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Het doel van dit Kennisbasisprogramma is om kennis te 
genereren die bijdraagt aan het operationaliseren van een 
adaptief beheer van een veerkrachtige en robuuste 
groenblauwe ruimte. De grote uitdaging van deze tijd is 
de invulling van een economie waarin energie, voedsel, 
water, ruimte, biodiversiteit en mineralen op een duur-
zame wijze worden gebruikt. Doelstelling is dat de groen-
blauwe ruimte (landschap, natuur) duurzaam bewaard 
blijft voor volgende generaties terwijl economische 
ontwikkeling (landbouw, verstedelijking, industrie) 
gewaarborgd blijft. Dit houdt niet in dat iedere ontwikke-
ling overal mogelijk is, het incalculeren van ontwikkel-
ruimte is onderdeel van de opgave. De waarde van 
groenblauwe functies en economische waardering daarvan 
(ecosysteemdiensten) spelen een sleutelrol in het ontwer-
pen van de ruimte op gebiedsniveau. De waardering van 
ecosysteemdiensten moet omgezet worden in “echte” 
geldstromen o.a. door met ecosysteemdiensten te gaan 
ondernemen. Het is essentieel dat daarbij belangen van 
alle actoren (met name ook de burger en ondernemer) in 
samenhang, interactie en onderlinge afhankelijkheid 
worden vertegenwoordigd. 
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2
Opbouw van 
het programma
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De projecten van het programma zijn gegroepeerd 
rondom de volgende vijf thema’s:
1 Bodem, water en klimaat;
2 Groene ruimte en biodiversiteit;
3 Ondernemen met ecosysteemdiensten;
4 Ruimtelijke planning, sturing en ontwerp;
5 Marien. 

Er is gekozen voor een geneste opbouw van thema’s 
(figuur 1), met naar buiten toe een steeds meer multi-, 
inter- en transdisciplinair karakter. Door de aard van de 
vragen wordt integraliteit een noodzaak om het probleem 
waaraan wordt gewerkt op te lossen. Thema’s hebben 
kennis van onderliggende thema(s) nodig en dat stelt ook 
eisen aan de input en output om uitwisseling (van binnen 
naar buiten, en van buiten naar binnen) en integratie ook 
daadwerkelijk mogelijk te maken. De gekozen thema’s 
vinden ook hun legitimatie in de continue verantwoorde-
lijkheden van het ministerie EZ zoals eerder benoemd, nl. 
Groen in en om de stad, Natuurinfrastructuur/beleid, 
Landelijk gebied en Marien.

Voor elk thema zijn in interactie met medewerkers en 
netwerppartners van EZ de trends en beleidsontwikkelin-
gen op een rijtje gezet. Op basis hiervan zijn voor elk 
thema de onderzoeksopgaven beschreven. Hieronder 
worden per thema de geformuleerde onderzoeksopgaven 
weergegeven. Voor elke onderzoeksopgave zijn één of 
meer deliverables geformuleerd; deze zijn weergegeven in 
bijlage 1. 

Bodem, water en klimaat
•	Wat zijn de gevolgen van de verschillende klimaatscena-

rio’s voor de ontwikkeling van de groenblauwe ruimte? 
•	Wat zijn effecten van innovatieve landbouwkundige 

maatregelen o.a. op het vlak van emissies van ammo-
niak en nutriënten op de omliggende natuur?

•	Op welke wijze kunnen gasvormige emissie uit de 
Groenblauwe ruimte worden gemeten? Onderbouwing 

van het emissiebeperkingsbeleid is gewenst. 
•	Nieuwe instrumenten voor de inzet van kennis over de 

dynamiek van water en bodem bij gebiedsontwikkeling, 
o.a. voor bepaling van de gevolgen van beleidsstrate-
gieën uit het Deltaprogramma voor verschillende 
functies in de groenblauwe ruimte. Wat zijn de kenmer-
ken van en eisen aan integrale afwegingskaders waarin 
bodem en ondergrond/hydrologie zijn meegenomen. 

•	Wat zijn de meest kansrijke ruimtelijke adaptatiestrate-
gieën en maatregelen die kunnen worden genomen om 
het ruimtegebruik aan te passen aan 
klimaatverandering? 

Groene ruimte en biodiversiteit
•	Kennis en methoden die kunnen worden gebruikt om de 

wensen/behoeftes van de samenleving te vertalen naar 
nieuwe (beleids)concepten en naar inrichting en beheer. 

•	Onderzoek naar de wijze waarop ecosystemen zich de 
komende decennia ontwikkelen en wat hun veerkracht is 
ten aanzien van grote omgevings veranderingen (bijv. 
klimaat, peilverhoging en ophoging van (zee)dijken) 
(link met thema 3). 

•	Gezien de biodiversiteitsopgave 2020 in relatie tot het 
huidige natuurbeleid zonder robuuste verbindingen is er 
behoefte aan een nieuwe concept voor de ruimtelijke 

2. Groene ruimte
en Biodiversiteit

1. Bodem, Water 
Klimaat

Integratie
op 

gebiedsniveau

4. Ruimtelijke Planning, 
Sturing en Ontwerp

3. Ondernemen 
met Ecosysteemdiensten

5. 

Integratie

Marien

Figuur 1 Onderlinge relatie van thema’s binnen programma KB-14.
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ligging van natuur, rekening houdend met dynamiek van 
natuurlijke systemen, de wensen van de samenleving en 
de wettelijke bescherming (opstapeling). 

•	Er is een omslag nodig van een statisch natuurbeeld naar 
een flexibel natuurbeleid met een dynamisch natuur-
beeld. Wat zijn nieuwe concepten voor flexibel natuurbe-
heer binnen en buiten EHS/Natura 2000? Op welke wijze 
is deze omslag te bewerkstellingen? 

•	Hoe en waar kan de ontwikkeling van de groenblauwe 
ruimte (buiten de natuurgebieden inclusief de stad) een 
bijdrage leveren aan biodiversiteit, beleving en sociale 
aspecten (bijv. gezondheid, sociale cohesie) van natuur 
en landschap? 

Ondernemen met Ecosysteemdiensten
•	Onderzoek naar methodieken van ecosysteemdiensten 

inclusief de acceptatie en gebruik hiervan door grondge-
bruikers, ondernemers en burgers. Op welke wijze 
kunnen bij de inrichting van de groene ruimte “onweeg-
bare factoren” beter meegenomen worden.

•	Hoe kan het concept van ecosysteemdiensten meer en 
explicieter dan tot nu toe onderdeel worden van het 
beleid tav. onze leefomgeving? Hoe kan dit het beste 
geoperationaliseerd worden in Nederland? 

•	Welke (ecologische) systemen leveren ecosysteemdien-
sten? Hoe kunnen systemen naast elkaar bestaan en 
elkaar ondersteunen? Wat zijn de processen achter de 
ecosysteemdiensten? Zoek naar causale verbanden 
tussen functie, ecosysteem en koppeling van diensten 
(relatie in keten, ruimtelijke configuraties, onderlinge 
afhankelijkheid van ecosysteemdiensten). Hoe kunnen 
systemen diensten leveren en toch duurzaam blijven 
bestaan? 

Planning, Sturing en Ontwerp
•	Hoe kan het openbaar bestuur samenhangend ruimtelijk 

beleid ontwikkelen? Wat zijn de gevolgen van meer of 
minder Rijksregie in de bestemming van de ruimte? Hoe 
is ruimtelijk beleid flexibeler te maken? 

•	Wat zijn indicatoren en methodieken om duurzame 
gebiedsontwikkeling te evalueren en te plannen, rekening 
houdend met meerdere ruimtelijke en temporele 
schalen? 

•	Welke lange termijn processen, inclusief hun onzeker-
heid, beïnvloeden de duurzame ontwikkeling van de 
groenblauwe ruimte? Denk aan o.a. processen demogra-
fie, energietransitie, voedselcrisis, landbouwinnovaties, 
behoefte van burgers en economische belangen. 

•	Wat zijn de componenten van een raamwerk voor 
integrale lange termijn analyse van de groenblauwe 
ruimte inclusief (nieuwe)sturingsmechanismen? Hoe 
passen sociaal-ecologische systeemtheorie en complex 
adaptieve systemen-theorie op de gekozen integratiege-
bieden? Welke effecten hebben lange termijn processen 
op de concrete gebieden? 

Marien
•	Er is behoefte aan een programmeringsstudie naar “state 

of the art” en mogelijke onderzoeksrichtingen binnen 
thema Marien, met speciale aandacht voor gebiedskeuze 
en afstemming met andere onderzoeksorganisaties. 

•	Hoe behouden of herstellen we mariene en estuariene 
biodiversiteit, inclusief mogelijkheden voor gebiedsdiffe-
rentiatie? Wat zijn de noodzakelijke condities voor een 
Goede Milieutoestand (GMT) voor de Kaderrichtlijn 
Marien? 

•	Wat is de draagkracht van het mariene ecosysteem voor 
productie en natuur? Wat zijn de sleutelprocessen in het 
voedselweb? 

•	Welke instrumenten en maatregelen kunnen worden 
ontwikkeld om te worden ingezet voor Natura 2000 op 
zee, het “Mosselconvenant” en het programma “Naar een 
Rijke Waddenzee” . 

•	Wat zijn de cumulatieve effecten van menselijk gebruik 
(met bijzondere aandacht voor visserij). Hoe komen we 
tot integrale beoordelingsystemen, hoe kan natuur 
duurzaam gekoppeld worden aan andere functies? 

•	Ruimtelijke ordening op zee .
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Naast het reguliere kennisbasisonderzoek wordt in dit 
KB-programma ook onderzoek uitgevoerd t.b.v. IPOP en 
WOT (Natuur en Milieu en Visserij).

IPOP TripleP@Sea
De afgelopen jaren is onderzoek uitgevoerd dat zich 
concentreerde op het veranderende ecosysteem, ecolo-
gisch geoptimaliseerde kustverdediging, het gebruik van 
zee- en kustgebieden voor nieuwe productie, klimaatbe-
stendige deltametropolen en governance. Dit heeft 
geresulteerd in veel nieuwe inzichten in regime shifts, 
effecten van zeespiegelstijging in dynamische mariene 
gebieden, combinaties van verschillende vormen van 
aquacultuur en inzicht in en verbetering van het gebruik 
van mariene kennis voor beheer en beleid. Voor de 
komende jaren staat multifunctioneel gebruik van de zee 
en botsende belangen (competing claims) centraal. 
Belangrijke onderwerpen zijn: marine governance, 
biodiversiteit, ruimtelijke ordening op zee, de zee als extra 
voedselbron, fosfaatmobilisatie uit het mariene milieu, 
integrale risicoanalyses van mariene systemen en blue 
biotechnology met de nadruk op aquacultuur en 
veerkracht.

WOT Natuur en Milieu
De WOT Natuur en Milieu vormt geen apart inhoudelijk 
thema. Projecten onder de bestaande thema’s worden 
'geadopteerd' wanneer zij bijdragen aan beantwoording 
van vragen die het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) via de WOT Natuur en Milieu aan Wageningen UR 
stelt of verwacht wordt te gaan stellen. Daarnaast is 
aandacht voor tegendraads onderzoek, onderzoeksvragen 
die normaliter niet bij contractresearch worden gesteld 
maar op termijn wel tot vernieuwende inzichten kunnen 
leiden. Ten slotte wordt op ad hoc basis op uitdrukkelijk 
verzoek van het PBL bepaald onderzoek (mede)gefinan-
cierd. Te denken valt aan medefinanciering van AIO 
begeleid door een bij de WUR gedetacheerde PBL-er.

