VERBETERKANSEN VOOR
NATURA 2000
IN HET RIVIERENGEBIED
donderdag 23 juni

Themamiddag en excursie over de
werking van Natura 2000 en mogelijkheden haar
effectiviteit in het rivierengebied te vergroten

Themamiddag 'Rijn in Beeld': Verbeterkansen Natura 2000 in het rivierengebied
Een effectiever Natura 2000 in het rivierengebied
Op donderdag 23 juni wordt vanuit Rijn in Beeld een themamiddag/
excursie georganiseerd specifiek over het thema Natura 2000 langs de
Rijntakken.
Deze dag is een vervolg op een eerdere dag over de werking van Natura
2000 in de praktijk van het rivierengebied op 30 september 2010. Op 23
juni willen we echter een stap verder gaan en kijken in hoeverre we
gezamenlijk tot verbeteropties voor Natura 2000 kunnen komen. Hoe
zorgen we ervoor dat N2000 meer wordt dan een procedureel
instrument en meer invloed krijgt op de kwaliteit van het rivierengebied,
Wat zijn de werkelijk belangrijke ontwikkelingen en processen waar we
Natura 2000 bij nodig hebben en hoe kan Natura 2000 hier effectiever op
inspringen? Hoe moeten we daarvoor omgaan met de N2000doelstellingen, habitatdefinities en de interpretatie daarvan? Om hier
meer grip op te krijgen kijken we onder meer naar de praktijk van de
nieuwe natuurgebieden en Inrichtingsprojecten.
Voor wie?
De excursiedag is bedoeld voor medewerkers van overheden die nauw
betrokken zijn bij het Natura 2000-beleid in het rivierengebied,
bijvoorbeeld in de beleidsvorming, beoordeling natuurwetgeving, N-2000
beheerplannen en procedures rond grote inrichtingsprojecten (o.a.
Ministerie van ELI, Provincies, DLG's, NB-orgs).
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 hoogwaterprojecten
in beeld gebracht en geëvalueerd met het oog op de vele projecten die
de komende jaren nog gepland zijn (zie: www.rijninbeeld.nl).
Rijn in Beeld is een project van:

Aanmelden: Voor 15 juni bij Bart Peters (bartpeters@drift.nl) of Gijs Kurstjens
(g.kurstjens@planet.nl); Voor verdere informatie neem contact op met Bart Peters
024-3502727 of 06 45018861.
Er is een limiet op het aantal inschrijvingen voor de dag, dus meldt u snel aan.
Datum: donderdagmiddag 23 juni
Tijd: 13:00 uur
Locatie: slot Doddendaal te Ewijk
Excursiegebied: Ewijkse Plaat
Programma:
12:45 Verzamelen
13:00 Enkele inleidende, korte presentaties
● Inleiding dag
● Bart Peters: Conclusies van de eerste dag (sept 2010): knelpunten en
verbeterrichtingen van N2000 in het rivierengebied
● Jaap Ex: Stand van zaken/ervaringen Beheerplan Rijntakken (Prov. Gelderland).
● Jos Rademakers / Dekker van de Kamp: Ervaringen met inrichting /
delfstofwinning in de praktijk
● Gijs Kurstjens; nieuwe visie op ganzenbescherming
14:15 discussie over problematiek en verbeterkansen
• Wat zijn verbeteropties op korte termijn (binnen het huidige stramien)?
• Hoe willen we dat Natura 2000 op langere termijn werkt?
Discussieleider Victor Coenen
14:45 Samenvatting en conclusies
• Concrete acties en richtingen
15:00 veldbezoek Ewijkse Plaat, dynamische oeverwal met zich ontwikkelend
stroomdalgrasland, recent uitgevoerde cyclische verjonging, discussie over al dan niet
aantakken van oude strang, verwijderen ooibos, project stroomlijn, rol van ganzen en
effect van rivierdynamiek en beheer op Natura 2000 doelen.
17:00 afsluiting (evt. met borrel)

