Programma VTB/WNF Netwerkavond “Ecosysteemherstel”
Georganiseerd door de Vereniging Tropische Bossen en het Wereld Natuur Fonds
Datum: 12 mei 2015
Adres:
Hoofdkantoor WNF
Driebergseweg 10
3708 JB Zeist
Inloop en buffet naar keuze (€5,00) vanaf 17.45 – 18.30
Avondprogramma: 18.30 - 20.30
18.30 – 18.45 Introductie door avondvoorzitter Roos Nijpels, projectleider bij Rich Forests, Both
ENDS
18.45 – 19.15 Sebangau landscape als een voorbeeld voor ecosysteemherstel
Door: Hans Beukeboom, Senior Advisor, Landscapes and Species bij WWF NL
Het Sebangau ecosysteem is ongeveer 750.000 ha groot. Het is het grootste veenbos op Borneo met
een geschatte 2.3 Gt carbon en de grootste orang oetan populatie (6500-9000). Voor 2004 zijn er
meer dan 1000 kanalen gegraven om het hout eruit te halen. Ruim 65.000 ha is vernietigd door
illegale houtkap. Het gevolg was de verdroging van de veengronden. Na 2004 is er een nationaal park
ingesteld van bijna 570.000 ha. Houtkapbedrijven werden actief verwijderd. Dammen werden
gebouwd om verdere drainage te stoppen en het waterniveau omhoog te krijgen. Aangetaste
gebieden werden herbebost. Bij deze activiteiten werd de lokale bevolking actief betrokken en werd
educatie op scholen ingezet. Er is al veel bereikt met het herstellen van het natuurlijke ecosysteem,
maar er moet nog veel gebeuren…
19.15 – 19.45: Het effect van vuur op de boom- en struiklaag in savannesystemen in Afrika
Door: Elmar Veenendaal, Universitair Hoofddocent aan de WUR, Leerstoelgroep Natuurbeheer en
plantenecologie
Dhr. Elmar Veenendaal doet onderzoek naar het effect van bosbranden op de vegetatiestructuur in
Afrika, in het bijzonder bij de overgang van bos naar savanne. In zijn presentatie zal hij ingaan op het
effect van vuur op bomen in tropische savannesystemen in Afrika en het inzetten van
wetenschappelijke informatie bij opzetten van herstelactiviteiten.
19.45 – 20.00 Pauze
20.00 – 20.30: Bouwen met de Natuur voor Kustherstel Java
Door: Dr. Femke Tonneijck, Programme Manager Mangroves bij Wetlands International
of Pieter van Eijk, Programme Head, Risk Reduction and Climate Adaptation bij Wetlands
International
De Indonesische en Nederlandse overheid hebben onlangs een omvangrijke publiek-private
samenwerking gelanceerd om de veiligheid van de noordkust van Java te verbeteren. Het doel is om
de snelle erosie van deze kust tegen te gaan en een stabiele delta te realiseren door unieke integratie
van mangrove restauratie, kleinschalige infrastructuur en duurzaam landgebruik. Dit inspirerende
initiatief is onderdeel van het Bouwen met de Natuur innovatieprogramma en wordt gecoördineerd
door Wetlands International.

20.30 – 21.00: Ervaringen van Face the Future met ecosysteemherstel en CO2 compensatie
Door: Martijn Snoep, Project Manager bij Face the Future
Sinds 1990 werkt Face the Future, destijds opgericht als Stichting Face, aan het realiseren van
bosklimaatprojecten, waaronder activiteiten die het herstel van ecosystemen beogen. Een voorbeeld
daarvan is een bosaanplant project in het Kibale Nationale Park in Oeganda. Inmiddels is daar ruim
6.500 hectare bos aangeplant en beschermd. Face the Future maakt gebruik van het
marktmechanisme voor vrijwillige CO2 compensatie, waarbij bosprojecten CO2-credits opleveren die
kunnen worden ingezet om de broeikasgasemissies van klanten te compenseren. Deze markt kan een
belangrijke bron vormen voor het kunnen uitvoeren van ecosysteemherstelactiviteiten. Uit een
recente studie van ICROA komt naar voren dat CO2-credits een toegevoegde waarde creëren die vele
malen groter is dan de huidige verkoopprijs, onder andere in de vorm van ecosysteemdiensten en
werkgelegenheid.
21.00: Afsluiting & borrel

Aanmelden kan via de volgende link:
https://docs.google.com/forms/d/1B63kNijK2cGFJAls8nKJqtQ0WBSuFPnxZq_Of6HjL4/viewform?embedded=true
U kunt de bijdrage voor het buffet (€5,-) overmaken naar rekeningnummer NL49INGB0009432776
ten name van "Vereniging Tropische Bossen", onder vermelding van “Netwerkavond”. U kunt het
bedrag ook contant betalen op de avond zelf. Deelname aan de avond zonder gebruik te maken van
het buffet is gratis.

