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Ecologische resultaten
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Kansen voor verdere
kwaliteitsimpuls

Excursiedag 'Rijn in Beeld' langs de Nederrijn 10 juni 2011
Rijn in Beeld
Rijn in Beeld is een grootschalig samenwerkingsproject van veel
organisaties die actief betrokken zijn bij rivier- en natuurprojecten langs
de Rijntakken (Waal, Nederrijn en IJssel). In dit project worden de
ecologische resultaten van gerealiseerde natuur- en veiligheidsprojecten
in beeld gebracht en geëvalueerd met het oog op de vele projecten die
de komende jaren nog gepland zijn.
Dit levert ook belangrijke nieuwe inzichten op voor de manier waarop
rivierinrichtingsprojecten (hoogwaterbescherming, delfstofwinning etc.)
vorm gegeven kunnen worden en wat daarbij ook kritieke punten zijn
voor het rivierbeheer van de toekomst.
Excursiedag
Op vrijdag 10 juni is vanuit 'Rijn in Beeld' een excursiedag georganiseerd,
specifiek voor personen die betrokken zijn bij inrichtingsprojecten langs
de Nederrijn. Het gaat om beleidsmakers, natuur- en waterbeheerders
etc.
Thema's
Belangrijke thema’s betreffen de ecologische resultaten van drie grote
inrichtingsprojecten langs de Nederrijn (Blauwe Kamer, Bovenste Polder
en Meinerswijk). Hoe hebben bijzondere soorten gereageerd op de
nieuwe kansen gedurende de afgelopen 15-20 jaar?
Daarbij zal ook aandacht worden geschonken aan de specifieke
natuurwaarden langs het gestuwde riviertraject van de Nederrijn. Wat
zijn de kernkwaliteiten.
Tenslotte worden op basis van de resultaten van het Rijn in Beeld
onderzoek de mogelijkheden aangegeven om verder natuurherstel/
hogere natuurkwaliteit te bereiken in deze (en andere) gebieden langs
de Nederrijn door inrichting / beheer. Hoe kunnen we de factor morfodynamiek optimaal benutten evenals het waterpeil in een bekaad gebied
als de Bovenste Polder.
Welke consequenties hebben inrichtingsmaatregelen op ruwheids- en
bosontwikkeling,, waterkwaliteit, aanzandings en opslibbingsprocessen.

Aanmelden: Voor 7 juni bij Gijs Kurstjens via g.kurstjens@planet.nl;
Voor telefonische info: 024-3223180 of 06-38304148.

Voor meer info: www.rijninbeeld.nl
Opzet:
De dag start bij het bezoekerscentrum van het Utrechts Landschap in de Blauwe
Kamer. Na de binnensessie bezoeken we de Blauwe Kamer. Daarna gaan we naar het
nabijgelegen gebied Bovenste Polder bij Wageningen.
De lunch vindt plaats in het restaurant van de Blauwe Kamer.
Programma
9.00 presentatie bij bezoekerscentrum Blauwe Kamer. Ontvangst met koffie en thee.
10.15-12.30 wandelexcursie door de Blauwe kamer.
Stroomdalflora op zomerkade, kolonievogels in de Eendenplas, vestingwerken en overgangszone met
Grebbeberg .

12.30-13.30 lunch (op eigen kosten)
13.30-16.00 Reis en bezoek aan de Bovenste Polder (onder) Wageningen.
Keuze voor laagdynamisch versus hoogdynamisch. Opties voor ander waterpeilbeheer. Discussie over
begrazingsbeheer versus Stroomlijn.

