrifÈen.

4. Instellingen die over expertise beschikken

De volgende instellingen beschikken over deskundigheid: CABO, DBW/RIZA, De

Dorschkamp, KUN, LU, PR, RIN, RUG, Rlru, Rl{S-Flevoland, Staring Centrum.

Voorgesteld wordt dat het RIN als trekkerinstituut voor dit deelprogramma

zal optreden.
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Deelprogramma 3 : Natuurgerichte normstellÍng

1. Inleiding
Bij het thema "Natuurgerichte normstelling" gaat het om normen die primair

de bescherming en ontwikkeling van natuurwaarden in brede zin tot doel heb-

ben. Bij de in de andere deelprogramma's genoemde hoofdlijnen van onderzoek

(met name ,'Ruimtelijke rangschikking" en "Natuurontwikkeling") komt een

aantal meer specifieke aspecten met betrekking tot natuurgerichte normstel-

ling aan de orde; bijvoorbeeld kunnen op basis van het deelprogramma "Ruim-

telijke rangschikking" normatieve aspecten aangaande ruimtelijke configu-

ratie van (natuur)gebieden !íorden ontwikkeld.

Binnen dit deelprogramma zijn de vragen gegroepeerd die vanuit het beleid

werden geformuleerd binnen met name de thema's "Algemene natuurlTaarden'r en

"Ecologische hoofdstructuur" (zie hoofdstuk 3). Ook vallen normen met be-

trekking tot het waterbeheer binnen het onderhavig deelprogramma.

2. Hoofdlijnen van onderzoek

In algemene zin zijn voor de operationalisering van natuurgerichte normen

onder gebruikmaking van bestaande kennis - de volgende stappen te onder-

sche iden:
- het inventariseren van kaders waarbinnen geformuleerde normen kunnen

functioneren;
- het evalueren van het stelsel van bestaande normen ten aanzien van

gevolgen voor de natuur(waarden);

- het vertalen van bestaande kennis naar normstelling met betrekking tot

beheer van soorten en ecosystemen.

Binnen dit kader richt een aanEal onderzoeklijnen zLch, zoals onderstaande

uitwerking aangeeft, op zowel processen (soortsverschuiving volgend op bij

voorbeeld beheer) als patronen (configuratie van landschapselementen,

soortsamenstelling) .

3. Uitwerking

Ont\rlkkelen van kaders

Een natuurgerichte normstellende inbreng is mogelijk in bijvoorbeeld rele-

vante basisdocumenten, bestemmingsplannen, en via bijvoorbeeld het toela-
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tingsbeleid van stoffen. Voor een goede Ímplementatie van ontwikkelde en te
ontwikkelen normen en normstelsels dient te worden onderzocht in welke ka-

ders natuurgeriehte normstelling kan en moet worden ingezet. De normstel-
ling kan betrekking hebben op stoffen, maar ook op bijvoorbeeld de ruÍmte-
lijke configuratie van landschapselementen, maatvoering van sloten en ber-
men. De implementatie van natuurgerichte normen kan ook via informele norm-

stelsels of richtlij nenstelsels plaatsvinden zoals bÍjvoorbeeld ontwerp -

richtlij nen.

Ontrrlkkelen van natuurgerÍchte normen en normstelsels
Gezien de recente inbreng van natuurgerichte normstelling in het natuurbe-
leid, zal de onderzoekinspanning in het kader van dit thema - in aanslui-
ting op lopend onderzoek - zíci;. in de eerste plaats moeten richten op de

methode-ontwikkeling met betrekking Èot normen en normenstelsels.
Voorts dient uitwerking en operationalisering van normen en normstelsels
plaats te vinden (ln de vorm van criteria, getalsnormen, voorschriften
e.d.), waarbij in eerste instantie wordt uitgegaan van bestaande kennis.
Hierbij dient tevens aandacht te worden geschonken aan de betekenis van de

huidige beleidsuitgangspunten en normen ten aanzien van milieu, water en

ruimtelljke ordening voor het natuur- en landschapsbeleid.

In diÈ verband komen vragen aan de orde als:
- wat is de effeeÈiviteit van huidlge normstelling en behoeven deze normen

aanpass ing?

- \^/at is het rendement van een strengere en versneld geëffectueerde norm-

stelling binnen huidige kaders van normenstelsels?

Vertaling van bestaande kennis naar normstellÍng
Tot dusver heeft het onderzoek al veel kennÍs opgeleverd, maar deze is lang
niet altijd toereikend voor normstelling. Een systematische analyse van be-
staande gegevens is daarom van veel belang. Hieruit kan een versnelling van

lopend onderzoek dan wel een initiaEÍef voor nieuw onderzoek volgen om uit-
eindelÍjk normen ten behoeve van het beheer van soorten en ecosystemen te
kunnen opstellen.
Indien aanwullende kennis nodig is, zal deze moeten worden verzameld. Ten

aanzien van een drietal aspecten is reeds gebleken dat aanvullend onderzoek
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nodig is. Deze betreffen:
- Inventarlsatle van verontrelniglngen ln biota

In aansluiring op het voorgaande punt en ten behoeve van het verkrijgen

van inzichÈ in de huidige situatie met betrekking tot verontreinigingen

is onderzoek gewenst naar de achtergrondniveaus van stoffen in biota (met

name prioritaire en waardevolle soorten) en naar de belastingen van prio-

ritaire ecosystemen door systeemvreemde stoffen'

- Dosis/effectonderzoek
Dit type onderzoek wordt mede uitgevoerd vanuit het beheer en de inrich-

ting van gebieden; binnen dit onderzoek ressorteert effectonderzoek van

milieuvreemde stoffen en milieu-eigen stoffen voorzover relevant (zoals

nitraat) met betrekking tot prioritaire en waardevolle soorten en hTaar-

devolle ecosysteemkenmerken (a1s soortsamenstelling) ' Doorgifte van stof-

fen en doorwerking van effecten in voedselketens sEaan hierbij centraal

gezien het belang van deze mechanismen met betrekking tot normstelling'

Effecten van stoffen oP prioritaire soorten zullen eveneens worden onder-

zocht.
- NaiJllng en ecologisch rendement

De reductie van sEofemissies moet leiden toË afname van de schadelijke

effecten die soorten en ecosystemen ondervinden van die belasting' Na

reductie van de stofbelasting kan nog langdurig "naij ling" van effecten

optreden. Dit kan gebeuren doordat lange tijd na stofreductie nog stoffen

vrijkomenuitvervuildemedia(bodem,waterbodeme.d'),anderzijdskan
langdurig doorwerking plaatsvinden vj-a accumulatie in voedselketens '

Hierover is nog veel kennis vereisÈ'

Analoog aan deze problematiek dÍent de uitvoering van (natuurgericht)

normstellingsonderzoek zlch te richten op de effectiviteiE van stofreduc-

ties met betrekking tot het voortbestaan van soorten en ecosystemen (het

Z.E.ecologischrendement).Deonderbouwingvandittypeonderzoekmoet
mede worden gezien in het kader van de (rand)voorwaarden die ecosystemen

of hoofdecosysteemtyPen in Nederland stellen ten behoeve van hun duurzaam

functioneren (zie o.a. uitwerking deelprogramma "Natuurontwikkeling")'

Expertise voor het hier beschreven onderzoek is

aantal instellingen, zoaJ.s CABO, Cl'tL, DBW/RIZA'

aanwezig bij een groot

DrHO, rB, roo, LU, RrN,
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RM, RUG, RIJU, Staring Centrum.

Voorgesteld wordt dat RIN en Staring Centrum voor dit deelprogramma geza-

menlijk a1s trekkerinstituten optreden.
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Deelprogramma 4: SoorÈen

1. Inleiding
Het deelprogramma "Soorten" functioneert als aanvulling op de overige deel-

prograrnma,s die zijn ontwikkeld ten behoeve van de realisatie van heÈ NBP-

beleid. Dit is in overeenstemming met de aanvullende rol van het soorten-

beleid op de andere hoofdlijnen van beleid. Het soortenbeleid richt zich op

de prioritaire soorten en soorten buiten de ecologische hoofdstructuur. Het

gaat daarbij met name om bedreigde of kwetsbare soorten, soorten waarvoor

Nederland een internationale verantwoordelijkheid heeft, soorten die door

biotoopverlies sterk zijn achteruitgegaan en soorten die in klein aantal in

voor ons land karakterlstleke blotopen voorkonen ("aandachtssoortenrr). De

onderzoekvragen die in dit deelprogralnma zullen worden beantwoord hebben

dan ook betrekking op deze soorten'

Bij het soortenbeleid gaat het om op specifieke soorten gerichte inrich-

tings- en beheersactiviteiten, om specifieke (technische) voorzieningen en

om het toepassen van wettelijke regelingen ter voorkóming van handelingen

die ten koste gaan van een soort. In sommige gevallen kan het voorts nodig

zijn aanvullende eisen te stellen met becrekking tot de milieukwaliteit. De

zogenaamde aandachtssoorten vragen om maatregelen zowel binnen de ecolo-

gische hoofdstructuur als daarbuiten.

De inhoud van dit deelprogramma levert een beantwoording van vragen die

voortkomen ult het soortenbeleid en een antwoord oP vragen die voortkomen

ult andere hoofdlijnen van beleid. Het deelprograruna "Soorten" is daarmee

aanwullend op de overige deelprogramma's (vragen ten aanzien van recreatie

en zeevisseriJ). De betreffende vragen zijn niet inpasbaar in de overÍge

deelprogramma' s .

Het deelprogranma kent twee invalshoeken: enerziJds de soorten, anderzijds

effecten van menseltjk handelen.

De in het onderzoekprogramma op te nemen soorten betreffen de bruinvis, de

visfauna, de rivierkreefE, doortrekkende vogels en de akkerflora; de effec-

ten van menseliJk handelen betreft de effecten van recreatie en zeevisse-

rij .
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2. Hoofdliinen van onderzoek

Het heterogene karakter van het deelprogramma "Soorteni' komt tot uiting in
het aantal hoofdlijnen van onderzoek. Het onderzoek wordt gestructureerd
naar de te bestuderen soorten en problematieken. Voor een veel groter aan-

tal soorten is in bij Lage 4 nadere informatie gebundeld over hun specifieke
problematiek en de daaruit voortvloeiende onderzoekpunten.

BruÍ.nvÍs

De te onderzoeken problematiek heeft betrekking op de oorzaken van achÈer-

uitgang en benodigde maatregelen. Aandacht dient te worden besteed aan

voorkomen en talrijkheid, de relatie tussen verontreiniging en reproduk-
tieve status, conditie en parasitaire belasting en de omvang van bijvang,
sten in de visserij.

De aquatlsche macrofauna

De huidige kennis over de verspreiding en ecologische randvoorwaarden om

leefvoorwaarden te verbeteren is te gering om algemene vragen uit beleÍd en

beheer te kunnen beantwoorden.

Het onderzoek zal zich concentreren op modderkruiper en bittervoorn en de

rivierkreeft, waarbij de ecologie van de soorten centraal staat, met aan-

dacht voor trek- en paairoutes. Tevens zullen inventarisatiemethoden ont-
wikkeld worden.

Doortrekkende vogels : steltlopers
De biotoopeisen van doortrekkende steltlopers in het landelijk gebied en de

effecten van ingrepen zullen worden onderzocht gericht op de beoordeling
van de toelaatbaarheid van ingrepen.

