
Natuur- en waterbeheer in 
het laagveen- en zeekleilandschap: 
successen en uitdagingen

Het OBN Deskundigenteam Laagveen- en zeekleilandschap 
organiseert samen met de Vereniging van Bos- en 
Natuurterreineigenaren (VBNE) op 13 september 2017 een 
symposium over de ontwikkeling en het beheer van natuur en water 
in laagveen- en zeekleigebieden.

De ambitieuze kernopgaven voor de Natura 2000-gebieden zijn opgepakt door beleid 
en beheer. De doelen zijn helder en de inzet is groot. De waterkwaliteit wordt beter in 
veel natuurgebieden, dus we gaan de goede kant op. Maar de verlandingsprocessen 
die zo belangrijk zijn voor de biodiversiteit laten zich lastig sturen in ruimte en tijd. En 
de grote oppervlakten overjarig riet en waterriet voor water- en moerasvogels blijken 
vaak moeilijk te realiseren. Ook de brakke ruigten en zomen boven het IJ gaan verder 
achteruit.
Natuur- en waterbeheerders willen weten aan welke knoppen ze kunnen draaien om 
de processen beter in de vingers te krijgen. Praktijkgericht onderzoek levert resultaten 
die deels houvast geven. Maar we zien ook beter welke vragen nog opgelost moeten 
worden om in lastige situaties effectief te kunnen sturen. We willen op dit symposium 
met u de balans opmaken en de uitdagingen voor de nabije toekomst bespreken.

DOELGROEP 
 Waterschappers, natuurbeheerders, beleidsmakers, adviseurs en onderzoekers.
WANNEER 
 Woensdag 13 september 2017, van 10.00- 17.00 uur
WAAR
 Provinciehuis, Utrecht
AANMELDING
 www.natuurkennis.nl/aanmelden. Aanmelding geschiedt op volgorde van 
 binnenkomst met een maximum van 120 deelnemers.

VOORAANKONDIGING SYMPOSIUM 
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Voorlopig programma, 
zie volgende pagina

 13 september 2017 



Het Kennisnetwerk OBN wordt 
gecoördineerd door de VBNE en 
gefinancierd door het Ministerie van 
Economische Zaken en BIJ12. 

www.natuurkennis.nl

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren 
(VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
info@vbne.nl
www.vbne.nl
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9.30 Inloop en koffie

10.00 Opening dagvoorzitter 
Dianne Nijland (VBNE)

10.15 De waarden van het laagveen- en zeekleilandschap 
Kees van Vliet (voorzitter Deskundigenteam)

10.30 Natuurherstel in het laagveenlandschap 
Leon Lamers (Radboud Universiteit, lid Deskundigen-
team)

11.00 Koffiepauze

11.30 Vogels en vraat in eutrofe rietmoerassen 
Ruud Foppen (SOVON, lid Deskundigenteam)

11.45 Natuurherstel in het zeekleilandschap
  Mennobart van Eerden (Rijkswaterstaat)

12.15 Lunchpauze

13.15 Visie van een bestuurder
  Mirjam Maasdam-Hoevers (gedeputeerde provincie 

Utrecht)

13.30 Praktijkervaring met beheermaatregelen
  Bart de Haan (Natuurmonumenten, lid deskundigen-

team)

14.00 De rol van het waterbeheer bij natuurherstel 
Winnie Rip (Waternet, lid Deskundigenteam)

14.30 Theepauze

15.00 Wel en wee van insecten in laagveenmoerassen
  Henk de Vries (Vlinderstichting, lid deskundigenteam)

15.15 Mesotrofe verlanding en het behoud van trilvenen 
Annemieke Kooijman (Universiteit van Amsterdam, lid 
Deskundigenteam)

15.45 Balans en uitdagingen: hoe verder? 
Kees van Vliet

16.00 Afsluiting dagvoorzitter 
Dianne Nijland

16.15 Borrel


