
Biodiversiteit of CO2-fabriek?
Webinar over herstel en beheer van beekdalvenen

Van zeggenmoerassen en trilvenen langs de Drentse Aa, tot schraallanden en broek-
bossen langs de Dommel in Brabant: veenvormende ecosystemen vormen een uiterst 
waardevol onderdeel van beekdallandschappen. Tegelijk zijn ze zowel nationaal als 
internationaal sterk bedreigd. De op 19 oktober uitgekomen State of Nature in the EU 
stelt: As much as 81 % of habitats at EU level are in poor condition, with peatlands, gras-
slands and dune habitats deteriorating the most. Verdroging en vermesting hebben in 
beekdalvenen gezorgd voor een enorme achteruitgang in biodiversiteit en een forse 
toename in het vrijkomen van broeikasgassen. Gezien de huidige klimaat- en biodiver-
siteitscrisis staan we meer dan ooit voor een keuze: breken we het veen verder af, of 
kiezen we voor natuurherstel en vergroting van de ecosysteemdiensten die beekdalve-
nen leveren? En als we voor het laatste kiezen, hoe doen we dat dan? 

Het OBN Deskundigenteam Beekdallandschappen heeft de afgelopen tien jaar veel 
nieuwe kennis ontwikkeld over het functioneren van beekdalvenen in al haar aspecten 
en in de ontwikkeling van effectieve herstelstrategieën die het mes aan twee kanten 
kunnen laten snijden. In dit webinar willen we deze kennis delen met beleidsmakers, 
waterbeheerders, terreinbeheerders en andere geïnteresseerden. 
 
U bent van harte uitgenodigd om aan dit webinar deel te nemen.
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PROGRAMMA 

13.00 Aftrap door voorzitter Vera Dalm (directeur VBNE)

13.05 Introductie voorzitter DT Rob van Dongen (Staatsbosbeheer)

13.10 1] Landschapshydrologie en veranderingen daarin op laagland beekdal- 

 systemen Camiel Aggenbach (KWR)

  2] Effecten van verdroging en vernatting op biogeochemie van beekdal- 

 systemen Willem Jan Emsens (Universiteit Antwerpen)

14.10   Pauze

14.20 1] Herstel broekbossen & de rol van slib bij overstromingen Fons Smolders  

 (Onderzoekscentrum B-WARE)

  2] Introductie van kleine fauna voor functioneel herstel van beken Ralf  

 Verdonschot (Wageningen Environmental Research)

15.20 Onderlinge uitwisseling/discussie in kleine groepen

15. 30  Korte pauze om koffie/thee te halen

15.35 Integraal natuurherstel van beekdalen en beken. Rudy van Diggelen (Univer-

siteit Antwerpen) i.s.m. Piet Verdonschot (Wageningen Environmental Research)

15.55 Vragenronde en discussie

16.15 Einde

Wanneer?
Donderdag 10 december 2020
13:00 – 16:15 uur

Hoe?
Het webinar vindt plaats via het 
platform Zoom. 
U kunt zich hier aanmelden. 
U ontvangt dan voorafgaand een 
link om aan het webinar deel te 
nemen.

https://www.natuurkennis.nl/activiteit/webinar-beekdalvenen/