Akkerflora
Vormgeving en mogelijkheden van aangepast

onderzocht gericht op de inpassing van het
drijfsvoering. Aandacht zal worden gegeven

beschermingsmiddelen en meststoffen.

Effecten van recreatle
Het onderzoek zal zich concentreren op de

akkerrandenbeheer zullen worden

beheer in de z.g. regullere be-

aan de toepassÍng van gewas-

effecten van watersport op broed-
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vogels en niet-broedvogels.

Effeeten van zeevlsserll
Het onderzoek zaL gericht zijn op het bepalen van de effecÈen van de boom-

kor- en kokkelvisserij op lokale en boven-lokale schaal. Tevens zaL aan-

dacht gegeven worden aan de wijze lraarop de gevolgen kunnen worden vermin-

derd.

3. Uitwerking
Een aantal onderdelen van dit deelprogramma is voor wat betreft vraagstel-

ling en onderzoekaanpak reeds uitgewerkt. Dit betreft met name de onder-

delen akkerflora en recreatie. Voor de overige onderdelen dient de vraag-

stelllng en onderzoekaanpak nader bepaald te worden.

4. Instellingen die over experÈise beschikken

Expertise op deze onderwerpen hrordt gevonden bij CABO, De Dorschkamp, LU,

RIN, RM, Rl{S-Flevoland en Staring Centrum.

Voorgesteld wordt dat het RIN aLs trekkerinstituut optreedt.
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Deelprogramma 5 : Landschapswaarden

1. Inleidins
In het Natuurbeleidsplan richt de aandacht zich binnen twee hoofdlijnen van

beleid nadrukkelijk op de landschappelijke waarden, D.1. ten aanzien van

specifieke landschappelijke waarden en ten aanzien van algemene landschaps-

waarden. Bij beide spitst het beleid zich toe op het handhaven van aardkun-
dige waarden, cultuurhistorische waarden en belevingswaarden. Ook het on-

derzoek zaL zích. op deze drie aspecten richten. Bij de uitwerking van de

hoofdlijnen van onderzoek Ín dit deelprogramma zal dit onderscheid zichx-
baar blijven.

De belangrijkste oorzaken van het verdwijnen van aardkundige waarden zijn
verlies en versnippering door grootschalige cultuurtechnische en water-
staatkundlge werken, bebouwing, ontgronding en egalisatie en de aanleg of
uitbreiding van de infrastructuur.

Voor duurzame instandhouding, herstel en ontwikkelÍng van aardkundige !íaar-
den zijn twee beleldslijnen uit het NBP relevant: a. het beleid dat zieh
richt op gebieden met speclfieke aardkundige waarden. Het gaat daarbij om

het zoveel mogelijk behouden van de zelfstandige (: intrinsieke) betekenis
van abiotische elementen, structuren en processen. b. het beleid dat zich
richt op de ecologische en landschappelijke betekenis van aardkundige ver-
schijnselen (zoals erosie- en sedimentatieprocessen) in natuur(ontwikke-
lings)gebieden. Het onderzoek za]- zich op deze twee punten richten.

Voor een aantal gebieden met specifieke landschappelijke kwalÍceit richu
het beleid zich op veiligstelling van hí.storlsch-geografische en cultuur-
historische waarden, via o.m. het voorkómen van dissonerende ingrepen en

het instandhouden van structurerende elementen. Ook buiten die gebieden za1-

bij de ruimtelijke planvorming aan historisch-geografísche en cultuurhisto-
rische waarden aandacht worden besteed. Het onderzoek za1- op deze beleids-
lijnen inspelen.

HeË natuurbeleid heeft - zo stelt het NBP - een aantal doelstellingen ge-
formuleerd vanuit de betekenis die voor de mens aan natuur en landschap
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r4rordt toegekend en uit respect voor de zelfstandige waarden van de natuur.

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt o.m. van belang geacht omdat de

realiseringskansen van het natuur- en landschapsbeleid afhankelijk zijn van

de maatschappelijke acceptatie. Omgevingspsychologische kennis over bele-

vlngswaarden en (visuele) aspecten van het landschap is daarbij essentieel.

2. Hoofdliinen van onderzoek

De volgende hoofdlijnen van onderzoek worden voorgesteld:

- onderzoek naar intrinsieke aardkundige waarden;

- specifiek aardkundig onderzoek in relatie tot natuurontwikkeling;
- onderzoek naar de gevoeligheid van historisch-geografische waarden voor

ingrepen, in verschillende landschapstypen;

- onËwikkeling typologie op basis van historisch-geografische karakEeris-

tieken van het landschap (als vervolg op globale studie tijdens NBP);

- referentie-onderzoek (o.a. historisehe beheersvormen) ten behoeve van

natuurontwikkeling;
- onderzoek naar mogelijkheden en knelpunten van het beleid in gebieden

met een nog gave kleinschaligheld en met een nog aanwezige openheid;

- ontwikkeling thematische kaarten van Nederland over beleving van heÈ

landschap, inclusief daarÈoe te ontwikkelen criteria.

3. Uitwerking
Ten aanzien van de eerste hoofdlijn van onderzoek wordt het volgende

bepleit:
- intensivering van gegevensverzameling over aardkundige patronen, pro-

cessen en objecten, zowel- op lokale als regionale schaal. Verwerking in
een volledige geomorfologische kartering 1:50.000, \ÀIaarop van verschil-
lende zijden is aangedrongen;

- actualisering waarderingssystematiek van aardkundige waarden, en ont-

wikkeling landdekkende typologie ;

- onderzoek naar ingreep-specifieke kweÈsbaarheid van aardkundige riraarden

ten behoeve van de planvorming (met name aangeven van kansrijke loka-

ties voor instandhouding aardkundlge waarden; en aangeven van vereiste
veranderingen in landgebrulk en beheer).

Ten aanzien van de tweede hoofdlijn van onderzoek bestaat behoefEe aan:
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bepaling van referentiesystemen van de abiotische structuur in verband

met andere landschapskenmerken en erosie- en sedimentatieprocessen;

bepaling van kansrijke lokaties voor ontwikkeling.

Ten aanzien van de derde hoofdlijn van onderzoek bestaat behoefte aan stu-
dies in verband met:

- het voorkómen van dissonerende ingrepen in kenmerkende ruimtelijke
patronen en nederzettingsstructuren ;

- het instandhouden van structurerende elementen in het cultuurlandschap;
- het aansluiten van nieuwe woonwijken bij het nederzettingspatroon van

het cultuurlandschap.
Ook buiten de gebieden met specifieke landschappelijke kwaliteiten zal bij
de ruimtelijke planvorming aan historÍsch-geografische en cultuurhistori-
sche waarden aandacht worden besteed.

Voor veel van het in dit deelprogramma beschreven onderzoek is het van be-
lang aansluiting te zoeken bij GIS en andere informatiesystemen die rele-
vante menselijke activiteiten in beeld brengen.
Daarnaast kan in verband met de binnenkort te verschijnen "Visie Landschap"
van I,IiIV worden overwogen een achtergronddoeument over het visuele landschap
in Nederland, mede in Europees perspectief, op te stellen. Daarin zou ook
de samenhang met historisch-geografische waarden moeten worden belicht.

4. Instellingen die over expertise beschikken
Genoemd kunnen worden: RIN en Staring Centrum voor de meeste van de onder-
zoeklijnen; daarnaast voor specifieke aardkundige deskundigheid: RGD, RI^IS,

UvA, RIIU. De laatste drie verrichten reeds onderzoek in kustduinen en ui-
terwaarden. Voor het Staring Centrum is het beekdalenonderzoek relevant.
Het ROB besehikt over deskundigheid ten aanzien van archeologisch onder-
zoek.

Voorgesteld wordt dat het Staring Centrum als trekkerinstituut optreedt.
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Deelprogramma 6 : Doelgroepen/draagvlakvergroting

1. ïnleiding
In het deelprogramma "DoeLgroepen/draagvlakvergroting" staat de overdracht

van informatie centraal. OverdrachÈ van informatie vindt plaats vanuit een

bron naar gebruikers via bepaalde methoden, gericht op het bereiken van be-

paalde doelen. Ook kan worden aangesloten bij informatiebehoeften van 8e-

bruikers, b.v. in sÍtuaties waarin gebruikers zelf informatie zoeken of

daartoe kunnen worden gestimuleerd. Over de relevante factoren bij deze

processen bestaaL veel kennis. Het bestaande onderzoek heeft zowel een fun-

damentele component (van psychologische en onderwijskundige aard) a1s een

sterk toegepaste aard (opzetten van - commerciële - voorlichtÍngscamPag-

nes). Deze kennis concentreert zich op informatie-overdracht gericht op

algemene ontwikkeling, menselijke gezondheid, milieuvriendelijk gedrag e.d.

Het onderzoek staat voor de opgave deze kennis verder te ontwikkelen binnen

het aandachtsveld natuur waar zich specifieke vragen voordoen. Het onder-

zoekprogramma zal zich derhalve richten op de ontwikkeling van concepten

gericht op de overdracht van informatie op het beleidsveld van natuur, Ee'

richt op het beinvloeden van natuurrelevanc gedrag. Daarbij wordt een twee-

tal onderzoeksÈhema's onderscheiden: de methoden van informaEie-overdracht

en vormgeving van de over te dragen informatie. Deze thema's hangen onder-

ling samen.

2. Hoofdliínen van onderzoek

- Methoden van Í.nformatie-overdracht
Met betrekking tot de methoden van informatie-overdracht dient het

onderzoek zich te richten op de wljze waarop informatie-overdracht kan

plaatsvinden in relatie toÈ de effectiviLeit. Deze effectiviteit is op

twee niveaus te betrekken, namelijk ten aanzien van de vraag of de in-
formatÍe inderdaad is overgedragen ("technische effeeÈiviteit") en ten

aanzien van de .vraag of de informatie-overdracht tot het beoogde effect
heefc geleid ("gedragseffectiviteit"). Voor de beoordeling van zowel

"techni-sche effecÈiviteit" aIs "gedragseffectiviteit" is een zorgvuldige

analyse en operationalisering van (thans abstract geformuleerde) doelen

nodlg.

Uitgangspunt van diÈ deelprogranma is de erkenning van het feit dat de
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sPeclfieke kenmerken van de ontvangers van informatie (doelgroepen; blj-
voorbeeld het opleidingsniveau, belangstelling, maar ook de vrijheid van
handelen met betrekking tot natuurrelevant gedrag) bepalend zijn voor de

("gedrags")effectiviteit van de methode van informatie-overdracht.
Op basis van het bovensEaande zal het onderzoek zich dienen te richten
oP een identificatie van doelgroepen. Deze identificatie dient zowel
relevantie te hebben voor aspecten van informatie-overdracht a1s voor de

betekenis van deze doelgroepen voor het realiseren van natuurdoelstel-
lingen. Op basis van deze identificatie wordt een doelgroepanalyse uit-
gevoerd. Voorts worden de relevante communicatiekanalen en besluitvor-
mingsprocessen waarlangs en waarop de informatie-overdracht zich kan
richten, beschreven. Onderdeel hiervan is de wijze waarop in allerlei
opleidingen "natuur" wordt meegenomen.

