Workshop - Werkgroep Exoten

Benutting als alternatief voor omgaan met exoten
Datum:
Plaats:
Tijd:
N.B.:

donderdag 4 april 2013
Culemborg, Bureau Waardenburg, Varkensmarkt 9
13:00 - 17:00 (voorafgaand: werkgroepvergadering v.a. 10:20)
Posters passend binnen het thema zijn meer dan welkom!

Bestrijding van exoten blijkt in de praktijk veelal geen haalbare kaart meer. In sommige
gevallen is dat misschien ook niet wenselijk meer, zoals bij de driehoeksmossel die als
voedselbron voor watervogels en als beheersmiddel tegen algenbloei bijna onmisbaar is
geworden. Wanneer het wel wenselijk is dichtheden te verlagen lijkt gerichte visserij of
beweiding een goedkoop middel. We gaan aan de hand van korte presentaties discussiëren
over nut en wenselijkheid van dergelijke benutting en we zien hoe zaken als bevissing van
wolhandkrabben en de inzet van driehoeksmosselen in de praktijk in zijn werk gaan.
Voorafgaand aan de workshop wordt de halfjaarlijkse vergadering van de Werkgroep Exoten
gehouden. Voor de deelnemers aan deze vergadering wordt een lunch verzorgd.
Programma en duur van de workshop:
12:30
13:00-13:10
13:10-13:30
13:30-13:50
13:50-14:10
14:10-14:30
14:30-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00

inloop
opening
Van exoot tot plaagsoort: een glijdende schaal
José Vos (Stichting Kenniscentrum Dierplagen)
Bevissing exotische vissen, krabben en kreeften een oplossing?
Menno Soes (Bureau Waardenburg) met medewerking van Leo Nagelkerke
(Wageningen UR)
Reuzenberenklauw is voer voor wolvarkens
Wilfred Reinhold (Platform Stop Invasieve Exoten)
Gewenste exoten: inzet van driehoeksmosselen voor waterzuivering
Arjenne Bak (Bureau Waardenburg)
discussie
Praktijkgedeelte: demonstratie kweek van driehoeksmosselen op kratten
(Wouter Lengkeek, Bureau Waardenburg) en wolhandkrabbenvisserij
(Visserijbedrijf Klop)
Borrel met rivierkreeft
Andre Blokland (Gorinchemse Visserij & Nettenhandel) is aanwezig om tekst
en uitleg te geven over de commerciële visserij op rivierkreeft

Aanmelding verplicht via http://www.werkgroepexoten.nl/opgave.php?id=xw13
er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Routebeschrijving naar Bureau Waardenburg: http://www.buwa.nl/contact.html
Voor meer informatie over de workshop of de werkgroep Exoten, kunt contact opnemen met
de secretaris van de Werkgroep Exoten: secretaris@werkgroepexoten.nl