WOT Visserij 
WOT Visserij loopt contractueel door in de komende jaren. 
In 2010 hebben LNV en DLO de overeenkomst over de 
uitvoering van de WOT Visserij aangepast en verlengd 
voor een periode van 5 jaar en zijn afspraken gemaakt 
over de inzet van de KB-WOT. In de looptijd van de 
overeenkomst zal de KB-WOT o.a. worden ingezet voor 
het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit van de 
expertises die nodig zijn bij het verzamelen en bewerken 
van gegevens, het ontwikkelen van modellen en het 
ontwikkelen van nieuwe kennis. In het bijzonder zal 
kennis worden ontwikkeld om beleidsmakers te kunnen 
ondersteunen bij de hervorming van het Common 
Fisheries Policy (CFP) en de implementatie van de Marine 
Strategy Framework Directive (MSFD). De KB is gestructu-
reerd in projecten en logistiek aangestuurd als een 
afzonderlijk programma met een jaarlijks op te stellen 
werkplannen en voortgangsrapportages.
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3
Resultaten en 
wetenschappelijke 
vernieuwing
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3.1 Resultaten per thema

Het programma van KB-14 is sinds 2011 ingedeeld in 5 
thema’s (zie figuur 1). Voor deze thema’s zijn in de loop 
van 2011 23 onderzoeksvragen en 45 “deliverables” 
geformuleerd. In 2011 en 2012 is er naar gestreefd om 
aan zoveel mogelijk aan de geformuleerde deliverables bij 
te dragen. Bijlage 1 geeft een overzicht van de projecten 
die in 2013 zijn uitgevoerd. In bijlage 2 wordt de voort-
gang van de deliverables aangeduid in stoplichtkleuren. 

De meeste deliverables liggen op koers. Een aantal 
deliverables zijn vertraagd of dreigen niet gehaald te 
worden. Dit wordt met name veroorzaakt door de budget-
taire korting die in 2012 is doorgevoerd. In het thema-

team is besloten om de integrerende projecten voor de 
onderzoekgebieden (IJsselvallei en Zuidwestelijke Delta) 
daarom geen doorgang meer te laten hebben. 

Hieronder wordt per thema een korte toelichting gegeven. 
Voorts worden per thema van één of enkele projecten de 
resultaten uitvoeriger besproken.
 

Bodem, water en klimaat

Onder dit thema zijn dit jaar 19 projecten uitgevoerd (zie 
bijlage 1). 

Voorbeeldprojecten 

KB-14-001-043 Afwegingskader voor emissiebeperkingsbeleid en toepassing hiervan  
op regionale en nationale schaal (projectleider Hein ten Berge)
Bodembeheer omvat een arsenaal aan keuzes rond onder 
andere waterbeheer, grondbewerking, gewaskeuze, 
rotatie, bemesting en gewasbescherming. Binnen elk van 
keuzes zijn vaak vele opties mogelijk. Elke set van opties 
heeft een eigen set van effecten op doelen zoals bedrijfs-
saldo, emissies, bodemkwaliteit en klimaat. Om de 
verwachte uitwerking van bepaalde set van opties ex ante 
te kunnen beoordelen, is een kwantitatief kader nodig dat 
de uitruilwaarden tussen doelen expliciet maakt. Wat 
betekent het bereiken van het ene doel (bijv. het reduce-
ren van lachgasemissies) voor andere doelen (bijv. 
bedrijfssaldo)? Daarentegen kunnen synergiën benut 
worden om gewenste effecten te versterken. 
Het afwegingskader dat dit project ontwikkelt stelt de 
gebruiker in staat om een geïntegreerde afweging te 
maken tussen verschillende opties voor bodembeheer, 
door de effecten op meerdere doelen in onderlinge 

samenhang te kwantificeren. Hiertoe is het Lineair 
Programmering model Nutmatch aangepast, gedocumen-
teerd en ingezet. In Figuur 2 zijn de afwegingen tussen 
het financieel resultaat, koolstofvastlegging en emissies 
van lachgas in de akkerbouw uitgewerkt als voorbeeld. 
Voor een rotatie met weinig graan (I) en een rotatie met 
veel graan (II) werd een groot aantal optimalisaties 
uitgevoerd. Er kon bemest worden met alleen kunstmest 
(km) of een combinatie van kunstmest met één organi-
sche mestsoort (RDM, VDM, compost) (zie Figuur 2). In 
de deelfiguren aan de linkerkant vertegenwoordigt elk 
punt een combinatie van toegelaten lachgasemissie (x-as) 
en opgelegde koolstofvastlegging (y-as). Bij elk van die 
punten werd de maximaal haalbare financiële opbrengst 
(saldo) berekend. De deelfiguren rechts laten vervolgens 
zien hoe dit saldo samenhangt met de bijbehorende 
koolstofvastlegging.
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Figuur 2 Relatie tussen (opgelegde) koolstofvastlegging, toegelaten lachgasemissie en maximaal haalbaar financieel saldo, voor 
twee vooraf gekozen rotaties. De doorgetrokken lijn in de linker grafieken is de ‘break-even’ lijn: beneden die lijn weegt de 
koolstofvastlegging in de bodem niet op tegen de daarmee gepaard gaande lachgasemissie (in termen van CO2 equivalenten).
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Naarmate de maximaal toegestane lachgasemissie hoger 
is, kan in beide rotaties meer koolstof in de bodem 
worden vastgelegd: koolstofvastlegging en beperking van 
lachgasemissie zijn hier dus conflicterende doelen. Daarbij 
bestaan tussen de verschillende meststof-combinaties 
aanzienlijke verschillen, die benut kunnen worden om tot 

een meer duurzaam bodembeheer te komen. Verder laat 
dit voorbeeld zien dat rotatie II weliswaar meer koolstof in 
de bodem vastlegt dan I, maar dit gaat ten koste van het 
financieel saldo. Binnen een rotatie bestaat geen spanning 
tussen koolstofvastlegging en saldo, wel tussen lachgas en 
saldo.
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KB-14-001-037 Beter scoren door innovatie en opschaling kringlooplandbouw (projectleider Alwin Gerritsen)
Sinds 1990 wordt er in de Noordelijke Friese Wouden en 
de provincie Drenthe, door melkveehouders, wetenschap-
pers en beleidsmakers geëxperimenteerd om de kringloop 
van mineralen, met name stikstof en fosfaat, op het 
bedrijf zo goed mogelijk te sluiten. Mede door aanscher-
ping in mestwetgeving, schaarste van grondstoffen, 
hogere kosten van kunstmest en belasting van de omge-
ving worden steeds meer agrarische ondernemers zich 
bewust van het belang hiervan. Kringloopsluiting is een 
belangrijke optie voor duurzame landbouw die ook 
potentie heeft voor een economisch gezonde agrarische 
sector. Hierbij is het van belang dat de ontwikkeling van 
kringlooplandbouw doorgaat richting de ‘gangbare land-
bouw’. Deze opschaling vergt innovaties in het manage-
ment en is een governance-opgave, waarbij zelfsturing en 
sturing met kennis richtinggevende concepten zijn. Alterra 
en Livestock Research hebben met externe partners, te 
weten ETC, BoerenVerstand, Vereniging Noardlike Fryske 
Wâlden, de provincie Drenthe, Vereniging tot Behoud van 
Boer en Milieu en Voercentrum BV de handen ineengesla-
gen om: 1) de kennis te versterken van milieuprestaties 
van kringlooplandbouw op zowel bedrijfsniveau als 
gebiedsniveau en 2) actief kennis in te zetten en bij te 
dragen aan het vernieuwingsproces van en zelfsturing bij 
kringlooplandbouw en de transitie naar een circulaire 
economie. 

In 2013 is onder andere het boekje geschreven getiteld: 
“Kringlooplandbouw in Noord-Nederland, van marge naar 
mainstream”. Dit boekje brengt specialistische kennis over 
de groene ruimte, over governance en innovatie, en over 
de melkveehouderij bij elkaar. Kringlooplandbouw wordt in 
historisch perspectief geplaatst, de principes van kring-
loopboeren worden beschreven in de relatie tussen 
bodem, voer, koe en mest op het melkveebedrijf, de 
milieuwinst wordt aangegeven en de kansen en uitdagin-
gen voor de toekomst worden hierin benoemd. Uit de 
resultaten blijkt dat kringloopbedrijven ten opzichte van 

gangbare bedrijven een betere benutting en dus een lager 
overschot hebben van stikstof en fosfaat, minder ammo-
niak en broeikasgassen uitstoten naar de lucht en minder 
nitraat naar het grondwater. Verder wijzen de resultaten 
op een toename in bedrijfsinkomen ten koste van meer 
arbeid, hoewel de verschillen niet significant zijn. 
Daarnaast ervaren kringloopboeren meer arbeidsvreugde 
en ondernemersvrijheid. Wel blijken de verschillen tussen 
gangbare boeren en kringloopboeren af te nemen (zie 
figuur 3). Om beter te kunnen scoren is meer aandacht 
voor de bodem essentieel, zeker bij een stijgende melk-
productie. Om deze volgende stap in het transitieproces te 
kunnen nemen, dient invulling gegeven te worden aan 
instrumenten voor beloning, certificering, afspraken op 
gebiedsniveau en mobilisatie van kennis.
 

Figuur 3 Ontwikkeling in bodemoverschot (kg N per ha) op gangbare 
en kringloopbedrijven, 2006-2009 in de Noordelijke Friese Wouden.
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Het boek creëert tevens een momentum voor kringloop-
landbouw in de melkveehouderij als beweging binnen de 
bredere transities naar een circulaire economie en een 
duurzame landbouw. In de nieuwsbrief/digitaal vaktijd-
schrift “MilieuFocus” is het boek dan ook uitgeroepen tot 
“boek van de week” (http://www.milieufocus.nl/milieu-
boeken-top-100/algemeen/boek-van-de-week-van-marge-
naar-mainstream.html). Het momentum voor kringloop-
landbouw is tevens bereikt door 
•	deelname aan Rondetafel- bijeenkomsten kringloopland-

bouw in 2012 en in 2013 
•	deelname aan een kick-off meeting van de PPS, een 

workshop over verankering met ketenbedrijven, het 
mede-organiseren van de Derde Rondetafelbijeenkomst 
Kringlooplandbouw,

•	een sessie over kringlooplandbouw op het jaarlijkse 

Bodembreed congres, 
•	een door AOC Nordwin georganiseerd debat met studen-

ten over kringlooplandbouw 
•	de boekpresentatie en symbolische overhandiging aan 

twee melkveehouders op de Biovak-beurs in januari 
2014 (zie www.wageningenur.nl/kringlooplandbouw).

Op de agenda voor 2014 staan het opzetten van een 
operationele groep kringlooplandbouw, het succesvol laten 
verlopen van nieuwe studiegroepen in de Noordelijke 
Friese Wouden en het bijdragen aan de verankering van 
kringlooplandbouw bij ketenbedrijven. Verder zal ook een 
verbinding met provincie Overijssel worden gelegd. In dit 
proces merkten we dat de samenwerking tussen milieuwe-
tenschappers en sociale wetenschappers en tussen Alterra 
en Livestock Research een duidelijke meerwaarde heeft.

Groene ruimte en biodiversiteit

Onder dit thema zijn 20 projecten uitgevoerd (zie bijlage 1). 

Voorbeeldproject

KB-14-003-014 Ecosysteemdiensten van paddenstoelen op de kaart (projectleider Wim Ozinga)
Een grotere rol voor paddenstoelen bij het natuurbeleid en 
-beheer is om een aantal redenen gewenst. In de eerste 
plaats spelen paddenstoelen (fungi) een sleutelrol in het 
functioneren van veel ecosystemen. Daarnaast vertegen-
woordigen paddenstoelen een groot deel van de biodiver-
siteit met alleen al in Nederland ruim 5000 soorten. In 
diverse Natura 2000-habitattypen is de diversiteit aan 
paddenstoelen vele malen hoger dan de diversiteit aan 
vaatplanten. De mycologische diversiteit in veel land-
schappen in Nederland is in de twintigste eeuw sterk 
achteruitgegaan, vooral door vermesting, verzuring en 
verdroging. Er is echter nauwelijks sprake van beheer 

gericht op herstel. Doordat paddenstoelen andere eisen 
stellen aan hun standplaats dan planten profiteren ze niet 
automatisch van beheer gericht op planten.