Het onderzoek gerichc op de ("technische") effectiviteit van de infor-
matie-overdracht zal zich concentreren op de factoren die mede de ont-
vankelijkheid van de informatie-ontvanger bepalen. cenÈraal hierbiJ
staan vragen als hoe belangstelling (motivatie tot leren) kan worden
gewekt en versterkt, welke leefwereldbegrippen met betrekking tot
natuuronderl^IerPen door doelgroepen gehanteerd worden (natuurbeleving,
met name 13-18 jarigen en volwassenen), welke obstakels bij het onder-
wijs over natuur voorkomen (misconceptles) alsmede vragen naar optimale
methoden voor het opzetten van voorlichtings- en educatieve programma,s
(o.a. via knelpuntenanalyses) .

De ontwikkeling van evaluatiemethoden voor natuur- en milleu-educatie
die direct toepasbaar zijn ten behoeve van de optímalisatie van be-
staande methoden zar specifieke onderzoekaandacht krljgen.
Ten aanzien van de "gedragseffectiviteit" van informatie-overdracht zal
een algemeen analysemodel worden ontwikkeld dat toepasbaar zaL ziJn op
verschillende doelgroepen.

Elementen hierbij zijn de vrijheid van handelen ten aanzien van natsuur-
relevant gedrag en de sturende werking van informatie-overdracht temÍd-
den van andere sturende factoren (biJvoorbeeld economische en recrea-
tieve belangen).

Vormgevlng van over te dragen informatie
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Samenhangend meË de methodische vraagstellingen dient het onderzoek in-

zicht te geven in de wijze \^raarop bestaande informatie (die veelal ge-

richt is op andere doelen dan beinvloeding van het gedrag van doelgroe-

pen) omgevormd dient te worden voor dit specifieke doel. Primair is

daarbij de vraag op welke effectieve wijze, uitgaande van de specifieke

kenmerken van de doelgroepen, tot een selectie van relevante informatie

kan worden gekomen. Deze selectie betreft de aard, de breedEe, de dÍep-

gang en de ordening van de informatie. Dit onderzoek zaL resulteren in

een algemeen toepasbare analysemethode waarmee op basis van doelgroePen-

kenmerken de relevante informatie kan worden bepaald.

3. Uitwerking
De drte lijnen van onderzoek (technische effectiviteit van de informatie-

overdracht, gedragseffectiviteit en vormgeving van over te dragen infor-

matie) zijn onderling nauw verhreven.

Bij de opzet van het onderzoek zal primair aandacht worden gegeven aan de

aspecÈen technische effectiviteit en gedragseffectiviteit. Daarbij zal de

aanpak van hypotheses genereren en toetsen centraal staan teneinde de be-

staande maar (disciplinair) verspreid vóórkomende kennis te bundelen.

Het resultaaX zaL bestaan uit een overzicht van factoren die de effecti-

viteit van de informatie-overdracht bepalen en de rnogelijkheden om deze

factoren te beinvloeden dan wel meE deze factoren rekening te houden bij de

informatie-overdracht. Een uitwerkingsaspect hiervan betreft de vormgeving

van de over te dragen informatie waarvoor concrete aanbevelingen zullen

worden gedaan.

4. Instellinsen die over expertise beschikken

KUN, LU (Sociologie, Voorlichtingskunde), Rlru (Milieukunde), Staring

Centrum, TU-Twente.

Voorgesteld wordt dat LU-Voorlichtingskunde als trekkerinstituut voor dit
deelprogramma optreedt.
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Deelprogramma 7 : Meetnetontwikkeling

1. Inleidins
In het beleld wordt meer en meer aandacht geschonken aan de gevolgen en

effectiviteit van het beleid. Het monitoren van natuur- en landschaps-
IÀIaarden wordt hiervoor ln toenemende mate instrumenteel ingezet. De ont-
wikkeling van natuurwaarden in relatie tot beheersmaatregelen wordt gevolgd
bij het regulÍere terreinbeheer door terreinbeherende instanties (bijvoor-
beeld SBB). Ook bij de inzet van nieuwe beleidsinstrumenten blijkt behoefte
aan het direct volgen van de resultaten: met name bij de zogenaamde effect-
gerichte maatregelen, natuurontwikkelingsproj ecten, eutrofiëringsproj ecten.
Ïn aanvulling op deze monitoringsactiviteÍten op het niveau van het indi-
viduele beleidsinstrument is behoefte aan een monitoringssysteem uraarmee

een geintegreerd en vollediger beeld verkregen kan worden van de ontwikke-
ling voor natuur- en landschapswaarden in Nederland in relatie tot de inzet
van beleidsinstrumenten (zie het Natuurbeleidsplan). In dlË meetnet zullen
lopende actÍviteiten op monitoringgebied betrokken moeten worden en even-
tueel aanvullende activiteiten gestart zodanig dat met betrekking tot de

relevante soorten, ecosystemen, landschapswaarden en aardkundige waarden
informatie kan worden verzameld.

2. Hoofdli'i nen van onderzoek

Voor de oPzei' van een meetnet is methodologische kennis van een aantal
aspecten van belang:
- methoden voor monitoring voor objecten waarover heÈ meetnet uitspraken

dient te doen;

- methoden voor een kosteneffectieve organisatie van het meetnet;
- methoden voor de verwerking en presentaËie van de verzamelde gegevens.
Deze aspecten hangen onderling samen.

Momenteel bestaan tal van inventarisatiemethoden om vóórkomen en dichtheid
van organismen vast te stellen. Voor verschillende objecten (bijvoorbeeld
flora en vegetatie) zijn meer methoden ontwikkeld, die zijn afgestemd op

specifieke doelen. Het onderzoek zaL zich richËen op het geintegreerd ge-
bruik van gegevens die met deze verschillende methoden zíjn verzameld.
Voor andere organismen (amfÍbieën, reptielen, zoogdieren, hydrologische
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organismen) zijn, wat betreft praktische toepassingen, alleen kwalitatieve
methoden ontwikkeld. Het onderzoek zal zich richten op het ontwikkelen van

kwantitatieve methoden.

Ten aanzien van de belasting van organismen met xenobiotische stoffen zul-
len bemonsteringsmethoden (mede in relatie tot voedselkeÈenbelasting) wor-

den ontwikkeld ten behoeve van routinematige toepassingen.

Een ander aspect betreft methoden voor het volgen van kwaliteit en kwanti-

teit van ecosystemen, cultuurhistorische en aardkundige waarden. Hiervoor

wordt aansl-uiEing gezocht bij technieken met betrekking tot remoEe sensing

en luchtfotografie, waarbij de koppeling met veldwaarnemingen aandacht zal

krlj gen.

De integratie van soort- of gemeenschapsgerichte monitoringactiviteiten
(die in het veld worden uitgevoerd) met monitoringactiviÈeiten gericht op

ecosystemen (via remote sensing en luchtfotografie) vraagt de ontwikkeling
van technleken waardoor gecombineerde interpretatie van de gegevens uit
beide bronnen mogelijk gemaakt wordt.

3. Uitwerkine
Bij de opzex van het prograrnma zal worden voortgebouwd op kennis die ont-

wikkeld is bij nethodiekontwikkeling ten behoeve van onderzoekmatige toe-

passingen enerzÍjds en in de praktijk opgedane ervaring anderzijds. Het

eindprodukl zal bestaan uiÈ een aantal handleidingen.

De verdere ontïrikkeling van de gecombineerde inzet van verschillende moni-

toringmethoden (remote sensing, luchtfotografie, veldwaarnemingen) zaL

plaatsvinden met het ecosysteem heide als proefproject. Voorts zal worden

gebruik gemaakt van ervaringen bij andere activiteiten, zoals ten aanzj-en

van effectgerichte maatregelen in het kader van het verzuringsbeleid.

4. InstellÍngen dÍe over exBertise beschikken

Expertise op dit vlak wordt gevonden bij CDI, KUN, RIN, RUL (CML en Milieu-
blologie), RIru, Staring Centrum.

Voorgesteld wordt dat het RIN als trekkerÍnstituuc voor dit deelprogramma

zal optreden.
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Deelprogramma 8: Evaluatie

1. Inleiding
De inzet van beleidsinstrumenten gericht op de realisatie van de beleids-

doelstellingen ten aanzien van natuur en landschap wordt in de praktijk

continu geëvalueerd. Deze evaluatie heeft zowel betrekking op de wijze van

functioneren van de instrumenten (efficiëntÍe) als op het resultaat (effec-

tiviteit). Instrumenten worden veelal in combinatie ingezet, ltaaxdoor met

name de effectiviteit in de praktijk moellijk vast te stellen is. Een opti-
male inzec van instrumenten afgestemd op de specifieke problematiek is
daardoor slechts globaal vast te stellen. De beleidsÍnstrumenten betreffen
het instrumentariurn van het beleid ten aanzí.en van milieu, ruimtelijke or-
dening, water, andere beleidsvelden en het instrumentarium van het natuur-

en landschapsbeleid.

Ten behoeve van de evaluatie van beleid (zowel ex post als ex ante) zal het

onderhavige onderzoekprogramma een aantal bouwstenen dienen aan te leveren.

2. Hoofdlijnen van onderzoek

Voor een beperkt aantal instrumenten is onderzoek verricht naar heu func-

tioneren, n.1. gemeentelijke bestemmingsplannen en relatienota-instrumen-
ten. Aspecten van naleving en efficiëntie zijn daarbij in onderzoek geno-

men. Overige wet- en regelgevingsinstrumenten dienen op eenzelfde wijze
geanalyseerd te worden, waarbij ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de

resultaten een referentiekader ter beoordeling van de effectiviteit ontwik-
keld dient te worden. Op eenzelfde wijze zal het financiële en voorlich-
tingsinstrument bezien worden.

In dit deelprogramma dient de kennis die met betrekking tot natuurgerichte
normstelling is verkregen, geïntegreerd te worden om de uiteindelijke
effectiviteit van de insÈrumenten te bepalen: in het evaluatie-onderzoek
zal immers worden bepaald in welke mate de beoogde doelen van het instru-
ment worden bereikt (efficiëntie) waarna nog een analyse dient plaats te

vinden van de mate r,raarin deze doelen bijdragen tot de doelstellingen van

het natuur- en landschapsbeleid (effectiviteit).
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Voor het operationaliseren van de verkregen kennis ten behoeve van de ex

ante evaluatie zullen op de natuur toegespitste scenario's !{orden ontwik-

keld waarin "autonome" ontvrikkelingen met hun effect op natuur kunnen wor-

den beschreven, tezamen meE (een variabele toepassing van) beleidsinstru-
menten van natuur en landschap. Gestreefd zaL worden naar het ontwikkelen

van deelscenariors.

3. Uitwerking
Onderzoekmatige beleidsevaluaEie heeft een beperkte traditie binnen het

veld van natuur- en landschapsbeleid. Daardoor bestaat weinig methodolo-

gische kennis en praktijkervaring met betrekking tot de uitvoering van dit
type onderzoek. Bij de uitvoering dient, gezien de aard van de materie,

grote aandacht besteed te worden aan de inbedding van het onderzoek in de

beleidspraktijk. Dit is van belang om de medewerking van het beleid te ver-

krijgen (forrnulering van de vraagstelling, beschikbaarstelling van feite-
lijke en procesinformatie) en om de doorwerking van de resultaten in het

beleid te optimaliseren.
Vanuit deze optiek zal de opzet van het programma gefaseerd worden.

