
DATUM  
Dinsdag 21 september 2021

LOCATIE
Dorpshuis De Sprong
Prins Bernhardstraat 3
6576 BB Ooij

KOSTEN
• Standaardtarief:
 € 295,- euro excl. btw 
• Voordeeltarief:
 € 125,- excl. btw
Op onze website leest u wie in aanmer-
king komt voor het voordeeltarief. Zie:
www.veldwerkplaatsen.nl/kosten/

AANMELDEN
U kunt zich via de website  
www.veldwerkplaatsen.nl aanmelden bij 
de veldwerkplaats van uw keuze.

Overstromingsvlaktes

programma Veldwerkplaats

Van oorsprong bezat Nederland grote overstromingsvlaktes in het riviergebied. Door 
de bedijkingen is daar nog weinig van over en daarmee zijn veel ecologische waarden 
verdwenen. Uit onderzoek blijkt dat het goed mogelijk is om overstromingsvlaktes te 
herstellen en daarmee een belangrijk deel van het voedelweb van het rivierengebied met een 
karakteristieke gemeenschap van aangepaste diersoorten. Maar hoe werkt dat voedselweb? 
Welke hydrologische en morfologische kenmerken bepalen de kansen voor herstel? En waar 
kunnen we deze overstromingsvlaktes realiseren langs de Rijntakken? Op deze Veldwerkplaats 
gaan we in op deze vragen. De onderzoekers zoomen ook in op in het onderzoek ontwikkelde 
kansenkaart. ’s Middags gaan we naar buiten om de potentie van overstromingsvlaktes in het 
echt te bekijken. We zien je graag op deze interessante Veldwerkplaats!

PROGRAMMA
Vanaf 9.30:  inloop met koffie/thee 
10.00 - 10.15:  welkom en voorstelronde
10.15 - 12.15:  lezingen
12.15 - 13.15:  lunch
13.15 - 16.00:  excursie Ooijpolder
16.00:   evaluatie en afsluiting met een drankje 

•   Introductie overstromingsvlaktes
 Gijs Kurstjens, Kurstjens Ecologisch adviesbureau

• Het voedselweb: het ecologisch functioneren van overstromingsvlakten
 Marijn Nijssen, Stichting Bargerveen

•  Overstromingsvlaktes ontstaan niet vanzelf: randvoorwaarden, kansrijke gebieden en 
beheer en inrichtingsopties 

 Alphons van Winden, Bureau Waardenburg en Gijs Kurstjens, Kurstjens Ecologisch  
 adviesbureau

• Van proefproject tot realisatie 
 Theo Weijers, Staatsbosbeheer

 
De veldwerkplaatsen worden in opdracht 
van de VBNE georganiseerd door Bureau 
Roetemeijer.

Veldwerkplaatsen
www.veldwerkplaatsen.nl
Contact: Wanne Roetemeijer, 06 51 69 40 35
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