Het doel van dit project is het ontsluiten en ontwikkelen 
van kennis over
1 de betekenis van paddenstoelen voor ecosysteemfunc-

ties en –diensten;
2 de belangrijkste drukfactoren en mogelijkheden om bij 

het beheer beter in te spelen op de ecosysteemfuncties 
en – diensten van paddenstoelen.
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Onderzoek naar ecosysteemdiensten door paddenstoelen 
staat nog in de kinderschoenen en hier valt nog veel winst 
te halen. In dit project wordt een eerste overzicht gemaakt 
van de bijdrage van paddenstoelen aan een brede selectie 
van ecosysteemfuncties en -diensten. Het gaat hierbij om 
ondersteunende diensten (o.a. bijdrage van mycorrhiza aan 
primaire productie, C-afbraak, mineralisatie), regulerende 
diensten (klimaatregulatie via C-opslag, bescherming tegen 
stress en plagen), producerende diensten (productie 
eetbare paddenstoelen, biochemische stoffen als basis voor 
o.a. medicijnen) en culturele diensten (recreatie, weten-
schap, onderwijs). De in Nederland beschikbare versprei-
dingsgegevens van zowel paddenstoelen als plantenge-
meenschappen zijn door omvang en detailniveau uniek in 
de wereld. Koppeling van deze gegevens kan nieuwe 
inzichten opleveren over de variabelen die sturend zijn voor 
de mate van voorkomen van paddenstoelen en het spec-
trum aan functionele groepen. In dit project worden deze 
gegevens ontsloten in het kennissysteem SynBioSys.

Het rapport “Paddenstoelen in het natuurbeheer” slaat een 
brug tussen beheerders van bos- en natuurterreinen aan 
de ene kant, en mycologen die inventarisaties uitvoeren 
aan de andere kant. In het rapport worden de Natura 
2000 habitattypen beschreven die voor paddenstoelen 
waardevol zijn. Per biotoop wordt de paddenstoelenflora 
beschreven en worden kwaliteitsindicatoren gegeven. Voor 
beheerders wordt essentiële informatie gegeven over de 
mogelijkheden om via het beheer meer in te spelen op 
behoud en herstel van de diversiteit aan paddenstoelen. 
Verder geeft het rapport een overzicht van de belangrijk-
ste kennislacunes.

De Avondroodstekelzwam is één van de vele paddenstoelensoorten 
waarvoor Nederland een grote internationale verantwoordelijkheid 
heeft. De soort vormt mycorrhiza met oude loofbomen en is zeer 
gevoelig voor een hoge stikstofdepositie (foto W. Ozinga).
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Ondernemen met ecosysteemdiensten

In dit thema zijn 19 projecten uitgevoerd (zie bijlage 1). 

Voorbeeldprojecten

KB-14-003-038 Ecosysteemdiensten Zuid-Holland HEINEKEN (projectleider Eveline Steingrover)
Groene Cirkels is het samenwerkingsverband tussen 
HEINEKEN Nederland, de provincie Zuid-Holland en Alterra 
Wageningen UR met als doel: Een klimaat neutrale 
HEINEKENbrouwerij, een duurzame economie én een 
aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude. Dat zijn 
de ambities waarvoor Groene Cirkels zich inzet. Dat doet zij 
door de natuur als uitgangspunt te nemen en programma’s 
te realiseren rond de onderwerpen energie, water, grond-
stoffen, mobiliteit en leefomgeving. Het initiatief Groene 
Cirkels, gevormd door multinational HEINEKEN, provincie 
Zuid-Holland en kennispartner Alterra Wageningen UR, wil 
graag de voor deze ambities benodigde partijen aan zich 
binden en een voorbeeld van wereldklasse zijn.  
www.groenecirkels.nl; Twitter: @groenecirkels
Vanuit wetenschappelijk perspectief is Groene Cirkels een 
afwijkend onderzoekprogramma. Er zijn de hierboven 
genoemde 5 thema’s ambities afgesproken, maar de 
precieze doelen ontstaan door ‘learning by doing’ in een 
gezamenlijk proces van de partners met de gebiedspar-
tijen. Werkwijze en methodiek zijn dus niet tevoren 
gedefinieerd, maar ontstaan in de praktijk, waarbij 
wetenschappelijk denkwerk ten goede komt aan wat er in 
de praktijk gebeurt en vice versa. We zien drie weten-
schappelijke lijnen die internationaal zeer vernieuwend 
zijn:
1 Hoe bedrijven via vergroening van hun ketens kunnen 

bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling;
2 Hoe het concept landschapsdiensten, gekoppeld aan 

een ruimtelijk concept als groene infrastructuur, 
samenwerking in sociaal-ecologische netwerken 
stimuleert;

3 En hoe het transitieproces naar duurzaamheid verloopt, 
wat er verandert en wat de sociale en economische 
meerwaarde daarvan is als resultaat van deze 
samenwerking.

“Het bij-zonder kleurrijk landschap of bijenlandschap” is 
een voorbeeld binnen het thema Leefomgeving. In 
Nederland zijn sinds 2008 lokale bestuivingstekorten door 
bijensterfte, wat kan leiden tot grote economische schade, 
omdat de bestuiving van bloemen en verspreiding van 
stuifmeel essentieel is voor een productieve landbouw. 
Doel is om landschappelijke meerwaarde te creëren door 
aan de groene infrastructuur meerdere landschapsdien-
sten te koppelen: bestuiving, nectar productie voor wilde 
bijen, en beleving voor bewoners en recreanten. Vanuit 
deze gedachte draagt het project direct bij aan het 
gewenste vrijetijdslandschap. Vragers en aanbieders 
ontdekken hun gemeenschappelijk belang en gaan 
coalities vormen om de gewenste aanpassing van de 
groene infrastructuur te realiseren. Groene cirkels vult zijn 
ambitie voor een aangenamere leefomgeving in door op 
het terrein van de HEINEKEN Brouwerij Zoeterwoude 
stappen te ondernemen om de biodiversiteit te vergroten 
en de bestuiving te bevorderen en daarnaast te zorgen 
dat de benodigde schaalgrootte in de regio tot stand komt 
door participatie in bestaande netwerken en initiatie van 
bijen-bevorderende activiteiten. Er wordt een nieuw 
planningsconcept en ontwerpmethode voor het bijenland-
schap geïntroduceerd zodat de opgedane kennis naar 
andere actoren kan worden overgedragen. 
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KB-14-004-037 Verkenning ruimte en gezondsheidsrisico (projectleider Gonnie Nodelijk)
In dit project wordt in interactie met KB-12-009.01-001 
MintRiskPlus gewerkt aan een methode voor integrale 
risicoanalyse (beoordelingskader) voor veehouderijen met 
betrekking tot risico’s voor transmissie van infectie naar 
andere veehouderijen en naar de mens. Het beoordelings-
kader moet uiteindelijk gebruikt kunnen worden door 
provincies en gemeenten om dynamisch en via gericht 
maatwerk in de bestemming en vergunningverlening van 
agrarische bedrijven de risico’s voor de gezondheid en 
veiligheid van mens, dier en omgeving te verbeteren en 
de kwaliteit van het leven te bevorderen.
In het eerste jaar (2012) van het project is een start 
gemaakt met het ontwerp van de structuur van het 
beoordelingskader voor gezondheidsrisico’s van omwonen-
den van veehouderijbedrijven en zijn de eerste ideeën 

hierover besproken met diverse stakeholders. 
Voortbouwend op deze aanzet is in het tweede jaar (2013) 
vervolg gegeven aan gesprekken en contacten met 
stakeholders. Er is actief gewerkt aan het uitbreiden van 
het netwerk in het kader van het ‘One-health’ concept 
(samenwerking humane en veterinaire professionals). 
Verbindingen met en betrokkenheid bij aanpalend onder-
zoek zijn door de projectmedewerkers tot stand gebracht. 
Dit heeft o.a. geresulteerd in betrokkenheid bij:
•	het RIVM project ‘ Veehouderij en gezondheid omwo-

nenden’ (VGO) dat momenteel van start gaat met een 
groot onderzoek van twee jaar naar de relatie tussen 
intensieve veehouderij en de gezondheid van mensen. 
Resultaten uit dit onderzoek kunnen kennislacunes in 
het beoogde beoordelingskader opvullen; 

Bij-zonder kleurrijk landschap (Foto Joost Bouwmeester)
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•	het opstellen van het ‘Aanvullend Toetsingskader 
Gezondheid bij Veehouderij’ door de GGD Hart voor 
Brabant, waarin gewerkt is aan een toetsingsinstrument 
voor risico-inventarisatie en –evaluatie voor gezondheid 
bij veehouderij. De structuur van het beoordelingskader 
is daar onder de aandacht gebracht;

•	actieve participatie in Noord-Brabant om te komen tot 
oplossingsrichtingen voor een duurzame veehouderij 
(o.a. bij de Ruwenberg Werkconferentie Zorgvuldige 
Veehouderijen inbreng op het gebied van Gezondheid 
mens-dier in relatie tot de Brabantse 
Zorgvuldigheidsscore);

•	de opstart van het project Beoordelingsinstrument 
endotoxine-emissies. Dit project “eerste-generatie 
beoordelingskader” richt zich op endotoxines. 

Verder zijn kwantitatieve bepalingen van de diverse 
risico’s verder uitgewerkt en is het raamwerk uitgebreid 
met voorbeelden voor Q-koorts o.a. in de vorm van 
risicokaarten voor infectie. Het raamwerk (zie figuur 4) en 
de voorbeelden worden op dit moment verwerkt in een 
flyer (maart 2014 gereed) die zal worden aangeboden aan 
stakeholders met wie het projectteam in gesprek is.

Figuur 4 Structuur van het beoordelingskader voor gezondheidsrisico’s van omwonenden van veehouderijbedrijven.
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Planning, Sturing en ontwerp

Onder dit thema zijn 20 projecten uitgevoerd (zie bijlage 1).

Voorbeeldproject

KB-14-004-017 VOLANTE, Visions Of LANd use Transitions in Europe (projectleider Bas Pedroli)
Het project VOLANTE – Visions of land use transitions in 
Europe – is een onderzoeksproject dat grotendeels door 
het 7e Kaderprogramma voor onderzoek van de Europese 
Commissie wordt gefinancierd. Ook KB-14 draagt hier 
substantieel in bij. Doel van het project is uitzicht te 
geven op vernieuwende routes voor landgebruiksverande-
ring. Routes die gebaseerd zijn op een visie op een 
gewenste toekomst in plaats van op het omzeilen of 
tegengaan van negatieve effecten van externe ontwikke-
lingen, zoals klimaatverandering en energievoorziening.
Het project kent het landgebruikssysteem een centrale rol 
toe in de relatie tussen mens en omgeving. Het landschap 
van de toekomst is afhankelijk van hoe de wereldecono-
mie, het landbouwbeleid, het milieubeleid en nog veel 
meer beleidssectoren het landgebruik zullen veranderen. 
De fundamentele onzekerheid in toekomstige landge-
bruiksontwikkelingen vraagt om een juiste inschatting van 
de mogelijke variatie in deze ontwikkelingen. Daarom 
heeft VOLANTE als primaire onderzoeksvragen:
1 wat zijn de socio-economische en ecologische proces-

sen die landgebruiksveranderingen in Europa bepalen?
2 hoe kunnen we bestaande landgebruiksmodellen (zowel 

bottom-up als top-down) het beste inzetten om op 
geïntegreerde wijze vast te stellen onder welke voor-
waarden het landgebruikssysteem nog aan gewenste 
randvoorwaarden kan voldoen?

3 welke innovatieve visies kunnen we formuleren voor het 
toekomstig duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen in het landelijk gebied, gegeven de 
onzekerheid in landgebruiksontwikkelingen?

Onze Nederlandse casus is de gemeente Heerde, op de 
rand van de Veluwe en de IJsselvallei. In 2013 hebben we 
onder meer de effecten van EU-beleid en –regelingen op 
het landschap bestudeerd. Interessant genoeg zijn hier 
opvallend weinig wetenschappelijke gegevens over 
beschikbaar. Bovendien verschilt de wijze van implemen-
tatie en de mate van handhaving van de regelingen tussen 
de landen. Dit bleek ook uit de aanvullende gegevens die 
we verzameld hebben over onze zes cases in 
Denemarken, Roemenië, Oostenrijk, Griekenland en Italië, 
en interviews gehouden met bewoners, beleidsmakers en 
andere belanghebbenden. Daarnaast hebben we work-
shops gehouden in Frankrijk, Denemarken en Griekenland 
om de houding van overheid en maatschappelijke organi-
saties ten opzichte van landschapsveranderingen in kaart 
te brengen. Enkele rapporten en publicaties zijn over deze 
activiteiten inmiddels gepubliceerd (zie www.volante-pro-
ject.eu). 