De eerste verkennende fase van ca. 1 jaar richt zich op het formuleren van

de vraagstelling, en het op te leveren eindprodukt en het vormgeven van de

relatie onderzoek-beleid. Tevens zullen daarbij de te volgen onderzoek-

methoden en beoordelingscriteria voor het bepalen van de efficiëntie en

effectiviteit van beleidsinstrumenten worden beschreven, mede op basis van

ervaringen met evaluatiestudies bij andere beleidsterreinen.
In de tweede fase zal een aantal beleidsinstrumenÈen daadwerkelijk geëva-

lueerd worden. Gelijktij di-g zal de ontwikkeling van op natuur toegespitste
scenariomethoden ter hand worden genomen.

Bij de uitwerking zal de samenwerking tussen natuurr^reËenschappelijke en

bestuurswetenschappelijke disciplines de aandacht behoeven.

4. Instellingen die over expertise beschikken

Expertise kan worden gevonden bij IvM-W, LEI , LU, RIN, RUL (Centrum voor

WeÈenschaps- en Technologie Studies/LISBON), RIru, Staring Centrum,

scMo-TNo.

Voorgesteld wordt dat de verkennende fase za1 worden uitgevoerd door het

IvM-W, gezíen de expertise die dit instituut heeft ten aanzien van evalua-
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tie van milieubeleid. Voorts rrordt voorgesteld voor deze fase een begelel-
dingscommissie te vormen en pas na deze fase over een trekkerinstituut voor

dit deelprogramma te beslissen.
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HOOFDSTUK 5. OPDMCHTVERLENING, ORGANISATIE EN BEHEER VAN HET PROGRAI"ÍMA

1. Opdrachtverlening

Voor de uitvoering van het programma zal een opdracht worden verleend door

de Directie Wetenschap & Technologie (DiíT) van IJ.IV.

Aangezien voor het uitvoeren van de in hoofdstuk 4 geformuleerde deelpro-

gramma's expertise van een groot aantal onderzoekinstellingen za\ kunnen

worden betrokken, mag worden verwacht dat enkele onderzoekorganisaties

gezamenlijk het programma zu11en uitvoeren. In hoofdstuk t+ zijn DLO-insti-

tuten, LU en het IvM-W als trekkerinstituten voorgesteld. Voorgesteld

wordt de opdracht aan deze organisaties te verlenen en daarbij specifieke
aandachtspunten, zoals verdeling van capaciteit over deelprogramrnats en

inschakeling van deskundigheid, als voorwaarden in de opdrachtformulering

mee te nemen.

Het optimaal inschakelen van instellingen en benutten van expertise wordt

van groot belang geacht. Ter waarborging daarvan wordt aanbevolen dat DIíT

alvorens de uitgewerkte deelprogramma's goed te keuren, enkele onafhanke-

lijke deskundigen inschakelt voor een wetenschappelijk advies over de

inhoud van de deelprogramma's.

2. OreanÍsatie en beheer van heË Drosramma

Nu de hoofdlijnen van onderzoek zijn beschreven in een aantal deelprogram-

mats, kan een voorstel worden geformuleerd voor een overlegstrucÈuur voor

beleid en praktijk en voor de organisatie en het beheer van het programma

tij dens de uitvoeringsfase.
De vormgeving van een dergelijke structuur is sterk afhankelijk van de ver-
scheidenheid aan doelgroepen en van de karakteristieken van het programÍna.

In het geval van het natuuronderzoek dat in het kader van het NBP zal wor-

den geëntameerd, zijn de volgende kenmerken van belang:

- het onderzoek komt direct voort uit het Natuurbeleidsplan en heeft dus

een sLerke relatie met het beleid;
- de resultaten van het onderzoek zluJ.1-er. zo snel mogelijk in beleid en

praktijk toepassing dienen te vinden;

- het programma kent naast toepassingsgerichte ook fundamentele aspecten

en zal derhalve bij zowel instituten en proefstations als universitaire
vakgroepen worden uitgevoerd;
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- het Programma genereert en stimuleert via additionele middelen extra
kennis in samenhang met programma's/projecten van onderzoekinstellingen;

- het programma is relatief groot (omvaÈ totaal ca. 60 rnensjaar per jaar
voor een periode van 4 jaar, mede door de verwachte inzet van de Ínstel-
lingen zel-f).

Beleidsoverleg
Bij beleidsinsEanties bestaat de behoefte om door middel van een directe
lijn op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in en tussentijdse, voorlo-
pige resultaten van dit onderzoek. Tevens is het wenselijk om doelgroepen
reeds vanaf het begín van de uitvoering van het onderzoek daarbij te be-
trekken, zodai' deze vroegtijdig hun beleid voor introductie en toepassing
van de resultaten kunnen ontwikkelen. Daarom wordt aanbevolen een beleids-
overleg in te stellen, Het voorstel is dat DIíT dit zal doen.
De taken van het beleidsoverleg zijn:
- het evalueren van de voortgang van het onderzoek vanuit de ví-sies en

behoeften van beleid en praktijk;
- het adviseren over eventueel noodzakelijke bijstelling van het onderzoek

aan DlíT en de centrale directies van onderzoekorganisatÍes;
- het adviseren aan D[II, voorzover het bijstellingen in de omvang en de

financiering van het programma betreft;
- het bespreken van onderzoekresultaten met het oog op de kennisdoorstro-

ming en het adviseren over maatregelen daartoe;
- het adviseren aan DWT over eventuele voortzetting van het onderzoek

tegen het einde van de looptijd van het goedgekeurde progranuna.

Het beleidsoverleg gaat van start op het moment dat is beslist over inhoud
en financiering van het programma.

Samens te11 ing bele idsoverle g

De volgende samenstelling wordt voorgesteld:
plv. DG LK, die Natuurbeleid in zijn portefeuille heeft (voorzitter)
Directie [J&T (secretaris)
Directie NMF/BLB

Directie LD

Directie DBL

SBB



53

Natuurmonumenten

NRLO

NLIO/BION

adviserende leden: voorzitter stuurgroep

prograrunacoördinator

Stuurgroep

Bij de uitvoering van heË programma zullen onderzoekinstellingen (instiËu-

len, proefstations, universitaire vakgroepen e.d.) van verschillende onder-

zoekorganisaties betrokken zijn, waarbij vele discipllnes zullen worden in-
geschakeld. Een goede onderlinge afstemming is derhalve noodzakelijk, waar-

voor een adequate coördinatlestructuur nodlg is. Bij aanvaardlng van de on-

derzoekopdracht zaL aan de onderzoekorganisaties Írorden gevraagd een stuur-
groep in te stellen die in twee fasen zal werken. De eerste fase omvat het

uitwerken van de acht deelprogramma's, waarbij zichtbaar wordt gemaakt voor

welke onderwerpen kleine workshops kunnen worden georganiseerd teneinde be-

staande kennis en specifieke vraagstelling te bundelen, voor welke onder-

zoekingen projectvoorstellen zullen worden geschreven en op welke expertise

van welke instellingen daarbiJ kan worden gerekend. In de opdrachÈverlening

aan DLO, LU en IvM specificeert DlíT de randvoorwaarden die aan de stuur-

groep dienen te worden meegegeven (zoals omvang deelprogramma's, Ín te

schakelen onderzoekinstellingen, organisatie van workshops, verkennende

studies e.d.). In de stuurgroep hebben de directeuren/vakgroepleiders van

de deelnemende instellingen zitting. Ook andere bestuurlijke kaders uit het

onderzoekveld kunnen tot de stuurgroep Eoetreden, voorzovet zLj tot medefi-

nanciering dan wel inzet van capaciteit bereid zijn. Voorgesteld wordt dat

de direeteur van het RIN als voorzitter wordt aanger,rezen, aangezien het RIN

voor de meeste deelprogramma's als trekkerinstituut zal optreden. Voorts

wordt voorgesteld dat de sEuurgroep een progralnmacoördinator aanwijst voor

de dagelÍjkse eoördinatie. De Ëweede fase omvat de uitvoering van de deel-

programma's .

Taken

- Verantwoordelijk voor de ultwerking van de deelprogramma's binnen de

door DIIT gegeven randvoorwaarden.

- Verantwoordelijk voor afspraken met deelnemende onderzoekinstellingen
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ten aanzien van uitvoering van het programma binnen de, in overleg met

DIJT, aan de onderzoekinstellingen verstrekte kaders.
- Verantwoordelijk voor uitvoering van het prograÍnma.

- Verantwoordelijk voor opzet- van benodigde eoördinatiestructuur.
- Bewaken van de voortgang van het programma en de inzet van middelen.
- Leiding en ondersteuning van de progratnmacoördinator.

- Rapportage aan het beleidsoverleg en aan onderzoekorganisaties.

Samenstellins Stuureroep

- Directeuren/vakgroepleiders van onderzoekinstellingen.
- Voorzitter, aangerrezen door de onderzoekorganisaties.
- Programmacoördinator\tevens secretaris stuurgroep.
- Secretaris beleidsoverleg adviserend lid van stuurgroep.

Programmacoördinator

De aanwijzing van een programmacoördinator door de gezamenlijke onderzoek-
organisaties wordt noodzakelljk geacht ln verband met de behoefte aan een
goede onderlinge afstemming van de uitvoering van het onderzoek, en de wens

om de informatie aan beleidsinstanties adequaat te laten verlopen. De pro-
grammacoördÍnator is verantwoording schurdig aan de stuurgroep.
Taakelementen van de programmacoördinator zijn o.m.:
' Yerzotgen van informatledoorstroming naar het onderzoek en naar beleids-

directies en doelgroepen.

- Overleg voeren met opdrachtgever en directies van deelnemende onderzoek-
instellingen.

- Bevorderen van onderlÍnge afstemming van onderzoekprojecten.
- Regelen van eventuele aanpassingen in de uitvoering.
- Yerzorgen van secretariaat Stuurgroép.
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HOOFDSTUK 6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De Commissie komt tot de volgende conclusies en aanbevelingen:

1. Voor de oplossing van een aantal vragen voortkomend uit het Natuurbe-

leidsplan kan het benodigde onderzoek het beste in een programma met

deelprogramma's worden gebundeld, die voor beleid en praktijk herkenbaar

en voor het onderzoekveld hanteerbaar zijn. De Commissie stelt de vol-
gende acht deelprogranma's voor: ruimtelijke rangschikking, natuuront-

wikkeling, natuurgerichte normstelling, soorten, landschapswaarden,

doelgroepenbeleid, meetnetontwikkeling en evaluatie.

2. De vragen voor onderzoek die uit de hoofdlijnen van beleid van het NBP

voortkomen, vergen zoveel onderzoekinspanning dat een nadere selectie is

uitgevoerd op grond van door de Commlssie geformuleerde criteria. Ook

voor deze geselecteerde lijst met vragen (bijlage 2, vragen voorzien van

een *) i-s een veel omvangrlJker onderzoekcapaciteit nodig dan de 30

mensjaren per jaar die het Ministerie van LNV gedurende vier jaar extra

wi1 inzetten. De Commissie consEateert dat er binnen de onderzoekinstel-

lingen de bereidheid bestaat een belangrijke eigen bijdrage te leveren

naast de genoemde additioneel beschikbare middelen. De Commissie acht

een 50t-50t verhouding als richtlijn haalbaar voor een (groot) aantal

programma-onderdelen. Bij deze verhoudlng als uitgangspunt zouden de

geselecteerde vragen in de komende vier jaar via onderzoek beantwoord

kunnen worden. De Commissie ls zich bewust dat beantwoording van de

prÍoritaire vragen die niet nader zijn geselecteerd (bijlage 2, vragen

zonder *), nog een aanzienlÍJke extra onderzoekinspanning zal vergen. De

Commissie beveelt aan naar mogelijkheden te (blijven) zoeken om ook deze

binnen afzlenbare tijd in onderzoek te nemen. De CommissÍe beveelt aan

voor de toedeling van de additionele middelen in prlncipe uit te gaan

van de volgende procentuele (lndicatieve) verdeling over de deelpro-

gramma's:

Ruimtelij ke rangschikking

Natuurontwikkeling
Natuurgerichte norms te1 1 lng

30

25

15
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Soorten

Landschapswaarden

Doelgroepenbele id
Meetnetontwikkel ing
Evaluatie

10

5

5

5

5

Binnen enkele deelprogramma's zijn onderwerpen aan de orde die niet al-
leen of voornamelijk het natuur- en landschapsbeleid betreffen, maar

evenzeer bijvoorbeeld het landbouwbeleid, relatienotabeleid of het
waterbeleid. De Cornmissie acht het redelijk dat in die sltuaties finan-
ciële middelen en/of onderzoekcapaciteit vanuit die (beleids)instanties
mede beschikbaar worden gesteld.

