programma

Veldwerkplaats

Effectiviteit kleinschalige beekmaatregelen
Steeds meer waterbeheerders nemen kleinschalige maatregelen om de ecologische
kwaliteit van beken te verhogen. Er is ondertussen al aardig wat ervaring opgedaan in o.a.
Noord-Brabant. Maar levert het ecologisch gezien genoeg op? En is er daadwerkelijk een
spanningsveld met waterveiligheid? Op deze Veldwerkplaats gaan we in op de resultaten
van onderzoek naar aangepast maaibeheer (het stroombaan- en eenzijdig niet maaien),
het inbrengen van hout en de invloed hiervan op bijvoorbeeld de flora, fauna en de
hydraulica. Ook kijken we naar de bredere invloeden (van bijvoorbeeld nutriënten) uit
het stroomgebied op de effectiviteit. ’s Ochtends zijn er diverse lezingen van deskundige
sprekers, ’s middags gaan we naar de Keersop en de Beekloop om in het veld de effecten
van een aantal maatregelen te bekijken.

PROGRAMMA
Vanaf 9.30:
10.00 - 10.15:
10.15 - 12.30:
12.30 - 13.15:
13.15 - 16.00:
16.00: 		

inloop met koffie/thee
welkom en voorstelronde
lezingen
lunch
excursie Beekloop en Keersop
evaluatie en afsluiting met een drankje

•	Werken met kleinschalige beekherstelmaatregelen
Bart Brugmans (Waterschap Aa en Maas)
•	Wanneer leveren kleinschalige maatregelen ecologische winst op?
Ervaringen met aangepast maaien en hout inbrengen.
Ralf Verdonschot (Wageningen Universiteit)

DATUM
Dinsdag 26 oktober 2021
LOCATIE
Ontmoetingscentrum de Buitengaander
Dorpstraat 9
Westerhoven
KOSTEN
• Standaardtarief:
€ 295,- euro excl. btw
• Voordeeltarief:
€ 125,- excl. btw
Op onze website leest u wie in aanmerking 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.

•	Kleinschalige ecologische herstelmaatregleen en waterveiligheid:
een spanningsveld of een kans?
Ellis Penning (Deltares)
•	Beekloop Westerhoven: ontwikkeling van de beek na beekherstel
en uitdagingen in het beheer
Mark Scheepens (Waterschap de Dommel)
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De veldwerkplaatsen worden in opdracht
van de VBNE georganiseerd door Bureau
Roetemeijer.
Veldwerkplaatsen
www.veldwerkplaatsen.nl
Contact: Wanne Roetemeijer, 06 51 69 40 35