De belangrijkste observaties zijn als volgt: De landge-
bruiksveranderingen van de laatste 20 jaar in de cases 
zijn betrekkelijk gering, maar groot genoeg om trends te 
onderscheiden. Belangrijkste beleidsfactoren zijn hierbij 
landgebruikszonering, milieubeleid en natuurbescher-
mingswetgeving (N2000). Verder zien we drie dominante 
ontwikkelingen binnen deze gebieden: Roskilde (DK) en 
Heerde zijn peri-urbane gebieden waar landbouw nog een 
belangrijke bedrijfstak is, maar een toenemend deel van 
de bevolking geen binding meer heeft met de landbouw. 
In meer marginale landbouwgebieden (cases in 
Oostenrijk, Italië, Griekenland) blijkt toenemend sprake 
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van het verlaten van landbouwgronden, waarbij toerisme 
hier en daar een alternatief kan vormen. In Roemenië 
spelen intensivering en extensivering van de landbouw 
beiden een rol, waarbij kleine landschapselementen al 
langer een geringe betekenis hebben. Een voorlopige 
conclusie van dit deel van het onderzoek is dat het wel 
degelijk van belang is welk beleid gevoerd wordt, met 
name op het gebied van landbouw en plattelandsontwik-
keling, maar ook van milieu. De relatief geringe verande-
ringen (stabiliteit) wijzen mogelijk op de effectiviteit van 
het beleid. In het vervolg van het project wordt deze 
kennis ingezet bij het aangeven van routes voor landge-
bruiksontwikkeling, gedifferentieerd naar de kenmerken 
van onderscheiden gebieden in Europa. 

Marien en IP/OP Kust en zee

Onder deze thema’s zijn 16 projecten uitgevoerd (zie bijlage 1). 

Voorbeeldprojecten

KB-14-005-035 Nature Coast; Building with Nature (projectleider Martin Baptist)
Voor de Delflandse kust in Zuid-Holland is een mega 
zandsuppletie aangebracht: de Zandmotor. Deze strand-
haak steekt 1 km de zee in. De bedoeling is dat dezet 
door de krachten van de wind, de stroming en de golven 
langzaam wegslijt en de Delflandse kust duurzaam (20 
jaar) voedt en veilig houdt. Bovendien heeft het een 
belangrijke meerwaarde voor de recreatie en de natuur in 
dit drukke en volle deel van Nederland.
Wetenschappelijk gezien is het een uniek en grootschalig 
experiment op het gebied van “Building with Nature” en 
het trekt internationaal de aandacht. Een groot meet- en 
onderzoeksprogramma is tot stand gekomen en gecoördi-
neerd door het EcoShape consortium. Het onderzoek is 
gesubsidieerd door een publiek-private samenwerking met 

als belangrijke partners Rijkswaterstaat, Boskalis, Van 
Oord, ingenieursbureaus en kennisinstituten, en is gesub-
sidieerd door EFRO en STW. Het programma loopt van 
2013-2018 en heeft een totale omvang van 7.750.000,- 
Euro.  
 
In 2013 nam IMARES deel aan diverse gebruikerscommis-
sies van PhD's, nam deel aan de klankbordgroep en het 
kernteam, begeleidde een post-doc aan de VU, stemde 
het onderzoek af met de overige 11 NatureCoast PhD’s,  
en coördineerde mede de opzet van een multidisciplinair 
veldexperiment te houden in 2014. Op deze wijze is 
IMARES mede bepalend voor de koers van het EcoShape 
NatureCoast programma en kan het er voor zorgen dat de 

Het internationale onderzoeksteam op bezoek bij agrarisch 
ondernemer Van Apeldoorn in Heerde (foto Marin Bongers)
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resultaten ten goede komen aan de opbouw van eigen 
expertise waarmee haar marktpositie wordt versterkt. 

De resultaten van dit KB-project over het mariene sys-
teem van de Zandmotor zijn essentieel voor toekomstige 
strategieën voor kustverdediging. De zandige strategie 
van kustbescherming wordt wereldwijd geïmplementeerd 

omdat het duurzaam en flexibel is en meerwaarde levert 
voor diverse functies in de kust zoals toerisme en water-
winning. Expertise wordt ontwikkeld op het gebied van 
Building with Nature en natuurlijke kustbescherming met 
internationale uitstraling. Dit project draagt bij aan de 
beleidsopgaven van EZ zoals voor haar bijdrage binnen 
het Deltaprogramma en de Natuurambitie Grote Wateren.

Luchtfoto van de zandmotor (Foto van Rijkswaterstaat/Joop van Houdt)
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TripleP@sea Caribisch Nederland (projectleider Diana Slijkerman)
Het Caribische eiland St. Eustatius streeft een economi-
sche ontwikkeling na, waarbij het behoud en de ontwikke-
ling van de verschillende ecosystemen centraal staan. 
Ecosysteemdiensten bieden de mogelijkheid om de rijke 
biodiversiteit van het eiland te koppelen aan economische 
activiteiten. TripleP@sea Caribisch Nederland richt zich op 
de conceptuele ontwikkeling van duurzame exploitatie van 
ecosysteemdiensten, alsmede een hierop aansluitende 
governance structuur voor tropische kleine eilanden. Het 
project draagt bij aan de ontwikkeling van het multifuncti-
onele kenniscentrum op Statia. Tegelijkertijd draagt het 
kenniscentrum bij aan de disseminatie van de resultaten 
van het project. Het project richt zich op een viertal 
pijlers: biodiversiteit (functie en bedreigingen) ecosyteem-
diensten (toerisme, voedselproductie, regulering), gover-
nance (ruimtelijke ordening en sociaal economische 
conflicten, incentives, samenwerking tussen private en 
publieke partijen) en onderwijs. 

De uitdaging is dat de waardering van het ecosysteem en 
de mogelijkheden die diverse ecosysteemdiensten bieden, 
gebaseerd is op kennis van het ecosysteem en zijn 
diensten, indicatoren, afwegingscriteria- en methoden, die 
echter nog grotendeels ontbreken. Aan deze aspecten 
wordt gewerkt in de verschillende werkpakketten en AIO 
programma’s. 

In 2013 zijn grote slagen gemaakt in de habitatkartering 
van het mariene ecosysteem; tijdens veldwerk zijn de 
ondiepe habitats, de benthos- en de visgemeenschap in 
kaart gebracht. Deze informatie is van grote waarde voor 
bijvoorbeeld ruimtelijke ordeningsvraagstukken. 
Informatie van habitats en visgemeenschappen ligt ten 
grondslag aan de waardering van bijvoorbeeld ecosys-
teemdiensten als toerisme. 

Er zijn verder enkele ruimtelijke studies uitgevoerd 
(gebruikmakend van remote-sensing), die hebben gere-
sulteerd in landgebruikskaarten. Hiermee is een scenario-
analyse uitgevoerd waarbij ruimtelijke kansen en proble-
men in kaart zijn gebracht. Ook zijn de mogelijkheden 
voor multifunctionele agricultuur en horticultuur op St. 
Eustatius bestudeerd. In een conceptuele studie is een 
aanzet gemaakt om de impact van activiteiten in het 
mariene ecosysteem semi kwantitatief te beoordelen.  
Met de methode kan de potentiele impact van activiteiten 
worden geordend. De methode is passend gemaakt op  
het mariene ecosysteem van Statia. 

Een literatuur review is uitgevoerd aangaande de gover-
nance aspecten van mariene ecosystemen en zijn dien-
sten, met focus op kleine tropische eilanden. Resultaten 
uit aanpalend (extern) TEEB project over ecosysteemdien-
sten en met stakeholders zijn hierin verwerkt. 

 

Habitat kaart Statia (de kleuren geven verschillende habitats aan)
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WOT Natuur en milieu

Onder WOT Natuur en Milieu zijn dit jaar 15 projecten uitgevoerd (zie bijlage 1).  
Deze hebben een bijdrage geleverd aan de deliverables van alle vier de thema’s.

Voorbeeldprojecten

KB-14-011-004 Economics of ecosystem services (projectleider Huib Slivis)
De laatste jaren heeft het gebruik van de term ‘ecosys-
teemdiensten’ een hoge vlucht genomen. Maar de baten 
die de mensheid ontleent aan natuur zijn natuurlijk niet 
iets van recente datum. Ook economen hebben zich al 
sinds enkele eeuwen beziggehouden met het belang van 
natuur als productiefactor waarmee welvaart gerealiseerd 
wordt. Op basis van een uitgebreide literatuurstudie en 
deskresearch hebben onderzoekers van LEI Wageningen 
UR de rol onderzocht die natuur en haar baten gedurende 
de afgelopen eeuwen binnen de economische wetenschap 
hebben vervuld. Aan de hand van de geschiedenis van het 
economisch denken neemt het eindrapport Economic 
Viewpoints on Ecosystem Services (door H.J. Silvis en 
C.M. van der Heide) de lezer mee naar waar economische 
ontwikkeling en bescherming van onze natuurlijke leefom-
geving samenkomen. 
Uit de analyse blijkt dat door de tijd heen de visie van 
economen op het belang van natuur aan sterke verande-
ring onderhevig is geweest. De fysiocraten – Grieks voor 
‘de regering van de natuur’ – dachten in de 18e eeuw dat 
alleen de landbouw waarde genereerde en zij hadden 
daarom een groot respect voor de natuur die immers een 
doorslaggevende rol speelt in het productieproces van 
deze sector. Met het voortschrijden van de industriële 
revolutie verandert deze houding langzaam. Bekende 
klassieke economen als Smith, Ricardo en Malthus (18e en 
19e eeuw) beschouwden natuur nog als een volwaardige 
productiefactor, maar dit gold niet meer voor de daarop 
volgende neo-klassieke denkrichting (ontstaan aan het 
begin van de 20ste eeuw). 

Gaandeweg de 20ste eeuw kregen natuur en landschap 
steeds minder aandacht, en bij het ontstaan van de 
macro-economie in de jaren dertig speelden ze helemaal 
geen rol van betekenis meer. Het vertrouwen in de markt 
was in die tijd zo groot dat men het niet nodig achtte 
speciale aandacht aan deze ‘groene’ collectieve goederen 
te schenken. Maar in de naoorlogse periode – en vooral de 
periode na 1970 (met onder meer de Club van Rome) – is 
een herleving van de aandacht onder economen te zien 
voor de waarde en het gebruik van natuurlijke hulpbron-
nen. Tegelijkertijd – vanaf de jaren ’60 van de vorige 
eeuw – zien we het ontstaan van de milieueconomie als 
apart terrein binnen de economie, gevolgd door de 
opkomst van de ecologische economie vanaf het einde van 
de jaren ’80. Het grote verschil tussen die twee? 

Ecologische economie is, anders dan de milieueconomie, 
een kritische reactie op de heersende welvaartstheorie en 
doet afstand van de neoklassieke aannames. 
Omdat markten bij natuurlijk kapitaal niet bestaan of 
slecht functioneren, zijn binnen deze laatste modern-eco-
nomische stromingen diverse waarderingsmethoden 
ontwikkeld om toch tot optimale allocatie van – in dit 
geval – het schaarse natuurlijk kapitaal te komen of 
tenminste tot onderbouwde beslissingen hierover. Deze 
waarderingsmethoden kunnen helpen (cijfermatig) inzicht 
te verschaffen in het feit dat het behoud van ecosystemen 
niet louter een kostenpost is, maar ook baten op kan 
leveren. Met andere woorden, ecosystemen zijn niet alleen 
een productiefactor naast arbeid en kapitaal, maar ook 
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een consumptiegoed dat de welvaart van de nu en straks 
levende mensen verhoogt. Op die manier biedt natuur-
waardering tegengas aan allerlei financiële uitspraken over 

winst en maximale rendementen die zo plezierig klinken 
dat bewijs overbodig lijkt .

WOT-Visserij

Het KennisBasis WOT programma voor Visserijonderzoek 
onderhoudt en ontwikkelt de expertise die nodig is om de 
Wettelijke OnderzoeksTaken (WOT) van Nederland op het 
gebied van de visserij monitoring en advies uit te voeren. 
De inhoud van het KB WOT programma van 2013 is een 
resultaat van discussies over de visserijonderzoeksrichting 
en kennisbenodigdheden. In het programma wordt een 
kosteneffectieve programmering van het onderzoek 

nagestreefd en goede contacten met de ministeries onder-
houden, wordt naar huidige vragen maar tevens ook naar 
de toekomst gekeken. Het KB WOT programma is flexibel 
om te kunnen inspelen op veranderingen in visserij beleid, 
in Nederland en de EU, en ontwikkelingen en veranderingen 
in visserijmethoden.