3. Ten aanzien van de verdere aanpak wordÈ het volgende voorgesteld:
De DireetÍe Wetenschap en Technologie van LNV zal de opdracht tot uit-
voering van zes deelprogramma's verlenen aan DLo (deelprogramma,s

L,2,3,4,5,7), één aan LU (deelprogramma 6) en één aan IvM-W (deelpro-
gramma 8). Bij de opdrachtverlening zal- DiíT met het oog op de uitwerking
van de deelprogramma's in projectvoorstellen een aantal randvoorwaarden
meegeven, zoals wÍjze van uitwerking, omvang van de deelprogramma,s,

Procentuele verdeling middelen over deelprogrammars, in te schakelen
onderzoekinstellingen, araaronder uní.verslËaire vakgroepen, instituÈen en

proefstations.
Aanbevolen wordt dat voorafgaand aan de goedkeuring van de deelprogram-
mats DWT wetenschappelijk advÍes daarover inwint bij enkele onafhanke-
lijke deskundigen.

Ten aanzi-en van de versËerking van samemiTerking tussen fundamenteel en
toepasslngsgericht onderzoek wordt aanbevolen dat DlíT en NIíO/BION beide
een financiële stimulering mogeliJk maken op basis van de voorstellen
die drie ad hoc BïON-NRLO werkgroepen in l9B9/1990 hebben gedaan voor de

terreinen natuurbeheer, landsehapsecologie en aquatische ecologie. Deze

werkgroepen hebben als vervolg op het BION-rapport "Programma voor Oeco-

logisch Onderzoek" en het NRLO-rapport "Op Toepassing Gericht Ecologisch
Onderzoek'r concreet voor de drie genoemde terreinen geanalyseerd waar

samenwerking tussen het fundamenÈele en toepassingsgerichte onderzoek
bÍnnen afzienbare tijd tot vruchtbare resultaten kan reiden.
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4.

5.

Gezien de betrokkenheid van vele beleidsinstanties èn onderzoekinstel-

lingen bij de ultvoering van hec programma wordt een overleg- en coör-

dinatiestructuur voorgesteld, zoals in hoofdsuuk 5 is beschreven.

De Commissie beveelt aan om in de uitwerkingsfase van de deelprogramma's

voor bepaalde onderdelen kleine workshops te organiseren teneinde be-

staande kennis te genereren, mogelljke oplossingen Èe bediscussiëren en

waar nodig de vraagstelling ten behoeve van het onderzoek nader te sPe-

cificeren.

Overwogen kan worden om de uitwerking van het deelprogramma "Landschaps-

waardenlr te laten sporen met een overeenkomstige exercitie die binnen

afzienbare tij d za1- plaats moeten vinden ten aanzien van onderzoekvragen

uit de Visie Landschap.

7. De Commissie acht het gewenst op korte termijn de in deelprogramma 8

genoemde verkennende sÈudie te laten uitvoeren.

6.
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SAMENVATTING

De behoefte aan versterking van het natuuronderzoek ten behoeve van het

natuurbeleid, die in het Natuurbeleidsplan is bepleit, ls aanleiding ge-

weest voor het Ministerie van LNV om de NRLO te verzoeken om op hoofdlijnen

advies uit te brengen over het onderzoek dat ter ondersteuning van het NBP

wenselijk wordt geacht.

De Algemene Kamer van de NRLO heeft daarop in overleg met de RMNO en BION

een Commissie Hoofdlijnen Natuuronderzoek ingesteld. Voor taak en samen-

stelling wordt verwezen naar bijlage 1.

De Commissie heeft zich intensief bezÍggehouden met de vertaling van de

kennisbehoeften zoals geformuleerd door het (natuur-)beleid, naar een

proBrarnmatisehe beschrijving van het benodigde onderzoek, Om deze vertaling

mogelijk te maken zijn de belangrijkste beleidsvragen weergegeven, die vol-

gen uit het beleidsvoornemen van het NBP'

Deze wragen zijn gegroepeerd naar zes "Hoofdlijnen van beleid", t.w. ecolo-

gische hoofdstructuur, specifieke landschapswaarden, soortenbeleid, alge-

mene natuur- en landschapswaarden, doelgroepenbeleid/draagvlakvergroting en

lnternationaal beleid.

Vervolgens is in hoofdstuk 3 aan de hoofdlijnen van het beleid verder in-

vulling gegeven door op globale wijze te beschrijven waar vanuit het na-

tuurbeleid prioriteiten liggen met betrekking tot de behoefÈe van het

onderzoek. Daarbij was een nadere selectie van de prioritaire onderzoek-

vragen noodzakelijk (bij tage 2, vragen voorzien van een *) , omdat de beant-

woording van alle vragen een te omvangrijke onderzoekinspanning zou vergen.

Voor de selectie hanteerde de Commissie de volgende criteria: de beleids-

matige urgentie; beleidsmatige verantvroordel-ijkheid op het terrein van

natuur en landschap; heC vernieuwend karakter van het onderzoek; de be-

schikbaarheid van expertise; de mogelijkheid tot aansluiting bij bestaande

en voorgenomen onderzoekprogramma's.

De Commissie is van mening dat het via de additionele financiering te ver-

sterken, vernieuwende onderzoek een activerende en sturende werking moeÈ

hebben voor het reguliere onderzoek. Omgekeerd dient het reguliere onder-
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zoek oPtimale kansen te bieden voor het te versterken ondexzoek, dat immers

besÈaande onderzoekresult.aten als basls kan gebruiken. De vragen uit bij -

Lage 2 die niet van een 't zijn voorzien, zullen niet in de eerste periode
van vier jaar in onderzoek kunnen worden genomen. De CommissÍe bepleit om

deze in de tweede vierjarige periode in uitvoering te nemen.

Geconcludeerd kan worden dat de grootste behoefte aan beantwoording van
beleidsvragen ligt op het vlak van "Algemene natuur- en landschapswaarden,'

en "Ecologische hoofdstructuur". De behoefte aan vragen op het terrein van
de overige vier hoofdliJnen van beleid is gelijkelijk verdeeld.

In hoofdstuk 4 wordt een programma van onderzoek geboden, opgesplitst in
acht deelprogrammats. Deze deelprograrunats komen voort uit een "vertaling"
van de in hoofdstuk 3 beschreven hoofdliJnen van beleid. Deze vertaalstap
werd noodzakelijk geacht door de Commissie, om de herkenning met en aan-
sluiting op de onderzoekprogrammering van instituten en vakgroepen mogelijk
te rnaken. De vertaalstap vanuit de hoofdlijnen van beleid heeft ook geleid
tot het onderstaande voorstel voor een lndicatieve procentuele verdeling
van de onderzoekaandacht. De Commlssie zÍet dit als richtsnoer voor de toe-
deling van de mlddelen. Zij beveelt daarenboven aan dat de onderzoekinstel-
lingen per project, I{raar mogelijk, een eigen bijdrage leveren van dezelfde
omvang als de addltionele rniddelen. Op die wíjze kunnen de geselecteerde
onderzoekvragen in de komende vÍer jaren in uitvoering komen.

Hoofdlijnen van beleid Deelprogramma's
van onderzoek

*
*
*
*

Ecologi sche hoofds truc tuur
Specifieke landschapswaarden
Soortenbeleid
Algemene natuur- en
landschapswaarden
Doelgroepenbele Íd
Internationaal beleid

Procentuele
verdeling van
de onderzoek-
aandacht

*
*

1. Ruimtelijke rang-
schikkÍng

2. Natuurontwikkeling
3. Natuurgerichte norm-

stelling
4, SoorËen (nationaal en

internationaal)
5. Landschapswaarden
6. Doelgroepenbeleid
7 . Meetnetontwikkeling
8. Evaluatie

25

15

10
5
5

5

5
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In hoofdstuk 5 komt de opdrachtverlening aan de orde, waarbij een aantal
randvoorwaarden ln overweging wordt gegeven, en r,rorden voorstellen gedaan

met betrekking tot de organisatie en het beheer van het programma. Veel

waarde wordt gehecht aan samenwerking tussen universitaire vakgroepen, in-
stituten en proefstations bij de opzex en uitvoering van de deelprogram-

mat s.

Aanbevolen wordt een beleidsoverlegorgaan in te stellen, waardoor beleids-
instanÈies de voortgang van het programma kunnen blijven volgen en over

aanpassingen kunnen adviseren. Voorts wordt voorgesteld een stuurgroep te
vormen voor de verdere uitwerklng en coördinatie van de uitvoering en een

programmacoördinator te belasten met de dagelijkse coördÍnatie.

In hoofdstuk 6 tenslotÈe worden kort de conclusies en aanbevelingen r^reerge-

Beven.





Bij lage 1

Taak en samenstelllng van de Commlssie Hoofdlllnen Natuuronderzoek

De Algemene Kamer van de NRLO heeft de Commissie verzocht om binnen vier

maanden na de instelling, ten behoeve van het Ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij een rapporÈ op te stellen, waarin zijn opgenomen:

- een schets van het te verrichten natuuronderzoek in hoofdlijnen,

rekening houdend met de in het NBP neergelegde vragen (en de daarop

ontvangen reacties);
- een analyse van de mate \{aarin het lopende en geplande natuuronderzoek

in Nederland daaraan voldoet;
- een voorstel voor een doelmatige versterking van het natuuronderzoek

(met zonodig zowel fundamentele a1s toepassingsgerichte aspecten).

Als randvoorvraarde is aan de Commissie meegegeven dat voor additionele

versterking in de komende vier jaar 30 mensjaren Per jaar (f. 3 m1n'/jaax)

beschikbaar is, met de rnogelijkheid om deze capaciÈeit in principe zowel

binnen als ook gedeeltelijk buiten de instituten en proefstations van het

landbouwkundig onderzoek in te zetten.

