
Het OBN Deskundigenteam Beekdallandschap organiseert sa-
men met de VBNE op 20 september 2016 een symposium over 
herstel en ontwikkeling van beken en beekdallandschappen. 

In het waterbeheer buitelen de opgaven over elkaar heen; veiligheid, waterberging, 
KRW en N2000 stellen allemaal andere eisen. Vaak loopt het planproces vast, bijvoor-
beeld omdat er geen overeenstemming is over het nieuwe landschap of wordt een ge-
bied er niet fraaier op omdat het effect op andere functies niet doordacht is.  Hoe zorg 
je voor de zinvolle combinatie van alle opgaven voor land en water, flora en fauna, 
natuurwaarden, landschappelijke waarden, veiligheid, natuurlijkheid en recreatief 
medegebruik?  

Wat zijn belangrijke succes- en faalfactoren van integraal beekherstel in Nederland bij 
projecten die wel lukken?  Meld je aan en discussieer mee! 

doelgroep 
waterschappers,  (particuliere ) natuur- en landschapsbeheerders, uitvoeringsgerichte 
beleidsmakers.

wanneer 
dinsdag 20 september 2016, van 10.00- 17.00 uur

waar
Antropia, Driebergen
Aanmelding: www.natuurkennis.nl/aanmelden. Aanmelding geschiedt op volgorde van 
binnenkomst met een maximum van 80 deelnemers.

symposium    

Laat beken weer stromen
door het landschap!
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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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10.00-10.30 Inloop en koffie 
   
10.30-10.40 Opening 

Reneé Bekker (Vicevoorzitter DT 
Beekdallandschap en BIJ12)

   
10.45-11.10 Onderzoek in het OBN Deskundigenteam 

Beekdallandschap  
Uko Vegter (Het Drentse Landschap) en Henk de 
Vries (It Fryske Gea)

   
11.15-11.40 Onderzoek biochemie, maaibeheer en hydrologie 

beekdalvenen  
Camiel Aggenbach (Universiteit Antwerpen en 
KWR)

   
11.40-12.05 Terug naar de Bron - landschapsaanpak 

herstelmaatregelen  
Rob van Dongen (Staatsbosbeheer)

   
12.05-12.40 Onderzoek naar het behalen van ecologische 

doelen in Brabantse Wateren door middel van 
kleinschalige maatregelen  
Bart Brugmans (Waterschap Aa en Maas)

   

12.45-13.45 Lunch  
   
13.45-14.20 Onderzoek Integraal natuurherstel in beekdalen 

– diffuse afvoerstromen – Holmers  
Piet Verdonschot (Alterra) en Han Runhaar   
(KWR)

   
14.20-14.45 Zandsuppletie als beek- en 

beekdalherstelmaatregel  
Ralf Verdonschot (Alterra)

  
14.45-15.10 Overstromingsvlakte bij Den Bosch   

Piet Schipper (Staatsbosbeheer)
   
15.10-15.35 Kansen en dillema’s bij het combineren van 

natuur en wateropgaven  
Paul Hendriks (Waterschap Hunze en Aa’s)

   
15.35-16.00 Conclusie en Brainstorm   

Renée Bekker
   
16.00 Borrel