Jaarlijks wordt het KB WOT Visserij programma vastgesteld 
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en gepositioneerd rond een aantal thema’s. De thema’s in 
2013 waren: ecosysteem benadering van visserijbeheer en 
vis descriptoren in de KRM, vermindering van bijvangst, 
onderhoud van expertise en ontwikkeling en uitwisseling 
van kennis in internationaal verband. In 2013 zijn er 15 
projecten rond deze thema’s gehonoreerd en uitgevoerd. 

Een deel van het KB WOT visserij budget is ingezet om de 
te onderzoeken of het mogelijk is om extra gegevens, die 
verzameld worden in vissurveys voor het geven van 
beheersadviezen, te gebruiken in ecosysteem modellen. 
Een voorbeeld hiervan is het project ‘BTS-Benthos: 
Monitoring data voor ecosysteem modellen’ (zie voor-
beeldproject KB-14-012-029). In dit project zijn data van 
bodemdieren verzameld tijdens de WOT BTS monitoring 
vergeleken met data verzameld in bemonsteringen die 
specifiek gericht zijn op monitoring van bodemdieren.

Een ander deel van het budget is geïnvesteerd in het 
onderhouden en ontwikkelen van cruciale expertise voor 
het uitvoeren van WOT bemonsteringen en welke direct 
van invloed zijn op de kwaliteit van de beheersadviezen. 
Het gaat hierbij om expertise voor het uitvoeren van 
surveys die gebruik maken van akoestische technieken, 

standaardisatie, onderhoud en ontwikkeling voor het 
bepalen van leeftijd, geslachtsrijp en identificatie van 
viseieren en –larven. Een voorbeeldproject is het ‘Tuig 
efficiëntie: haring larven in het Kanaal (zie voorbeeldpro-
ject KB-14-012-034). In dit project zijn tuigen die stan-
daard gebruikt worden in verschillende monitoringen met 
elkaar vergeleken met als doel om te bepalen of data 
verzameld in het ene tuig gebruikt kan worden in de 
index-berekening van het andere tuig.

In 2013 was er ook weer samenwerking met instituten 
binnen en buiten Nederland, de helft van de gefinancierde 
projecten werden uitgevoerd in samenwerking met 
Europese collega’s. Deze bijdrage van middelen en 
expertise uit andere instituten zorgt voor een grote 
hoeveelheid toegevoegde waarde aan het KB WOT Visserij 
programma. Het programma heeft ook weer geresulteerd 
in een aantal publicaties, presentaties en het ontwikkelen 
van nieuwe methoden en hulpmiddelen voor visserijonder-
zoek. In 2013 zijn er 7 internationale presentaties gege-
vens, 7 wetenschappelijke manuscripten zijn opgezet, 3 
manuscripten zijn voor review naar aan een wetenschap-
pelijk tijdschrift aangeboden, 3 artikelen zijn gepubliceerd 
en er zijn 4 nieuwe methoden en/of modellen ontwikkeld.

Voorbeeldprojecten

KB-14-012-029 BTS-Benthos (projectleider Lorna Teal)
Tijdens de reguliere WOT monitoring Beam Trawl Survey 
(BTS) gericht op het verzamelen van visdata wordt ook 
bodemdieren (benthos) gevangen in de 8-meter boomkor 
en specifiek bemonsterd met een 2-m boomkor. Dit zijn 
geen standaard tuigen die gebruikt worden voor monito-
ringen gericht op het verzamelen van benthos gegevens. 
In dit project is onderzocht of de tijdens de BTS verza-
melde benthos data vergelijkbare resultaten geeft met de 
gerichte benthos bemonsteringen.
Gerichte benthos bemonsteringen maken gebruiken van 

een zogenaamde ‘van Veen happer’ of ‘boxcore’. Deze 
tuigen nemen een monster uit de bodem en bemonsteren 
benthos op en in de bodem en verzamelen alle bodemdie-
ren in het monster. Dit in tegenstelling tot een boomkor, 
welke over de bodem getrokken wordt, en vooral benthos 
op de bodem bemonsterd en alleen de bovenste laag in de 
bodem. Vanwege de maaswijdte van de netten van de 
boomkorren worden alleen de grotere bodemdieren 
bemonsterd.
De resultaten van dit project laten zien dat in de BTS 
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voornamelijk bodemdieren die op de bodem leven gevan-
gen worden. Kortom de diversiteit in het aantal soorten in 
de BTS is lager dan in de gerichte benthos bemonsterin-
gen. Maar een vergelijking van de soorten die zowel in de 
BTS als in de gerichte bemonsteringen gevangen worden, 
laat zien dat de trends over tijd in de BTS gelijk zijn aan 
de trends uit de gerichte monitoringen. Ook de geografi-

sche trends in de Noordzee worden gevonden in de BTS 
data.

Een extra toegevoegde waarde van de standaard BTS 
monitoring, gericht op het verzamelen van visdata, kan 
ook gebruikt worden voor het verzamelen van gegevens 
over benthos.

Verschillende soorten bodemdieren gevangen tijdens de BTS monitoring (foto: IMARES, L. Teal)
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Voorbeeldproject KB-14-012-034 Haringlarven in het Kanaal (projectleider Cindy van Damme)
Jaarlijks worden er in het Engelse Kanaal en de zuidelijke 
Noordzee drie WOT surveys uitgevoerd door Nederland die 
gebruikt worden voor het bepalen van de grootte van het 
bestand van haring. Deze surveys zijn onderdeel van 
internationaal programma.

Haring paait in het Kanaal voornamelijk in december en 
januari. In december en januari worden er 2 surveys 
uitgevoerd welke kleine haringlarven bemonsteren met 
een Gulf VII fijnmazig (280 µm) planktonnet. De data van 
deze twee monitoringen wordt gebruikt om een schatting 
te maken van de grootte van het volwassen bestand van 
de Kanaal haring. In februari wordt tijdens de IBTS een 
derde bemonstering door Nederland uitgevoerd met een 
zogenaamd MIK-net (500 µm). Deze monitoring is er op 
gericht op grotere haringlarven die in de herfst geboren 
zijn. De gegevens van deze laatste survey worden 
gebruikt om een voorspelling te geven van de recruitment 
van jonge haring aan het volwassen bestand.

In recente jaren werden er tijdens de bemonstering met 
het MIK-net ook veel kleine haringlarven gevangen. Dit is 
een indicatie dat periode waarin haring in het Kanaal 
paait, langer is geworden. Dit betekent dat niet alle 
haringlarven worden meegenomen in de eerdere 
bestandsschatting van de Gulf VII monitoring.
In dit project is er een vergelijking gemaakt tussen de 
vangbaarheid van haringlarven van het Gulf VII en het 
MIKnet. De resultaten laten zien dat het Gulf VII plankton-
net hogere aantallen haringlarven vangt in vergelijking 
met het MIK net, zowel kleine als grotere larven. Dit is 
waarschijnlijk een gevolg van een hogere vissnelheid, 5 
knopen, van het Gulf VII net ten opzichte van het MIKnet, 
3 knopen. De kleinere larven kunnen ook door de mazen 
van het MIKnet. Maar voor de kleinere haringlarven tot 16 
mm is er een constante factor tussen de aantallen uit het 
MIKnet en de Gulf VII. De gegevens van het MIKnet 
kunnen daarom als aanvulling dienen voor de volwassen 
bestandsschatting van de Kanaalharing.

Jonge haringlarf (foto: IMARES, C.J.G. van Damme & S. Tribuhl)
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Innovatieve projecten

In 2013 is wederom een call uitgegaan voor innovatieve 
projecten. Hierop is gereageerd met 52 voorstellen. Een 
beoordelingscommissie, gevormd door vertegenwoordi-
gers van ESG, het Ministerie van economische zaken en 

een externe deskundige heeft op grond van mate van 
innovativiteit en wetenschappelijkheid hiervan 9 voorstel-
len gehonoreerd. Hieronder volgt een lijst van geselec-
teerde voorstellen:

Titel voorstel Project indiener

Recht voor Ecosysteemdiensten; ESDs als motor voor rechtsvernieuwing Fred Kistenkas

Cool Water Tool Hasse Goosen

Verstoppen kan niet meer: invasieve indringers vroegtijdig opsporen via eDNA-sporen in het water Arjen de Groot

Kunnen plantensoorten leven in Maanstof Wieger Wamelink

NEO-INHEEM: De positieve meerwaarde van (invasieve) exoten voor de Nederlandse biodiversiteit Agata van Oosten-Siedlecka

Radio telemetry for tracking the movement of insects Joost Lahr

Gebruik van effectgerichte maatregelen om risico’s van teken te verminderen Nico van den Brink

Duurzame Innovatie door place making Wim de Haas

Zilte waskracht: naar experimentele onderbouwing van een ruimtelijk-innovatief waterzuiveringsconcept Maurice Paulissen

De uitgevoerde innovatieve projecten leveren soms 
verrassende resultaten en veel spin-off op. Hieronder 

wordt één van de innovatieve projecten nader toegelicht.

Voorbeeldproject

KB-14-002-038 Kunnen planten leven in maanstof? (projectleider Wieger Wamelink)
Het is mogelijk dat er in de toekomst (semi) permanente 
bewoning van de Maan of Mars zal komen. Deze bewoners 
zullen moeten eten. Het is logisch om het voedsel lokaal 
te verbouwen en daarvoor het plaatselijke zand te gebrui-
ken. Oorspronkelijk was het plan van het onderzoek of je 
op basis van de abiotische randvoorwaarden voor planten-
soorten zou kunnen vaststellen of ze in principe op 
Mars- en Maanzand zouden kunnen groeien. Toen bleek 
dat kunstmatig door NASA geproduceerd zand beschikbaar 
en betaalbaar was, is er in plaats daarvan een kiemings- 
en groei experiment uitgevoerd. Daarbij is voor 14 
plantensoorten (wilde planten, klavers voor stikstofvast-
legging en voedselgewassen) onderzocht of ze na toevoe-
ging van gedemineraliseerd water kiemden en groeiden 

gedurende vijftig dagen. Hierbij hebben we alleen het 
effect van het zand onderzocht, aannemend dat de teelt 
op Mars en Maan in kassen wordt uitgevoerd met aardse 
lucht en kunstmatige lichtomstandigheden.

De belangrijkste resultaten waren:
1 Kieming en doorgroei op Marszand waren uitstekend en 

iets beter dan op de controle (aards rivierzand). Na 50 
dagen hadden herik, rogge en tuinkers bloemen 
gevormd. Ook de wilde planten tripmadam, brandnetel, 
kale jonker en de verschillende klaversoorten en lupine 
deden het goed. Herik en tuinkers vormden zaden.

2 Op het maanzand was de kieming , maar vooral de 
doorgroei duidelijk minder goed dan op Marszand en 
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aardse grond. Veel planten gingen dood binnen 50 
dagen en de planten die niet dood gingen (bijvoorbeeld 
de tripmadam) groeiden langzaam of nagenoeg niet.

De goede groei op het Marszand was onverwacht, en 
wordt mogelijk veroorzaakt door de aanwezige stikstof 
(afkomstig uit zonnewind, vulkanische activiteit en 
bliksem) en de goede hydrologische eigenschappen. De 
slechte groei op de Maan kan worden veroorzaakt door de 
slechte hydrologische eigenschappen en/of de aanwezige 
aluminium in de bodem. Verder onderzoek naar het effect 
van voedingsoplossing, zwaartekracht en lichtkwantiteit en 
kwaliteit zijn noodzakelijk. Hiertoe zal verdere financiering 
worden gezocht, o.a. via een in behandeling zijnde VIDI 
aanvraag bij NWO.
Het onderzoek heeft vanaf het begin veel aandacht van de 
pers gehad. Er zijn live interviews gegeven voor BNR 
nieuwsradio, Radio 1 Journaal, Radio Kranenbarg (radio 
2), het nieuws op radio 3 en een langer interview voor de 
TROS Nieuwsshow (radio 2). Er is viermaal aandacht aan 
geschonken in de Volkskrant, er is een filmpje gemaakt 

door de Telegraaf, alle andere landelijke en regionale 
kranten hebben er over bericht en Associated Press heeft 
een documentaire-achtig stuk gemaakt dat o.a. is ver-
schenen op Euronews en TF1 (Frankrijk). Digitale media 
over de hele wereld hebben er aandacht aan geschonken 
en er heeft een groot stuk in de Quest gestaan, in de Kijk 
en de Wageningse Resource. Er zijn verschillende columns 
aan het onderzoek gewijd. Verder hebben zich inmiddels 
vijf individuele of groepjes VWO- studenten gemeld om 
kleine onderzoekjes te doen. Een artikel over het experi-
ment wordt op het ogenblik gereviewd door PLOS One.