De Commissie was a1s volgt samengesteld:

Drs. C.J. Kalden, voorzitter (Directie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer,

Ministerie LNV)

Prof.Dr. P.J.M. van der Aart (Stichting Biologisch Onderzoek Nederland)

Mw.Drs. M. Berndsen (Directie Bos- en Landschapsbouw LNV)

Drs. R. Cuperus (bureau Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek):t

Mw.Dr. G.J.S. van Iersel (DiensÈ Landbouwkundig Onderzoek, tot 15 maart

1990) 't
Dr.Ir. A. Kuipers (Proefstation voor Rundveehouderij)

Dr. B.H. van Leeuwen (Directie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer, l'[inisterie

Llw)*
Ir. G.A. Oosterbaan (Staring Centrum)

Ir. H.R. Oosterveld (Landinrichtingsdienst)

Ir. J.W.G. Pfeiffer (1id Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek)

Dr. A.B.J. Sepers (RijksinstituuÈ voor Natuurbeheer)

prof .Dr. C.W. Stortenbeker (Landbouwuniversiteit tríageningen, Vakgroep



Natuurbeheer)

Mw'Ir. E.H.M. Wijnheijmer (Dienst Landbouwkundig Onderzoek, vanaf 15 maart
1990 )

rr. F.c. Zuidema (Nationale Raad voor Landbouwkundig onderzoek)*

*) leden van het secretariaatsteam



Bij lage 2

Overzicht van beleidsvragen voor onderzoek (relevant voor het NBP-onder-
zoekprogramma). toegedeeld aan de zes hoofdlijnen van beleid uit het
Natuurbele idsplan

* geselecteerd in dit advies

1. Algemene natuurwaarden
la Beheer

e soortsniveau:
* - Relatie vegetatiestructuur en fauna in relatie tot beheer.
* - Invloed van beheer op amfibieën en reptielen.
* - Invloed van beheer op vlinders.
* - Beheer kleine r,Iateren en amfibieën.
* - Biotoopeisen en beheer doortrekkende steltlopers in landelijk

gebied (b.v. ruitersoorten).
- Methoden voor de repopulatie van gebieden onder meer ter overbrug-

ging van tijdelijk destructieve ingrepen (b.v. dijkverzwaring).

landschapsniveau:
- Functioneren metapopulatica, o.B. in relatie tot versnippering

(das) .

* - Inzicht in de eisen die organismen met betrekking tot migratie
stellen aan ecosystemen.

* - FunctÍe wegbermen voor vlinders en reptielen.
* - Inzlcht in de invloed (en mogelijkheden tot bijsturing daarvan) van

het landschap rondom het natuurontwikkelingsgebied met betrekking
tot bijvoorbeeld barrièrewerking, stoftransPorten.

* - Inzicht in ruimtelijke en temporele relaties via het grondwater
( relatie inf iltratie -kwelgebieden, oppervlakte r{rater - grondwater) .

* - Genetische aspecten van kleine populaties.
* - Dynamiek van verzurende neerslag lenzen en de rol van kwel.

- De feitelijke versnippering van gebieden waaronder aanwezigheid van
verbindingszones .

- Invloed sÈadsuitbreiding op grondwatersystemen via ontwatering,
toename verhard oppervlak, lekkage riolering.

- Optimaliseren van voorzieningen bij infrastructurele werken om

effecten op de fauna te verminderen dan wel op te heffen (bijvoor-
beeld dassentunnels, paddentunnels, vispassages) .

- Effecten van Í/egen op het voortbestaan van populaties en levens-
gemeenschappen.

- Effecten van rnilitaire activlteiten op estuariën en mariene
milieu's.

- Omzettingsprocessen tlJdens grondwatertransport, meÈ name denitri-
ficatle en verwering in verband met verzuring.

- Relatie landschapsstructuur en broedvogels geoperationaliseerd in
expert systems.

lb Natuurgerichte normstelling
@ algemeen:
* - Inventarisatie van kaders waarin geformuleerde normen kunnen func-

tioneren, b.v. toelatingsbeleid stoffen (formeel), beheershand-

@

*



1c

leiding bij waterschappen (informeel).
* - Operationalisering van bestaande kennis in vorm van normen t.b.v.

bovengenoemde kaders (eeosysteem en soortniveau).
* - Evaluatie van bestaande normeringen (b.v. voor wegaanleg) met

betrekking tot de gevolgen van natuur.
*- Natuurgerichte normstelling voor de waterbodem.

- Vormgeving normformulering in verband meÈ acceptatie, naleving en
controle.

@ stoffen:
* - Achtergrondniveaus van stoffen in organismen.
* - Relatie waterkwaliteiE en r,\ratervogels.
* - EischaalkwalÍteit bij bosvogels o.í-.v. verzuring.

- Ontwikkeling ecohydrologische parameters.

Meekoppeling
@ landbouw:
* - Beheersnogelijkheden perceelsranden en akkerranden in relatie tot

vegetatie, flora en fauna (bestrijdingsmÍddelen, bemesting).* - Inpasbaarheid beheerslandbouw in bedrijfsvoering
- Effecten beheersbeperkingen op weidevogels en botanische samenstel-

ling grasland.

@ recreatie:
* - De invloed van verstoring op de verspreiding en popuratie-omvang

van niet-broedvogels (m.n. r^ratervogel).
* ' - De invloed van versÈoring op de dichtheid van broedvogels.* - Effecten en verbreding van dit recreatieseizoen.

Evaluatie
* - Actuele betekenis van beleidsuitgangspunten met betrekkíng tot

mÍl1eu, ruimtelijke ordening en waterbereid voor natuur.* - Het ontwikkelen van een adequaat en kosteneffectief monitoring
systeem voor het volgen van niveaus van xenoblotische stoffen in
wilde planten en dieren.

* - Ontwerpen van modellen en het uitvoeren van scenariostudies ten
behoeve van een verkenning van de beleidsrnogelijkheden omtrent de
landbouw, natuur en milleuproblematiek.

- Effectiviteit lokale beheersmaaËregelen tegen verdroging.
- Afstemming van de milÍeu-inventarisaties op een dusdànige wijze dat

koppeling kan plaatsvinden met gegevens over recreatief-gebruik,
dit ten behoeve van het opsporen van lange termijn effeclen van
recreatie op natuur.

Ecologische Hoofdstructuur
Versnippering:
* - Functioneren metapopuraties, o.B. in relatie tot versnippering

(das) .

* - rnzicht in de eisen die organismen met betrekking tot migratie
stellen aan ecosystemen.

- De feiteliJke versnippering van gebieden waaronder aanwezigheid van
verbindingszones .

- Relatie landschapsstructuur en broedvogels geoperationaliseerd inexpert systems.

1d

2.
2a



2b Natuurontwikkeling :

* - Relatie tussen aard, oppervlakte en structuur van kerngebieden en
mate van zelfregulatie.

* - Vereiste ruimtelijke ecologische samenhang van gelijksoortige
ecosystemen (m.n. Wetlands, bossen en schraalgraslanden) in relatie
tot onder meer migratie vermogen, minimum populatie-omvang.

* - Beheersmaatregelen: keuze van maatregelen ten behoeve van het
ontwikkelingsbeheer en het beheer van het gerealiseerde ecosysteem
(o.a. in relatie tot zaadvoorraad, genetisch kapitaal).

* - Beschrijving van plantengemeenschappen.
* - De ro1 van stoffen in relatie tot potenties voor natuurontwikkeling

in de EHS.
* - Voor de veengebieden en zeekleigebieden is kennis van de volgende

referentiesystemen van belang; (complexen van) moerasbos,
verlandend ondiep water, permanent open water, rietvelden en natte
graslanden. Met betrekking tot inrichting en beheer zijn de effec-
ten van peilregime en ldaterkwaliteit van belang evenals de nigratie
eisen van met name kleine zoogdieren van (moeras) boselementen, de
mogelijkheden om op natuurlijke wijze de grasmat te openen en de
vraag of organismen geintroduceerd dienen te worden.

* - Voor de duinen is kennis van de volgende referentiesystemen van
belang: slufters, actief stuivende duinen, natte duinvalleien en de
binnenduinrand (onder meer criteria voor lokatiekeuze met betrek-
king tot slufters en verstuivingsgebieden.

* - Voor de beekdalen is kennis van de volgende referentiesystemen van
belang: vrij meanderende beken meE natuurlijke erosie- en sedimen-
tatieprocessen, beekbegeleidende bossen, overstromingsvlakten en
kwelweiden en -bossen. Met betrekking Èot inrichting en beheer
bestaan vragen ten aanzí.en van de mogelijkheden voor en gevolgen
evenals naar de migratiemogelijkheden van de kenmerkende beekbe-
geleidende flora en fauna (bossen, oevers en de beken zelf).

* - Voor de uiterwaarden is kennis van de volgende referentÍesystemen
van belang: rivierduinen, stroomdalgraslandvegetaties, vloedbos,
moerassen, natte graslanden. Met betrekking tot inrichting en
beheer bestaan vragen ten aanzien van de consequentí-es van hoog-
teligging (resistentie van plantensoorten voor overstroming),
reliëf, bekading, vergraving en waterkwaliteit. Tevens bestaan
vragen ten aanzien van de mogelijkheden voor (jaarrond)begtazing,
met name in relatie tot een dynamisch waterbeheer, verontreiniging
en hoogteligging.

* - Inzicht in de mogelijkheden voor en gevolgen van combinaties van
verschillende ecosystemen binnen een natuurontwikkelingsgebied,
gericht op optimalisatie van natuurwaarden in het licht van
beheerskosten.

- Relatie landschapsstructuur en broedvogels geoperationaliseerd in
expert systems.

- Inzicht in de invloed (en mogelijkheden tot bijsÈuring daarvan) van
het landschap rondom het natuurontwikkelingsgebied met betrekking
tot bijvoorbeeld barrièrewerking, stoftransporten.

- Methoden voor het veiligstellen van genetisch materiaal (flora,
fauna, bomen).

* - Optimalisatie van de uitvoeringstechniek van naEuurontwikkelings-
proj ecten.



2c Beheer:
* - Dispersie en zaadbank bij planten van schraalgrasland, bossen en

wetlands.
* - Mogelijkheden voor beheer en ontwikkeling onder omstandigheden

waarin natuurgerÍchte normen niet. kunnen worden gerealiseerd.
* - Effecten van begrazing in open landschappen (waaronder uiterwaar-

den) .

x - ZeLfredzaamheid van grazers.
* - Relatie vegetatiestructuur en fauna in reratie tot beheer.
* - Relatie tussen begrazLng-graslandproduktie-soorÈenrijkdom in

uiterwaarden.
* - Invloed van beheer op amfibieën en reptielen.
* - Beheer kleine wateren en amfibieën.
* - Invloed van beheer op vlinders.
* - Genetische aspecten van kleine populaties.
* - Inzichte in ruimtelijke en temperale relaties via het grondwater

(relatie infiltratie-kwel - gebÍeden, oppervlakte- grondwater) .
* - Effecten van boomkor- en kokkelvisserij.
* - Bepaling van in ecologisch op zich waardevolle gebieden in de

Noordzee.
- Effecten van wegen op het voortbestaan van populaties en levens-

gemeensehappen.
- Effecten van grootschalige ontgrondingen in de Noordzee.
- Omzettingsprocessen tljdens grondwatertransport, il.D. denitrifi-

caÈie en ven{rering in verband met verzuring.
- Effecten van (ingrijpende) veranderingen in beheer op bestaande

natuurwaarden via geneËische processen in relatie tot selectiedruk
( aanpas s ingsvermogen) .

- Kosten en baten van saneringsoperaÈies.
- ontlrikkeling van natuurvriendelijke saneringstechnieken.
- Methoden voor de repopulatie van gebieden onder meer ter overbrug-

ging van tijdelljk desrructieve ingrepen (b.v. dijkverzwaring).
- Natuurtechnisch bosbeheer te vergroting van natuurwaarden in multi-

functionele bossen.
- Beheer van natuurbos.
- Doelmatigheid en natuurrendement van beheersËypen en -technÍeken.
- Verstoringseffecten van lichtbronnen met betrekking tot de fauna.

