CoP Beheer & Onderhoud

3 juni 2015
Diepenveen

Aanleiding CoP
1. Afgelopen jaren veel aandacht voor
inrichtingsmaatregelen, minder voor B&O
2. Veronderstelling:
• B&O kan altijd doelmatiger en efficiënter
• Met B&O kan nog een flinke ecologische slag worden
geslagen
3. Veel kleine pilots gaande.
4. Veel kennis bereikt niet die mensen die het nodig
hebben.
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Doelen & Producten
Doelen
1. (Onderzoeks)kennis uitwisselen.
2. Meer verbinding tussen ecologie, hydrologie en beheer
& onderhoud.
3. Input leveren onderzoeksprogramma STOWA.
Producten
1. Twee maal per jaar (thema)bijeenkomst
2. Posters
3. Informatie delen

Doelgroep & Organisatie
Doelgroep
1. Waterschappers (ecologen, hydrologen en onderhoudsmensen).
2. Wetenschappers (ook uit buitenland).
3. Adviesbureaus.
Organisatie
1. Stuurgroep
A. Hoog en Laag Nederland
B. Ecologen, hydrologen en B&O’ers
C. Waterschap, wetenschap en adviesbureau
2. CoP B&O maakt voorlopig gebruik van STOWA faciliteiten.

Afbakening CoP
Valt binnen het CoP B&O
 Maaibeheer
 Baggeren
 Peilbeheer
 Beschaduwing / dood hout
 Communicatie intern en extern
 Relatie tussen inrichting en B&O
 Cultuurverschillen
 Aanbestedingen
 Building with Nature in relatie tot B&O



Wetenschapsresultaten
Pilots (weten wat de ander doet)

Valt buiten het CoP B&O






Passief beheer (vergunningen)
Plaagsoorten (werkgroep bestaat al)
Hermeandering (CoP bestaat al)
Beheer van waterkeringen
Beheer van kunstwerken
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Stellingen
Maaibeheer voor planten en dieren: dat lukt alleen als het
bestuur dat wil!
Tijdstip van maaien bepaald in hoeverre de ecologische doelen
worden behaald. Met welke machine dit gebeurt is onbelangrijk
Peilbeheer gaat altijd boven doelstelling als efficiëntie of
ecologische doelstelling
Er is te weinig kennis beschikbaar om een keuze te maken voor
wat betreft het meest geschikte materieel voor flora en fauna.
Het waterbeheer moet afstappen van generiek onderhoud en
gaan werken aan maatwerk voor kansrijke doelsoorten en
doelvegetatietypen.
Het integreren van de eisen van flora én fauna in beheerplannen
is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.

Volgende bijeenkomst?
•
•
•
•
•
•
•

Baggeren
Peilbeheer
Beschaduwing / dood hout
Relatie tussen inrichting en B&O
Onderhoud in stedelijk water
Aanbestedingen
Building with Nature en B&O

• Cultuurverschillen tussen afdelingen
• Communicatie intern en extern
Geef je voorkeur op, op de poster!