  

   

Links, deel van het experiment (elk unieke combinatie van soort en bodem in twintigvoud), midden tripmadam op Marszand en rechts op maanzand.
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3.2 Aansluiting aan topsectoren

Hoewel het programma van KB-14 niet binnen een 
topsector valt, is het onderzoek in dit programma wel van 
belang voor diverse topsectoren. Land- en tuinbouw en 
voedselproductie hebben veel interactie met de groen-
blauwe ruimte. Verder is een aantrekkelijke groene 
omgeving ook van belang voor zaken als vestiging van 
hoofdkantoren. In het programma worden meerdere 
projecten m.b.t. water uitgevoerd. Deze zijn vanaf 2013 
verbonden met de topsector Water.

In 2013 is verder gewerkt aan de in 2012 gestarte 
projecten met een pps-constructie en er zijn een aantal 
nieuwe projecten opgezet waarin wordt samengewerkt 
tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

Tabel 1 geeft een overzicht van de in 2013 lopende en 
gestarte projecten met een pps-constructie (private-
publieke samenwerking), en hun relatie met een 
topsector. 

3.3 (Inter)nationale samenwerking 

Vanuit de projecten binnen KB-14 wordt met een breed 
scala aan externe partijen samengewerkt. In de eerste 
plaats is er samenwerking met de projecten binnen de 
andere KB-thema’s, bijvoorbeeld op het gebied van 
synergie tussen natuur, landbouw en landschap (met 
KB-12), ruimtelijke draagkracht voor “biobased economy” 
(met KB-13) en klimaatscenario’s en -strategieën (met 
KB-11). 

Vanuit de projecten wordt er verder met een grote 
verscheidenheid aan externe partijen samengewerkt, 
zowel binnen Nederland als internationaal. Binnen 
Nederland vindt steeds meer samenwerking plaats met 
het bedrijfsleven. Verder wordt veel samengewerkt met 
andere onderzoekorganisaties, onderwijs (vrijwel alle 
andere universiteiten), provincies, gemeenten, ngo’s, 
natuurbeheerorganisaties en waterschappen (zie figuur 5).
Ook internationaal wordt met veel partijen samengewerkt 
(zie figuur 6). Veel samenwerking vindt plaats in 
EU-projecten. 

Figuur 5 Overzicht van samenwerkingslijnen binnen Nederland
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Tabel 1 Projecten met pps-constructie en relatie met topsector

projectcode projecttitel looptijd Topsector 
(A=Agro, W=Water)

KB-14-001-037 Evaluatie van effecten en toepassingsmogelijkheden van 
kringlooplandbouw door zelfsturing

2011 2015 A

KB-14-001-045 Satelliet database 2012 2016

KB-14-001-046 Vervanging HELP-tabellen 2012 2016 W

KB-14-001-050 Waterrijk Park Lingezegen 2013 2015 W

KB-14-001-051 Verontdieping tot maaiveld 2013 2015 W

KB-14-001-052 Fosfaatbindende drain 2013 2014

KB-14-002-028 Bedrijven voor bijen 2011 2014

KB-14-002-037 Open boomdata als basis voor webdiensten 2012 2014

KB-14-002-041 Effectief agrarisch natuurbeheer 2013 2014

KB-14-002-042 Groenblauwe schakels 2013 2015

KB-14-003-014 Ecosysteemdiensten van paddenstoelen op de kaart 2011 2014

KB-14-003-038 Ecosysteemdiensten Zuid-Holland HEINEKEN 2013 2015

KB-14-003-039 OpenNess 2013 2017

KB-14-003-040 Sustainable Crop Production 2013 2014

KB-14-004-048 Building with Nature IJsselmeer 2013 2017 W

KB-14-004-049 Schouwen-Duiveland 2013 2014

KB-14-004-050 Waterplanner 2013 2014 W

KB-14-005-020 Leven met Zout 2012 2016 W

KB-14-005-030 Bodemdaling door gaswinning Wadden 2012 2014

KB-14-005-031 Building with Nature (Ecoshape) 2013 2017 W

KB-14-005-032 Sub-lethale effecten van geluid 2013 2014
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Figuur 6 Overzicht van internationale samenwerkingslijnen
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3.4 Impact van de ontwikkelde kennis

Het bepalen van de impact van de ontwikkelde kennis is 
altijd lastig. Dit heeft te maken het karakter van kennis. 
Kennis is onlosmakkelijk verbonden met mensen. Mensen 
bezitten kennis en mate waarin ze kennis opnemenen en 
gebruiken is sterk persoonsgebonden. Vanuit kennisbasis 
perspectief kunnen verschilende “impact cirkels” van 
ontwikkelde kennis worden onderscheiden. De eerste schil 
is de KB onderzoeker zelf. Door actief onderzoek uit te 
voeren in KB projecten vergaart de onderzoeker kennis. 
Deze kennis wordt door haar of hem geinternaliseerd en 
vervolgens gebruikt bij andere activiteiten. Binnen diverse 
kennisbasis projecten zijn ca. 100 onderzoekers werkzaam 
en deze gebruiken de ontwikkelde kennis ook in WOT of 
BO projecten. Dit is een zeer directe, efficiente, maar zeer 
lastig meetbare impact van kennisontwikkeling. De tweede 
schil betreft de impact op de samenwerkingspartners. 
Binnen KB-14 zijn de afgelopen jaren veel z.g.n. PPs-en 
gestart. Samen met bedrijven en publieke organisaties 
wordt aan concrete innovatieproblemen gewerkt. De 
partners passen de in het kader van de projecten ontwik-
kelde kennis toe in andere projecten. Een voorbeeld hier 
van is het project Waterplanner. Binnen dit project is op 
basis van satteliet gegevens een methode ontwikkeld voor 
het efficiënter waterbeheer. Door de partner wordt deze 
toepassing nu commercieel toegepast.

De derde schil betreft de dissiminatie van de kennis naar 
de samenleving. Vanuit diverse projecten wordt de 
ontwikkelde kennis actief gecommuniceerd via workshops, 
conferenties, beleidsadviezen, kranten berichten, posters, 
artikelen, etc. De mate waarin dit wordt opgepakt is sterk 
afhankelijk van het onderwerp. Een klein innovatief 
project “Kunnen planten leven in maanstof” heeft bijvoor-
beeld zeer veel nieuwsvermeldingen gehad. Dat is media 
aandacht, maar nog niet direct impact. Het meten van de 
impact van kennis in de derde schil is vrijwel onmogelijk. 
Kennisinstellingen beperken zich dan ook veelal tot het 

meten van de output in plaats van de impact. Dat hebben 
we bij KB-14 ook gedaan.De gekwantificeerde (weten-
schappelijke) output is weergegeven in Hoofdstuk 4. 

De in KB-14 ontwikkelde kennis draagt uiteindelijk bij aan 
de oplossing van een aantal belangrijke maatschappelijke 
vraagstukken, zoals een kwalitatief goede leefomgeving, 
bescherming tegen de te verwachten effecten van kli-
maatverandering en het behoud van biodiversiteit. 

De kennis wordt uiteraard uitgewisseld met het BO en 
WOT en tussen de WOT-clusters. 
Verder wordt kennis gebruikt door externe stakeholders. 
Doordat de samenwerking met het bedrijfsleven steeds 
intensiever wordt nemen ook de toepassingsmogelijkhe-
den voor het bedrijfsleven toe. 

Ook draagt de in KB-14 ontwikkelde kennis bij aan 
onderwijs. Voorbeelden van projecten van waaruit direct 
aan onderwijs wordt bijgedragen zijn Expertise omge-
vingsrecht (KB-14-011-015) en De betekenis van voedsel 
en groen in en om de stad (KB-14-002-012). Bij het eerst 
project wordt een leerboek gemaakt; dit wordt samen met 
de uit dit project voortgekomen publicaties gebruikt voor 
onderwijs aan Wageningen Universiteit. Vanuit het tweede 
project worden gastcolleges gegeven en studenten 
begeleid. Voorts komt uit het totale KB-14-programma elk 
jaar een aantal dissertaties voort. 
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4
Publicataire output
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de producten van KB-14 in 2013.  
De gegeven aantallen zijn exclusief de artikelen die zijn aangeboden aan  
tijdschriften (submitted) en publicaties die in voorbereiding zijn.

1 Wetenschappelijke artikelen, gerefereerde tijdschriften 111

2 Wetenschappelijke artikelen, non-refereed 3

3 Hoofdstuk boek (refereed) 4

4 Hoofdstuk boek (non-refereed) 9

5 Boek – monografie – edited boek 1

6 Dissertatie 7

7 Artikel in bundel – proceedings 15

8 Vakpublicatie 25

9 Intern rapport 54

10 Extern rapport 67

11 Lezing / voordracht, workshop 255

12 Populariserende publicatie 8

13 Overige publicaties 72

14 Poster 31

15 Websites 21

16 Software 2

17 Modellen 13

18 Demo (haalbaarheid) 2

19 Database 5

div gastcolleges, radio, enz 72

Een volledig overzicht van de KB-14-publicaties, zoals deze zijn geregistreerd in de databank 
METIS door alle Science Groups binnen WUR, is beschikbaar op KennisOnline onder de link:
www.wageningenUR.nl/KB-14/duurzaamgroenblauw

Publicaties van Wageningen UR zijn ook te vinden op www.wageningenUR.nl/library/yield.

Meer informatie over de projecten en de output is te vinden op de portal van 
het EZ-onderzoek: wageningenUR.nl/KB-14/duurzaamgroenblauw.
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Bijlage 1 

De uitgevoerde projecten 

Thema Projectcode Projecttitel Projectleider

Bodem, water en klimaat KB-14-001-009 Effecten van wisselende redoxcondities op de 
beschikbaarheid van zware metalen in bodems voor 
uitspoeling en opname door planten (PhD betrokken)

luc.bonten@wur.nl

 KB-14-001-012 GENESIS -KB piet.groenendijk@wur.nl

 KB-14-001-014 Water HArvesting for Rainfed Africa: investing in dryland 
agriculture for growth and resilience (WAHARA)

coen.ritsema@wur.nl

 KB-14-001-017 Multifunctionele Klimaatrobuuste Waterkeringszones pier.vellinga@wur.nl

 KB-14-001-019 Internationale dimensies van Nederlands adaptatiebeleid: 
omgaan met onzekerheden

annemarie.groot@wur.nl

 KB-14-001-021 European Topic Centre on Climate Change impacts, 
vulnerability and adaptation (ETC/CCA)

rob.swart@wur.nl

 KB-14-001-029 CEOP-AEGIS li.jia@wur.nl

 KB-14-001-036 Effecten van luchtverontreiniging in interactie met 
klimaatverandering op ecosysteemdiensten (ECLAIRE)

wim.devries@wur.nl

 KB-14-001-037 Kringlooplandbouw alwin.gerritsen@wur.nl

 KB-14-001-038 FUNctional significance of forest bioDIVersity in EUROPE for 
delivering ecosystem services (FunDivEUROPE)

wim.devries@wur.nl

 KB-14-001-039 MOTIVE - Adaptive Forest management sandra.clerkx@wur.nl

 KB-14-001-043 Afwegingskader voor emissiebeperkingsbeleid en toepassing 
hiervan op regionale en nationale schaal

hein.tenberge@wur.nl

 KB-14-001-045 Satelliet database sander.mucher@wur.nl

 KB-14-001-046 Vervanging HELP-tabellen mirjam.hack@wur.nl

 KB-14-001-048 Cool Water Tool hasse.goosen@wur.nl

 KB-14-001-049 Verstoppen kan niet meer: invasieve indringers vroegtijdig 
opsporen via eDNA-sporen in het water

g.a.degroot@wur.nl

 KB-14-001-050 Waterrijk Park Lingezegen ceesc.kwakernaak@wur.nl

 KB-14-001-051 Verontdieping tot maaiveld nico.vandenbrink@wur.nl

 KB-14-001-052 Fosfaatbindende drain bertjan.groenenberg@wur.nl

Groene ruimte en 
biodiversiteit

KB-14-002-002 Overwinterende graanstoppels: voedsel voor akkervogels jules.bos@wur.nl