2d Natuurgerichte normstelling :

* - Inventarisatie van kaders waarin geformuleerde normen kunnen
functÍoneren, b.v. toelatingsbeleid stoffen (formeel), beheershand-
leÍding bÍj waterschappen (inforrneel) .

* - Operationalisering van bestaande kennis in de vorm van normen ten
behoeve van bovengenoemde kaders (ecosysteem en soortniveau).

* - Evaluatie van bestaande normeringen (b.v. voor wegaanleg) met
betrekking tot de gevolgen van natuur.

* - Achtergrondniveaus van stoffen in organismen.
* - Relatie waterkwaliteit en watervogels.
* - Naijlings effecten van stofbelasting via voedselketens.

- Kennis over de belasting van de belangrijkste Nederlandse ecosys-
temen door systeemvreemde stoffen en inzicht in dosÍs-effect rela-
ties.

- Vormgeving normformulering in verband met acceptatie, naleving en



controle.
- Effecten van nitraat en fosfaat belasting in voedselarme kwelsyste-

men.

2e Evaluatie:
* - Ontwikkelen van een (gecombineerde) methodiek voor flora- en

vegetatie-inventarisatie met een opÈimale kosteneffecEiviteit in
het licht van de verschillende toepassingsmogelijkheden. Dit dient
gebaseerd te zijn op het onderling vergelijken van inventarisatie-
methoden voor flora en vegetatie gericht op betrouwbaarheid, repro-
duceerbaarheid, ruimtelijke representativiteit,
interpretatiemogelijkheden en kosten.

* - Het evalueren van bestaande kwalitatieve inventarisatiemethoden
voor zoogdieren, amfibieën en reptielen in het llcht van de
verschi 1lende toepass ingsmoge 1 ij kheden.

* - Kwantitatieve inventarisatiemethoden voor zoogdieren, amfibieën en
reptielen.

* - Hydrologisehe inventarisatiemethoden met aandachÈ voor de benodigde
inventarisatie-frequentie, ruimtelijke representativiteit en
gebruiksvriendelijkheid (determinatie) .

* - Methodiekontwikkeling ten behoeve van ecohydrologische inventari-
satie.

* - Monitoringtechnieken ten behoeve van het volgen van l«ualiteit en
kwaliteit van ecosystemen op basis van remote sensing en luchtfo-
tografie.

* - Indicatiemethoden van standplaatsfactoren op basis van het voor-
komen van flora en fauna.

* - Het integreren van de mogelijkheden van (dlgitale verwerking van)
luchtfotografÍe in de opslag en ver$rerking van gegevens uit veld-
inventarisaties, waarbij het gebruik van luchtfotografische gege-
vens in de fase van gegevensverzameling in het veld betrokken
wordt.

* - Praktisch hanteerbare methodieken om op basis van luchtfotografie
of remote sensing gegevens uit veldinventarisaties ruimtelijk te
extrapoleren.

* - Het operationaliseren en verder uitwerken van het begrÍp "natuur-
vraarde" als interpretatiekader voor inventarisatiegegevens. Deze
uitwerking dient gerelateerd te worden aan heÈ begrip referentie in
het kader van natuurontwikkeling.

* - Opzet samenhangend meet net voor beleidsevaluatie.
* - Op natuurtoegespitste scenariomethoden ten behoeve van toekomstver-

kenningen.
'* - Actuele betekenis van beleidsuitgangspunten met betrekking tot

milieu, ruimtelljke ordening en waterbeleid voor natuur.
* - Evaluatie van de risico-evaluatie in het stoffenbeleid in relatie

tot de algemene natuurvraarden en aandachtssoorten meE een breed
verspre idingsgebied.

- Vormgeven van een monitoringsysteem om de ontwikkelingen in het
natuurontwikkelingsgebied adequaat te beschrijven en zonodig bij te
sturen.

- Kosten-effectieve methoden voor het invenÈariseren van ongerder-
velden. Het gaat hierbij om de selectie van eenvoudig te invenËari-
seren representatieve organismen aan de hand waarvan de natuur-
waarde en gevoeligheid van ingrepen met betrekking tot ongewervel-
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den kunnen worden bepaald, gedifferentieerd naar milieutype.
- Stanaardisering van biotoop omschrijvingen (zowel de biotische als

abiotische component) voor de te inventariseren organismen op grond
waarvan inventarisatiegegevens met elkaar in verband worden
gebracht.

- Adequaat en kosten-effectief monitoring systeem voor het volgen van
niveaus van xenobiotische stoffen in wilde planten en dieren.

- Mogelijkheden om grofschalige inventarisatiegegevens te degregeren
naar een fijner schaalniveau op basis van biotoopkenmerken (b.v.
horizontale en verticale ruimtelijke structuur van de vegetatie) in
samenhang met de standaard-biotoop-omschrijving.

- Typologieën (met zowel biotische als abiotische aspecten) om de
interpretatie van gegevens te vereenvoudigen en correctie voor
ontbrekende veldgegevens mogelijk te maken, met inachtneming van
toepassingsmogelijkheden van de gegevens en de schaalniveaus.

- Optimale, geautomatiseerde opslag- en ver!íerkingsmethode (van wat
betreft methodologie en kosten) met behulp van Geografische Infor-
matie Systemen op basis van roostercellen en/of gedÍgitaliseerd
natuurlijke eenheden in het licht van verschillende toepassingen.

- Effectiviteit van effectgerichte maatregelen in bos- en natuur-
gebieden.

- Evaluatie van beheersmaatregelen voor organismen waarop het beheer
niet expliciet gericht is.

- InzichÈ in de ontwikkeling van natuurwaardenin de verschillende
beleidscategorieën.

- Criteria voor de beoordeling van introductie van organismen in een
gebÍed (repopulaties, herintroductie) .

Priorltalre soorten: aanwtrllende vragen
@ soortspecifÍek:
* - Bruinvis: oorzaken achteruitgang en benodigde maatregelen.
* - Modderkruiper en Bittervoorn: huidige status en noodzakelijk

beheer.
* - Rivierkreeft: huidige status en noodzakelijk beheer.
* - Transplantatie experimenten bij muurplanten.
* - Akkerkruidenbeheer.
@ algemeen:
* - Gevoeligheid prioritaire soorten voor stofbelasting.
* - Overzicht van huidige knelpunten met betrekking tot beheer en

ontwikkeling van de visfauna.
- Uitstraling van bijzondere soorten beleid voor algemene natuur-

waarden.

Landschapswaarden
* - Ontwikkeling van operationele criteria voor de beoordeling van

cultuurhistorische, aardkundige en belevíngswaarden.
* - Gevoeligheid van hisÈorisch-geografische waarden voor Íngrepen.

- Beschrijving en verklarende onderbouwing van de relaties tussen
cultuurhistorÍsche, aardkundige, belevings- en natuurwaarden in het
landschap.

Doe 1 groepenbe 1e td/draagvlakvergrot lng
Doe lgroepen:
* - Beschrijving van de doelgroepen in doelgroepprofielen (motieven,

4.

5.
5a



besluitvormingsprocessen, gebruikte communicatiekanalen, welke
bijdrage zij leveren aan het natuurbeleid).

* - Op welke wij ze wordt natuur in doelgroepen-relevante opleidingen
meegenomen.

* - De rol van recreatie met betrekking tot verbreding van het draag-
vlak voor het natuurbeleid.

- Mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie in relatie tot natuur-
beleving en natuurontwikkelingsmogelijkheden.

5b Natuur- en milieu-educatie:
* - Natuurbeleving van de doelgroepen, met name 13-18 jarigen en

volwassenen (leefwereld begrippen) .

* - Iíe1ke natuurrelevante opleidÍngsmogelijkheden zijn aanwezíg;
optimal i ser ingsmo gel ij kheden.

* - Optimalisatie van lokale cursussen in kader NME'
* - Ontwikkeling van evaluatiemethoden voor natuur- en milieu-educatie.

5c Doorstroming van kennis:
* - Op welke wij ze kan bestaande informatie worden opgewerkt ten

behoeve van gebruik voor doelgroepen (relatie met kennisniveau,
communicatiekanalen) .

- Vormgeving normformulering in verband met acceptatie, naleving en
conÈro1e.

- ![ij ze .varr beoordeling van effecten (begrip natuurwaarde) .

- Gebruiksmogelijkheid van een Natlonale Resource Account.

6. Internationaal beleld
* - Voorkomen en bescherming van vogels op trekrouÈes (ï{est-Afrika:

Mauretanië, Guí.nea Bisau, Guinea Conacry; Siberië).
- Expert systemen van beoordeling van Nederlandse ontwikkelings-

samenwe rkingsproj ec ten .

- Inzicht in de verbreiding van waardevolle agrarische landschappen
in relatie tot het EG-beleid en Oost-Europa-beleid.

- Invloed van handel, toerisme en ontwikkelingssamenwerking op de
mondiale natuurwaarden.

- Gevolgen van het Nederlandse buitenlands beleid op natuur\{aarden
elders in de wereld.

- Gevolgen van de harmonisatie van nationale regelgeving ("L992").
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OreIzlcht van relevant

- BION (1988). Programma voor Oecologisch Onderzoek. Opgesteld door P.J.l,Í.
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- DLO, Lutr^I en RUG (l-990). Natuurontwikkeling: van landbouwgronden naar
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- Minisrerie van Landbouw & Vísserij (1989). Natuurbeleidsplan. Beleids-
voornemen 18 mei L989.
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Commissie Ecologlsch Onderzoek van de NRLO. Rapport 89/8, 's-Gravenhage.

- NRLO (1989). Natuurontwikkeling in landbouwgebieden; een programma van
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hage.

- NRLO (1989). Prioritaire vragen voor heÈ bosbouwkundig onderzoek.
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- NRLO (1989). Begrazingsonderzoek in Nederland: samenhang, prioriteiten
en samenwerking. Rapport 89/3L, ts-Gravenhage.

- NRLO (1990). Uitwerking van de prioritaire vragen voor het bosbouwkundig
onderzoek, Rapport 90/6,'s-Gravenhage.

- NRLO (1990). Programma-ontwikkeling ecologische infrastructuur.
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Bijlage 4

Informatie over kwetsbaarheid, specifieke problematiek en onderzoekpunten

bij een groot aantal dier- en plantsoorten (Bron: RIN).

