WEW-THEMADAG 26 MEI 2016
In combinatie met Algemene Ledervergadering

VAN DE WAL IN DE SLOOT EN ANDERSOM
Verbinding tussen water- en natuurbeheer

Onderwerp
We zien in de praktijk nog vaak dat het beheer van aquatische en terrestrische natuurwaarden
gescheiden werelden zijn. En dat op een moment dat we samen doelen zouden moeten stellen voor
het beheer van niet-waterlichamen. Juist de wateren die essentieel zijn voor het behoud en de
vergroting van onze biodiversiteit en natuurwaarden.
Die scheiding van werelden ligt misschien aan
opleidingen en achtergronden van mensen,
maar misschien ook aan de bestaande
regelingen die een dergelijk dualisme in de
hand werken. We denken hierbij aan KRW,
SNL, Natura 2000, PAS,
Natuurbeschermingswet, ANLb en NNN.
We willen op de themadag vooral kijken naar
voorbeelden van waar het wel goed gaat en
hopen dat die een inspiratiebron vormen om
het water- en het natuurbeheer en de
personen die daarvoor verantwoordelijk zijn
met elkaar te verbinden. Op de dag willen we
deelnemers ook gelegenheid geven om een
pitch te houden (maximaal 5 minuten) van
voorbeelden uit hun eigen praktijk.

Locatie, inschrijven, opgeven voor pitches
De themadag wordt gehouden op een mooie locatie in Drente, pal aan de Drentse Aa:
Restaurant – Partycentrum “De liefde van de Drentsche Aa”
Ruiterweg 2
9469 PN Schipborg
De toegang is gratis. Het maximaal aantal deelnemers is 75. Graag vooraf opgeven via de site van de
WEW: www.wew.nu/opgave.php?id=alv2016
Op de dag is er gelegenheid om zelf met voorbeelden te komen van projecten waar water- en
natuurbeheer op een goede manier hand in hand gaan. Geef je hiervoor op bij Reinder Torenbeek
reinder@torenbeek.net. De pitches mogen maximaal 3 minuten duren.

PROGRAMMA
26 mei 2016

Tijd

Onderwerp

9:30

Inloop met koffie

10:00

Opening

Sprekers

Dagvoorzitter: Marcel Tonkes
(Provincie Overijssel).

10:15

10:30

Waternatuur: waar hebben we ’t over?

Arthur de Bruin en Matthijs de Vos

Sprekende beelden van natuur onder water.

(Blikonderwater).

Organisatie water- en natuurbeheer

Linde Gommers (Aequator Groen &
Ruimte) en Lennart Turlings

Kaders, regelingen en subsidies. Een overzicht.

(Witteveen + Bos).

11:00

Koffiepauze

11:30

Beekherstel rond de Drentse Aa

Paul Hendriks

Aandacht voor beekdalvegetaties en
aquatische ecologie.

(Waterschap Hunze en Aa’s).

Beleid rond vennen in Brabant

Doesjka Ertsen

Waterschappen en terreinbeheerders
betrokken.

(Provincie Brabant).

12:00

12:30
13:15

Lunchpauze
Algemene Ledenvergadering WEW
Voor wie geen lid is: wandeling langs de
Drentse Aa.

14:00

Terugblik op de ochtend en ruimte voor
pitches.

15:00

Parallelle sessies

Meld je eigen voorbeeld van een project
waar water- en natuurbeheer hand in
hand gaan. Maximaal 3 minuten per
pitch. Meld je vooraf aan.

Gebiedsgroepen krijgen een aantal vragen
mee met de opdracht oplossingen te
formuleren.

15:45

Plenaire afsluiting

16:00

Borrel

Marcel Tonkes