KB-14-002-005 Naar een klimaatbestendige stad d.m.v. groene en blauwe 
structuren

cor.jacobs@wur.nl

 KB-14-002-007 Groen Ondernemen met Veehouderij gerard.migchels@wur.nl

 KB-14-002-012 De betekenis van voedsel en groen in en om de stad esther.veen@wur.nl

 KB-14-002-018 Benchmarking agrarisch natuurbeheer henk.siepel@wur.nl
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 KB-14-002-022 ECOFINDERS. Ecological function and biodiversity indicators 
in European soils

jack.faber@wur.nl

 KB-14-002-023 Soil Trec jaap.bloem@wur.nl

 KB-14-002-026 Hoe voorkomen we dat ecosystemen kantelpunten 
overschrijden en zodoende belangrijke ecologische diensten 
verliezen?

george.vanvoorn@wur.nl

 KB-14-002-027 Klimaatverandering en Ecosysteemdiensten marius.heinen@wur.nl

 KB-14-002-028 Bedrijven voor bijen bram.cornelissen@wur.nl

 KB-14-002-029 Ecosysteemdiensten: Waterpark Het Lankheet adrie.vanderwerf@wur.nl

 KB-14-002-031 CASCADE violette.geissen@wur.nl

 KB-14-002-032 DynTerra Dynamische Terrestrische Natuur koen.kramer@wur.nl

 KB-14-002-033 FORGER - Towards the Sustainable Management of Forest 
Genetic Resources in Europe

koen.kramer@wur.nl

 KB-14-002-037 Open boomdata als basis voor webdiensten henk.janssen@wur.nl

 KB-14-002-038 Kunnen plantensoorten leven in Maanstof wieger.wamelink@wur.nl

 KB-14-002-039 NEO-INHEEM: De positieve meerwaarde van (invasieve) 
exoten voor de Nederlandse biodiversiteit

agata.vanoosten@wur.nl

 KB-14-002-040 Radio telemetry for tracking the movement of insects joost.lahr@wur.nl

 KB-14-002-041 Effectief agrarisch natuurbeheer anouk.cormont@wur.nl

 KB-14-002-042 Groenblauwe Schakels sabine.vanrooij@wur.nl

Ondernemen met 
ecosysteemdiensten

KB-14-003-001 Payment mechanisms-2 peter.vandermeer@wur.nl

KB-14-003-002 Evaluatie van de ecosysteemdiensten van dak- en 
gevelgroen: wat is de (potentiële) impact op wijk/
stadniveau?

jelle.hiemstra@wur.nl

 KB-14-003-003 Impact of deforestation and landscape diversity on the water 
cycle in Amazonia

bart.kruijt@wur.nl

 KB-14-003-006 Behoud en bevordering van bestuivers – verbetering 
van mitigatiemaatregelen door analyse van ecologische 
processen.

david.kleijn@wur.nl

 KB-14-003-014 Ecosysteemdiensten van paddenstoelen op de kaart wim.ozinga@wur.nl

 KB-14-003-021 Land-use effects on soil food webs en ecosystem functions helene.dits@wur.nl

 KB-14-003-023 KvK-CARE Full. Exploring the potential for climate change 
adaptation strategies in rural areas

claire.vos@wur.nl

 KB-14-003-024 CARE / Klimaatkans tom.kuhlman@wur.nl

 KB-14-003-025 GIFT-T! eveliene.steingrover@wur.nl

 KB-14-003-028 BESAFE rob.bugter@wur.nl

 KB-14-003-029 Groene groei en ecosysteemdiensten martijn.vanderheide@wur.nl

 KB-14-003-030 Robin marta.perezsoba@wur.nl
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 KB-14-003-035 Scaling innovation practices based on remote sensing 
and farm profitability; combining WFD and Deltaprogram 
objectives (Deltaplan agrarisch waterbeheer)

vincent.linderhof@wur.nl

 KB-14-003-036 Landmanagement en ondernemen met ecosysteemdiensten sander.vandenburg@wur.nl

 KB-14-003-037 Gebruik van effectgerichte maatregelen om risico’s van 
teken te verminderen

nico.vandenbrink@wur.nl

 KB-14-003-038 Ecosysteemdiensten Zuid-Holland HEINEKEN eveliene.steingrover@wur.nl

 KB-14-003-039 OpenNess marta.perezsoba@wur.nl

 KB-14-003-040 Sustainable Crop Production michel.uiterwijk@wur.nl

Planning, Sturing  
en ontwerp 
 

KB-14-004-008 INSPIRE jandirk.bulens@wur.nl

KB-14-004-013 LIAISE Linking Impact Assessment Instruments to 
Sustainability Expertise. FP7 Network of Excellence

onno.roosenschoon@wur.nl

 KB-14-004-017 VOLANTE Visions Of LANd use Transitions in Europe bas.pedroli@wur.nl

 KB-14-004-021 JOLISAA jolanda.vandenberg@wur.nl

 KB-14-004-025 ITERATE Integrated Tools to assess regional drivers and 
impacts of agricultural Adaptation to changes

wim.devries@wur.nl

 KB-14-004-028 Afwegingsmethoden voor duurzame gebiedsontwikkeling 
(v.h. SPARD)

stijn.reinhard@wur.nl

 KB-14-004-030 Sequencing Biodiversity: The feasibility of assessing 
biodiversity by sequencing

rene.smulders@wur.nl

 KB-14-004-031 Legume Futures tom.kuhlman@wur.nl

 KB-14-004-032 ETC-SIA European Topic Centre for Spatial Information and 
Analysis

gerard.hazeu@wur.nl

 KB-14-004-034 LUPA marta.perezsoba@wur.nl

 KB-14-004-035 (Quicks) INVALUABLE marta.perezsoba@wur.nl

 KB-14-004-036 Duurzame ontwikkeling sociaal/culturele groene diensten jan.hassink@wur.nl

 KB-14-004-037 Verkenning ruimte en gezondsheidsrisico gonnie.nodelijk@wur.nl

 KB-14-004-039 Transitie en communicatie anne.oosterbaan@wur.nl

 KB-14-004-045 Towards optimal allocation of water resources using agent 
based

nico.polman@wur.nl

 KB-14-004-046 Recht voor Ecosysteemdiensten; ESDs als motor voor 
rechtsvernieuwing

fred.kistenkas@wur.nl

 KB-14-004-047 Duurzame Innovatie door place making wim.dehaas@wur.nl

 KB-14-004-048 Building with Nature IJsselmeer tim.vanhattum@wur.nl

 KB-14-004-049 Duurzame energielandschappen en ecosysteemdiensten voor 
Schouwen-Duiveland

kees.hendriks@wur.nl

 KB-14-004-050 Waterplanner met steunverklaringen sander.mucher@wur.nl

Marien en IP/OP Kust en zee KB-14-005-001 VECTORS erik.buisman@wur.nl

 KB-14-005-002 CO-EXIST hans.vanoostenbrugge@
wur.nl
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 KB-14-005-019 MYFISH (Maximising yield of fishery) ellen.hoefnagel@wur.nl

 KB-14-005-020 Leven met Zout p.schipper@wur.nl

 KB-14-005-021 Schone schepen klaas.kaag@wur.nl

 KB-14-005-027 Marine Spatial Planing and Biodiversity tobias.vankooten@wur.nl

 KB-14-005-028 WALTER martin.baptist@wur.nl

 KB-14-005-029 Biodiversiteit van harde substraten in de Nederlandse 
Noordzee

oscar.bos@wur.nl

 KB-14-005-030 Bodemdaling door gaswinning Wadden pieter.slim@wur.nl

 KB-14-005-031 Building with nature (Ecoshape) han.lindeboom@wur.nl

 KB-14-005-032 Sub-lethale effecten van geluid erwin.winter@wur.nl

 KB-14-005-033 BENTHIS katell.hamon@wur.nl

 KB-14-005-034 Zilte waskracht: naar experimentele onderbouwing van een 
ruimtelijk-innovatief waterzuiveringsconcept

maurice.paulissen@wur.nl

KB-14-007-001 TripleP@Sea - Multi-use platforms Noordzee (MUPS) marian.stuiver@wur.nl

KB-14-007-002 TripleP@Sea - Sustainable Arctic developments bas.bolman@wur.nl

KB-14-007-003 TripleP@Sea - Caribisch Nederland (Statia) johan.stapel@wur.nl

WOT Natuur en milieu KB-14-011-001 AIO Modellering gevolgen van landgebruik en -beheer voor 
ESD

frank.veeneklaas@wur.nl

 KB-14-011-004 Economics of Ecosystem Services huib.silvis@wur.nl

 KB-14-011-005 Weather extremes and populations persistence (LARCH) jana.verboom@wur.nl

 KB-14-011-006 AIO Taal en historische cultuurlandschappen (Lengkeek) frank.veeneklaas@wur.nl

 KB-14-011-010 Doorwerking en afstemming frank.veeneklaas@wur.nl

 KB-14-011-012 Natuurwetenschappelijke argumenten biodiversiteit/
consequenties Soortenstorm

frank.veeneklaas@wur.nl

 KB-14-011-014 Emissie moerige gronden janpeter.lesschen@wur.nl

 KB-14-011-015 Expertise omgevingsrecht fred.kistenkas@wur.nl

 KB-14-011-016 Agent based modelling rene.verburg@wur.nl

 KB-14-011-018 Bodemfluxen uit minerale bodems janpeter.lesschen@wur.nl

 KB-14-011-019 Relatieve belang van stikstofdepositie in eutrofiëring marlies.sanders@wur.nl

 KB-14-011-020 Functionele groepen en ‘traits’ koen.kramer@wur.nl

KB-14-011-021 Innovatieve groene business strategieën MKB in de stad marijke.dijkshoorn@wur.nl

 KB-14-011-022 Methodische grondslag Ecologische voetafdruk mirjam.hack@wur.nl

WOT-Visserij KB-14-012-024 International exchange cindy.vandamme@wur.nl

 KB-14-012-025 Program management cindy.vandamme@wur.nl

 KB-14-012-026 Underpinning acoustics sascha.fassler@wur.nl

 KB-14-012-027 GEAR EFFICIENCY: assessment and intercalibration of 
sampling gears

karin.troost@wur.nl
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 KB-14-012-028 Fish ageing loes.bolle@wur.nl

 KB-14-012-029 BTS-Benthos: Survey data for ecosystem models lorna.teal@wur.nl

 KB-14-012-030 Genomac - Genetics of mackerel and horse mackerel eggs cindy.vandamme@wur.nl

 KB-14-012-031 Early warning 2 karen.vandewolfshaar@wur.nl

 KB-14-012-032 BLUEPOD (blue whiting population dynamics on the western 
shelf)

sascha.fassler@wur.nl

 KB-14-012-033 RSVP – statistically sound sampling of Dutch shrimpers. edwin.vanhelmond@wur.nl

 KB-14-012-034 Gear efficiency: The forgotten part of the Down’s herring 
larvae

cindy.vandamme@wur.nl

 KB-14-012-035 Implications of a discard ban for Dutch fisheries sebastian.uhlmann@wur.nl

 KB-14-012-036 DEB indeterminate spawners tessa.vanderhammen@wur.nl

 KB-14-012-037 Ecosystem model IJsselmeer-Markermeer charlotte.deerenberg@wur.nl

KB-14-012-038 Get the picture - Orientation on conducting a TV-Survey for 
Nephrops in the Netherlands

josien.steenbergen@wur.nl
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Voortgang van het programma 

Thema Deliverable Voortgang

1 Bodem, water en 
klimaat

1.1.1 Overzicht van klimaatscenario’s en de doorvertaling 
hiervan naar de effecten op de verschillende 
landschapstypen en functioneren van ecosystemen 
inclusief de indirecte effecten

Met een groot aantal projecten wordt gewerkt 
aan verschillende modellen om de effecten 
van klimaatveranderingen in te schatten 
op landbouwgewassen, urbane gebieden, 
soortenverschuiving e.d. en consequenties voor 
management.

1.2.1 Dynamische visualisatie van effecten van innovatieve 
landbouwkundige maatregelen op terrestrische en 
aquatische natuur

De effecten van innovatieve maatregelen, zoals 
sluiten van kringlopen en landgebruiksverandering 
worden bekeken voor milieu, biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten. 
De visualisatie is nog onvoldoende uit de verf 
gekomen in KB kader. Visualisatie wordt wel in 
andere projecten opgepakt.