Zoosdieren

Bruinvís (kwetsbare soort van prioritalr ecosysteem, indicatorsoort (inte-
grator verontreiniging Noordzee), hoge belevingswaarde als walvisachtige;
problernatiek: oorzaken achteruitgang en benodigde maatregelen; onderzoek-

punten: voorkomen en talrijkheÍd, relatie verontreiniging en reproductieve
status, condiÈie en parasitaire belasting, omvang bijvangsten visserij;
expertise met zeezoogdieren en experimentele mogelijkheden aanwezig; rela-
tie met project "Natuurgerichte normsÈelling") ;

otter (zeer bedreigde diersoort van prioritair ecosysteem, hoge belevings-
waarde; problematiek: inrichting van gebieden voor herintroductie; onder-

zoekpunten: invloed omvang en samenstelling atmosferische depositie van

pcb's op heringerichÈ gebied, voedselkeuze, grootte foerageergebied en

dispersie (telenetrie); technieken aanwezig; relatie met projecten "Natuur-
gerichte normstelling" en 'rNatuurontwikkeling", en met thema "Wetlands");
boorunarter (lokaal kwetsbare soort van prioritair ecosysteem, vrij hoge

belevingswaarde (geheimzinnige levenswij ze) ; problematÍek: vermindering
kwetsbaarheid; onderzoekpunten: terreingebruik, uitwisseling deelpopula-
ties; expertise met soorËgroep en technieken aanwezig; relatie met project
"Versnippering" ) ;

das (kwetsbare soort van prioritair ecosysteem, hoge belevingswaarde; pro-
blematiek: parameter dispersie in metapopulatiemodel slecht bekend (uitwis-
seling populaties, benutting dassentunnels) ; onderzoekpunten: dispersie
(kans afstand afgelegd in relatie tot structuur landschap), Eoetsing schat-
ting turnover in model, stoffenproblematiek, expertise met soort en

technÍeken aanwezig; aansluiÈing op project "Versnippering") ;

nootdse woeTmuis (endernische ondersoort van prioritair ecosysteem, kwets-

baar door opheffing isolatie en door ontwatering; problematiek: adequaat

beheer; onderzoekpunten: invloed terreinbeheer op concurrentie met andere

aardmuizen; expertise met soort aanwezig; aansluiting op project "Versnip-
peringt' en thema "lletlands");



vleermuizen (kwetsbare soortgroep, deels van prioritair ecosysEeem, indica-
torsoorten; problematiek: sterke achteruitgang van diverse soorten; onder-

zoekpunten: relatie versnippering landschap en voorkomen c.q. bereikbaar-
heid voedsel; ervaring met soortgroep en technieken (deels) aanwezig; rela-
tie met project "Versnippering").

Vogels

Lepelaar (kwetsbare soort van prioritaire ecosystemen, binnen NI.I-Europa het
enige land waar soort broedt, verschuÍving en concentratie broedpopulatie
van zoete naar zoute gebieden, hoge belevingslraarde (symbool van Vogelbe-
scherming) ; problematiek: coneentratie broedpopulatie maakt soort kwets-
baarder; onderzoekpunten: relatie voedselaanbod - reproductiesucces in
Waddengebied, mogelijkheden voor vergroting voedsel (jonge witvis) in
zoetwatergebieden, populatiedynamica; expertise soort en technieken aan-

wezig; relatie met project "NatuurontwÍkkeling", thema "Wetlands" en doel-
stelling trinternationaal beleid") ;

purperreiger/roerdomp (l«uetsbare soorten, afname, purperreiger ook geiso-
leerde populatie, internationale betekenis, indicatorsoort, vrij hoge bele-
vingswaarde; problematiek: tegengaan achteruitgang; onderzoekpunten: voor-
komen broedgelegenheid in relatie tot beheer, voedselsiLuatie; kennis over
soort en technieken aanwezig; relatie tot project 'rNatuurontwikkeling",
thema'rl,rletlands" en doelstelling,internationaal beleid") ;

patrijs (kwetsbare soort, lndicatorsoort, vrij hoge belevingswaarde; pro-
blematiek: achteruitgang in cultuurland; onderzoekpunten: reproduetiesucces
en sterfte in relatie tot beheer bermen en stroken rond akkers; ervaring
met soort en technieken aanwezig);

Srutto (kwetsbare soorÈ van prioritair ecosysteem, inËernationale betekenis
populatie, indicatorsoort voor goed weidevogelterrein, hoge belevings-
waarde; problematiek; achceruitgang soort; onderzoekpunten: voedselecologie
in relatie tot volbrengen jaarcyclus; expertise met soort en technieken
aanwezíg; relatie met themats "Toekomstperspectief weidevogeLs" en "Wet-
lands", en met doelstelling "internationaal beleid");
gtote stern en visdief (kwetsbare soorten van prioritair ecosysteem, indi-
catorsoorEen voor verontreiniging van mariene milieu, hoge belevingswaarde;
problematiek; beperkte broedplaatskeuze, onvolledige terugkeer aantallen na



vergiftiging jaren zestig; onderzoekpunten: creëren broedgelegenheid, rela-
tie voedselaanbod (verandering visbestand) met reproduktie en sterfte;
ervaring met soort en technieken aanwezígi relatie met project "Natuuront-
wikkeling", thema "lletlands" en doestelling "internationaal beleid") ;

zwarte stern (kwetsbare soort van prioriEair ecosysÈeem, sterk in aantal

achteruitgegaan, hoge belevingswaarde; problematiek: achteruitgang als
broedvogel; onderzoekpunten: relatie voedselaanbod graslanden/moerassen en

reproductí-esucces, verbetering broedgelegenheid; ervaring met soortgroep en

technieken aanwezig; relatie met project "Natuurontwikkeling", Èhema "[Iet-
lands" en doestelling "inÈernatlonaal beleid") ;

kerkuiT (kwetsbare soort, deels van prioritair ecosysteem, achteruitgang
sinds jaren zestíg, indieatorsoort, hoge belevingswaarde; problematiek:

bottleneck voedsel in jaarcyclus, hoge mortaliteit door verkeer; onderzoek-

punten: energiehuishouding jaar rond (betekenis bijvoeren in winter), rela-
tie bermbeheer toÈ verkeerssterfte; expertise en technieken aanwezig;

relatie met project'rVersnippering") ;

nachtzwaluw (kwetsbare soort van prioritair ecosysteem, sterk in aantal

achteruitgegaan, indicatorsoort, vrij hoge belevingswaarde (geheimzinnig

gedrag); problematiek: achËeruitgang stand; onderzoekpunten: relatie beheer

(kap-, stormvlakten) en voorkomen/reproductie) .

In deze groep zijn ook dwergsÈern, velduil en grauwe gans van belang.

Herpetofauna

HeikÍkker (kwetsbare soort van prioritair ecosysteem; vrij hoge belevings-
waarde; problematiek: tegengaan achteruitgang; onderzoekpunten: versprei-
ding en biotoopkeuze (vooronderzoek), te volgen door autecologisch gericht
op vraag hoe deelpopulaties met elkaar in contact kunnen worden gebracht

door biotoopverbetering en herinrichting tussenliggende cultuurgronden;

ervaring met soorcgroep en technieken aanwezLg; relatie met project

"Natuurontwikkeling" en "Versnippering", en met thema "Wetlands";

ringsTang (bedreigde prioritaire soort, indicatorsoort, gevoelig voor ver-
snippering, vrij hoge belevingswaarde; problematiek: te geringe kennis van

terreingebruik en trekgedrag; onderzoekpunten: inventarisatie eilegplaat-
sen, dispersie en migratie, hoe deelbiotopen te verbinden door inrichten



tussenliggend gebied; technieken nog te ontwikkelen; relatie met projecten
"Natuurontwikkeling" en "Versní-ppering", en met thema "Wetlands") ;

kamsaTamander (bedreigde prioritaire soort, indicatorsoort, gevoelig voor
watervervuiling en habitatwij ziging, hoge belevingswaarde ; problematiek:
tegengaan achteruitgang, te weinig kennis van terrestrische deelbiotopen en

hun positie ten opzichte van aquatische; onderzoekpunten: ecologie terres-
trische fase, trekgedrag, interspecifieke relaties met andere rsatersalaman-

ders en larven van kikkers en padden, relatie poelgrootte en populatie-
dichtheid; ervaring met soortgroep aanwezig, technieken deels nog te ont-
wikkelen; relatie met projecten "Natuurontwikkeling" en "Versnippering", en

met thema "Wetlands").

Ví.ssen (en rÍvierkreeft)

Modderkruiper, bittervoorn, bernpje, rivierdonderpad, foreTlen, zalm,
rívierkreeft (bedreigde soorten van prioritair eeosysteem, door vervuiling,
barrièrevorming en ontbrekende paaiplaatsen schrikbarend in aantal achter-
uitgegaan, hoge indicatiewaarde (karakteristieke soorten van een meer oor-
spronkelijke toestand wateren dan heden wordt aangetroffen); problernatiek;
te geringe kennis huidíge verspreiding en ecologische randvoorwaarden om

leefvoorwaarden te verbeteren; onderzoekpunten: invenÈarisatie huidige
verspreiding en kennis ecologie, experimenteel onderzoek in kunstmatige
systemen en lopende beekverbeteringsprojecten, ontwikkelen van modellen
waarin de functionele positie van de vissen centraal staat op grond van
literatuur en experimenten, met aandacht voor mogelijkheden in kerngebieden
en verbindingszones (Ecologische Hoofd Structuur), onderzoek trek- en paai-
routes; kennis en experimentele mogelijkheden aanwezíg; relatie met projec-
ten'rNatuurontwikkeling"en "Versnippering", en met thema',wetlands").

Insekten

DagvTinders (grote muurvlinder, gentiaanblauwtje, spiegeldikkopje, bosvlek-
vlinder, kleine heidevlinder, tweekleurig hooibeestje) ; bedreigde soorten
van prioritaire ecosystemen, indicatorsoorten, vrij hoge belevingswaarde;
problematiek: tegengaan achteruitgang; onderzoekpunten: ruimtelijke en
temporele aspecten en groeiconditie waardplanten, aanwulling kennis voor



deel soorten ten behoeve van eventuele herintroductie; ervaring met soort-

groep en kweektechnieken aanwezíg; relatie met projecten "Natuurontwikke-

ling" en "Versnippering"' en met thema "Itletlands");

libellen (soortgroep van prioritaire ecosystemen, veel soorten bedreigd,

indicatorsoort, vrij hoge belevingswaarde; problemaÈiek: tegengaan afname;

onderzoekpunten: habitateisen imago's, milieufactoren die voorkomen larven

en imago's van vennen en hoogveen bepalen (nadere soortkeuze nog te maken);

ervaring met soortgroep aanwezlg relatie met projecÈen "Natuurontwikke-

ling" en "Versnippering").

Planten

SpindoËter, kievitsbToem (kwetsbare soorten van prioritair ecosysteem,

indicatorsoorten, hoge belevingswaarde; problematiek: gering aantal poPu-

laties; onderzoekpunten: populatiedynamisch onderzoek in relatie tot

beheersvariabelen, genetische differentiatie (te koppelen aan fitness Para-

meters); kennis soort aanwezlg; relatle met project "Natuurontwikkeling" en

thema "Wetlands");
soorten natËe schraaTTanden (nadere keuze nog te maken; bedreigde soorÈen

van priorifair ecosysteem; problematiek: mogelijkheden herintroductie

soorten waar bereikbaarheid klaarblijkelijk probleem is (geen zaden in de

bodem) ; onderzoekpunten: nigraCie (als sleutelfactor), experimenteel

veldonderzoek; expertise en technieken aanwezi9; relatie met projecten

"NaÈuurontwikkeling" en "Versnippering", en met thema "Wetlands") ;

muurpTanten (kwetsbare soorten van karakteristiek biotoop, indicatorsoort-

en, vrij hoge belevingswaarde; problematiek: verdwijning habitat; onder-

zoekpunt: mogelijkheden transplantatie bij vernietiging habitat; ervaring

met soortgroep aanwezig; relaÈie met project "Versnippering") i

canthareT (kwetsbare soort, deels van Prioritair ecosysteem, verlies

biotoop; problematiek: status; onderzoekpunt: herhaling census (eventueel

vervolgonderzoek nader uit te werken); expertise soort en technieken

aanwezig) .