1.2.2 Een “decison support tool” tbv een integraal 
nutriëntenbeleid op basis van een afwegingskader 
waarmee mee- en tegen koppel effecten van 
beleidsmaatregelen op regionale en nationale schaal 
in kaart worden gebracht

In het kader van onderzoek naar het sluiten 
van kringlopen door melkveehouders in de 
Noordelijke Friese Wouden en door ondernemers 
in verschillende sectoren en (in samenwerking 
met) natuurterreinbeheerders in Overijssel 
wordt gewerkt aan de analyse van effecten van 
kringlooplandbouw op milieu en ecosysteemdiensten 
op zowel bedrijfsniveau als regionaal niveau. Het 
integrale modelinstrumentarium is te gebruiken als 
“decision support tool voor toepassing op regionale 
en nationale schaal” en als ”Afwegingskader voor 
emissiebeperkingsbeleid”.

1.3.1 Wetenschappelijk onderbouwde methode voor het 
meten van gasvormige emissies zoals ammoniak en 
broeikasgassen uit de groenblauwe ruimte

Er wordt een berekeningsmethodologie ontwikkeld 
voor gasemissie uit veen in Nederland.

1.3.2 Afwegingskader voor emissiebeperkingsbeleid en 
toepassing hiervan op regionale en nationale schaal

Er wordt gewerkt aan het opstellen van een 
afwegingskader voor beleid ter beperking van 
gasvormige emissies, gericht op akkerbouw.

1.4.1 Verbeterde modellen voor het voorspellen van 
lange termijn effecten van veranderingen in water- 
en bodembeheer op o.a. landbouw en natuur, 
biodiversiteit, die rekening houden met wijzigende 
omstandigheden door klimaatverandering en 
ruimtegebruik

Effecten van veranderingen als vernatting, 
landgebruik, organische stof worden onderzocht op 
bodemecosysteem, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, 
anorganische verontreiniging en ruimtelijke 
verdeling.
Dit levert veel verschillende modellen opgeleverd.

1.4.2 Ontwikkeling van richtlijnen voor duurzaam gebruik 
bodem en water tbv ontwerpend onderzoek en 
interactieve planprocessen

Meerdere projecten leveren hulpgegevens en 
richtlijnen op voor duurzaam gebruik van bodem en 
water.

  Realisatie van de deliverable ligt op koers   Realisatie van de deliverable is  
enigszins vertraagd

  Realisatie van de deliverable maakt  
te weinig voortgang
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1.4.3 Integraal afwegingkader ten behoeve van ruimtelijke 
planning en inrichting met bodem en water als 
sturend element.

Vanuit meerdere projecten worden componenten 
voor een afwegingskade gerealiseerd. 

1.5.1 Kansrijke ruimtelijke adaptatiestrategieën en 
maatregelen voor ruimtegebruik

De genoemde projecten leveren onderdelen voor 
adaptatiestrategieën. 

1.5.2 Verkenning/schets van adaptief ruimtegebruik en 
waterbeheer in de integratiegebieden

Door de budgetkorting wordt hier slechts in beperkt 
mate aan gewerkt.

2 Groene ruimte en 
biodiversiteit

2.1.1 Overzicht van factoren die de perceptie bepalen 
van wat natuur en biodiversiteit is in relatie tot de 
werkelijke beleving

In het kader van dit EU project worden overzichten 
opgesteld.

2.1.2 Nieuwe (beleids)instrumenten om de samenleving 
(in het bijzonder jeugd) meer en blijvend te 
betrekken bij natuur en landschap

Enkele projecten leveren een bijdrage aan deze 
deliverable, maar hierbij is de jeugd een ontbrekend 
element.

2.2.1 Ontwikkelen en toetsen van indicatoren van 
biodiversiteit voor het beoordelen van het adaptief 
vermogen en de veerkracht van natuur op regionale 
en nationale schaal. 

De betreffende projecten leveren een scala van 
indicatoren op voor het beoordelen van het adaptief 
vermogen van de natuur.

2.2.2 Karakteriseren van typen kantelpunten (“tipping 
points”) en kwantificering ervan in abiotische- en 
biotische factoren die maken dat ecosystemen 
mogelijk irreversibel in een alternatieve stabiele 
toestand komen

In samenhang met D 2.2.1 kunnen de kantelpunten 
worden gekarakteriseerd.

2.3.1 (Nieuwe) concepten voor de lokalisering van 
natuurtypen (in tijd en ruimte)

2.3.2 Inzicht in effecten op biodiversiteit en mogelijkheden 
voor compenserende maatregelen

De lopende projecten betreffen vooral aquatische 
systemen.

2.4.1 Nieuwe concepten en handelingsperspectieven 
voor flexibel natuurbeleid en – beheer (interactief/
participatief ontwikkeld)

De lopende projecten zullen nieuwe 
handelingsperspectieven opleveren. 

2.4.2 Opties voor aanpassing van bestuurlijke, financiële 
en juridische instrumenten en arrangementen 
hiervoor

De lopende projecten zullen verschillende opties 
opleveren.

2.5.1 Innovatieve concepten om een bijdrage te leveren 
aan biodiversiteit, beleving en sociale aspecten 
buiten de natuurgebieden inclusief duurzame 
verbindingen tussen stad en land en urbane 
ecologie.

Hier wordt aan gewerkt in een groot aantal 
projecten. Deze zullen meerdere nieuwe concepten 
opleveren.

2.5.2 Toetsen van de innovatieve concepten in de 
integratiegebieden

Door de budgetkorting wordt hier beperkt aan 
gewerkt.

3 Ondernemen met 
Ecosysteemdiensten

3.1.1 Overzicht van wijze waarop financiële bijdragen 
van particulieren en bedrijfsleven voor natuur en 
landschap gemobiliseerd kunnen worden en welke 
drijfveren daarbij van belang zijn

Hier wordt vanuit diverse projecten aan gewerkt en 
levert een overzicht op. 

3.1.2 Innovatieve concepten en methoden om 
ecosysteemdiensten onder de aandacht van 
grondgebruikers, ondernemers en burgers te 
brengen

In een groot aantal projecten wordt onderzocht 
hoe ecosysteemdiensten beter onder de aandacht 
gebracht kunnen worden.
Het resultaat zal o.a. via een themanummer van 
“Landschap” worden gepubliceerd.
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3.1.3 Inschatting van het Ecosysteemdiensten-potentieel 
in Nederland, als handvatten voor beleid en 
bedrijfsleven mbt. financieringmechanismen 
(integrale prijzen, habitat banking, compensatiebasis 
e.d.)

De lopende projecten gaan vooral over 
praktische handvatten voor het omgaan met 
ecosysteemdiensten in de praktijk. 

3.2.1 Interactieve database met kwantitatieve, ruimtelijk 
gespecificeerde informatie over ecosysteem diensten 
en waarden 

In de projecten wordt wel kwantitatieve, ruimtelijk 
gespecificeerde informatie over ecosysteem diensten 
en waarden verzameld, maar er is nog geen 
interactieve database in opbouw

3.2.2 Een operationele aanpak voor de toepassing van 
ecosysteemdiensten in beleid en samenleving 

De projecten, die hieraan werken leveren meerdere 
wijzen van aanpak op.

3.3.1  Verkenning van ruimtelijke configuratie van en 
verbanden tussen ecosysteemdiensten in de 
integratiegebieden

Door de budgetkorting wordt hier slechts beperkt 
aan gewerkt.

4 Planning, Sturing 
en Ontwerp

4.1.1 Visie op de wijze waarop openbaar bestuur samen 
met maatschappelijke partijen samenhangend 
ruimtelijk beleid kan ontwikkelen

De lopende projecten dragen bouwstenen aan voor 
een visie.

4.1.2 Inzicht in de effecten van meer of minder Rijksregie 
op gebiedsontwikkeling. Opties voor regulering, 
zodat belangen op verschillende schaalniveaus goed 
worden afgewogen

Vanuit diverse projecten wordt hieraan een bijdrage 
geleverd, maar een goed afwegingskader is (nog) 
niet ontwikkeld.

4.2.1 Een uitgewerkte monitorings- en evaluatiemethodiek 
voor duurzame gebiedsontwikkeling, waarmee 
proces, sociale, economische en fysieke effecten 
gemeten kunnen worden. Hierbij rekening houdend 
met meerdere ruimtelijke en temporele schalen.

In meerdere projecten wordt gewerkt aan 
monitorings-en evaluatiemethodieken voor 
duurzame gebiedsontwikkeling.

4.3.1 Overzicht van de lange termijn processen en hun 
onzekerheid en de doorvertaling hiervan naar 
gevolgen voor de groenblauwe ruimte

Lange termijnen processen zijn in kaart gebracht en 
scenario’s voor verdere ontwikkeling zijn verkend.

4.4.1 Innovatieve concepten voor planning en sturing 
van gebiedsprocessen en demonstratie en evaluatie 
hiervan inclusief het verkennen van allianties voor 
realisatie van duurzame inrichting

De lopende projecten leveren meerdere innovatieve 
concepten op voor planning en sturing van 
gebiedsprocessen.

4.4.2 Een agent-based model waarmee de gevolgen van 
het gedrag van verschillende actoren kan worden 
gesimuleerd

Genoemde projecten werken aan agent-based 
models

4.4.3 Verkenning en toepassing van componenten van een 
integraal raamwerk in de integratiegebieden (zie 
paragraaf 3.2)

Door de budgetkorting wordt hier niet aan gewerkt.

5 Marien 5.1.1 State of the art voor marien onderzoek Er is een state-of-art gemaakt.

5.1.2 Voorstel voor onderzoeksrichtingen, gebiedskeuze 
en afstemming met ander marien onderzoek voor 
besluitvorming binnen het programma

Dit is afgerond met voorstellen voor onderzoek

5.2.1 Kennis over en aanbevelingen voor het herstellen 
van mariene en estuariene biodiversiteit 
en uitwerking van mogelijkheden van 
gebiedsdifferentiatie.

In de lopende projecten wordt kennis verzameld 
waarmee aanbevelingen gedaan kunnen worden 
voor herstel van mariene en estuariene biodiversiteit
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5.2.2 Beschrijving van noodzakelijke condities voor een 
Goede MilieuToestand (GMT) voor Kaderrichtlijn 
marien

De condities voor een goede milieu toestand worden 
in dit lopende project onderzocht.

5.2.3 Opstellen van een monitoringsprogramma op zee 
(desk study, geen monitoring)

Het opzet van een monitoringsprogramma is in een 
breder kader opgepakt. 

5.3.1 Een verbeterd draagkracht model van het mariene 
ecosysteem voor productie en natuur

Vanuit 1 project is hier een bijdrage aan geleverd.

5.4.1 Habitatkaarten voor de beste aanleg en inpassing 
van mosselbanken voor de Waddenzee en hoe 
litorale en sublitorale mosselbanken zich kunnen 
ontwikkelen.

In het project WALTER wordt gekeken naar menselijk 
medegebruik van de natuur in de Waddenzee. 

5.4.2 Beschermingsmaatregelen voor Natura 2000 
gebieden op zee

Vanuit divers projecten is onderzoek uitgevoerd naar 
beschermingsmaatreglen.

5.5.1 Een generiek modelontwerp, inclusief habitat 
differentiatie en cumulatieve effecten, waarin zoveel 
mogelijk kennis in gekwantificeerde relaties is 
opgenomen.

Vanuit diverse projecten wordt een bijdrage geleverd 
aan generiek modelontwerp.

5.5.2 Een (beleids)instrument voor integrale beoordeling 
van het duurzaam gebruik van kust en zee

Vanuit diverse projecten worden onderdelen van 
beleidsinstrumenten gerealiseerd.

5.6.1 Ontwikkeling van een conceptuele onderlegger voor 
RO op zee
Wat kunnen we van RO op land leren/overnemen 
voor RO op zee?

Vanuit diverse projecten wordt invulling gegeven aan 
RO op zee. Vooral vanuit het IP/OP programma is er 
veel aandacht voor dit onderwerp.

  Realisatie van de deliverable ligt op koers   Realisatie van de deliverable is  
enigszins vertraagd

  Realisatie van de deliverable maakt  
te weinig voortgang
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