Symposium
Wild Water
4 maart 2016

Waterleven, leven in water, watertekort, wateroverlast.
Brak water, vervuild water, helder water...
Water in de tuin, de stad en het landschap. 
Vakgroep Wilde Weelde organiseert op vrijdag 4 maart 2016
het symposium 'Wild Water' voor de groenprofessional.
Vakgroep Wilde Weelde is een netwerk van vakmensen die
milieubewust werken vanuit een ecologische visie.
De aangesloten bedrijven zijn ontwerpers, hoveniers,
kwekers, boomverzorgers en leveranciers van verantwoorde
tuinmaterialen. Wij delen graag onze passie voor en kennis
van de natuur en het natuurrijk tuinieren met u!
Het programma
09.30 Ontvangst met koffie
10.00 Welkom
Lezingen
10.15 In elke natuurrijke tuin hoort een waterbiotoop 
Ruurd van Donkelaar vertelt over het leven in & om de natuurlijke vijver en gaat in op de belangrijke
rol en opbouw van de vegetatie van een vijver. 
In iedere natuurrijke tuin hoort een waterbiotoop. In en rond het water krioelt het van het leven.
Kikkers kwaken tussen de waterleliebladeren, libelles scheren over het wateroppervlak en vogels
badderen in het moerasje.
Een rijke moeras- en oevervegetatie van fraaie inheemse planten biedt stuifmeel en nectar aan 
vlinders en bijen. En soms biedt de vijver ook nog de mogelijkheid om er zelf in te duiken. 
Water in de tuin is dus een belevenis die je niet mag missen. 
Als kind zat ik als het even kon in de Biesbosch langs sloten en kreken, op zoek naar amfibieën en waterplanten. De planten kweekte ik thuis op in bakjes en teiltjes samen met kikkervissen en 
salamanderlarven. Toen ik wat ruimte kreeg van mijn grootvader op onze kwekerij, verschenen er
diverse vijvers om te kunnen experimenteren met waterbiotopen.
Nog steeds is een natuurlijke vijver of poel voor mij het ultieme tuinelement. 
Ruurd van Donkelaar | Ruurd van Donkelaar Groenadvies

foto’s: Ruurd van Donkelaar

Vervolg programma
11.00 Pauze
Lezingen
11.15 Wild water is waar amfibieën leven.
Wild water is natuurlijk water!
Martijn van de Loo geeft in zijn verhaal een kijkje in de wilde waterwereld van de amfibieën.
Daarbij vertelt hij waarom poelen een onlosmakelijke schakel zijn in het stedelijke
ecosysteem en het belang van natuurlijk water.
Weet wat er leeft! U krijgt een korte introductie over het leukste onderdeel van zijn vak: we gaan het
veld (of eigenlijk het water) in. Hierbij wordt het belang van een goed monitoringsprogramma
toegelicht.
U gaat naar huis met informatie waarmee u in uw eigen (werk)omgeving mee aan de slag kan:
praktische aandachtspunten over aanleg van optimale biotopen voor amfibieën. Antwoorden op
concrete beleid- en beheervraagstukken.
Laat u verwonderen en inspireren.
Martijn van de Loo | Directeur Soontiëns Hoveniers, boomverzorging en ecologie

12.00 Workshop Invasieve planten
Uitheemse planten, exoten maken een steeds groter deel uit van de stedelijke flora. Sommige van
deze soorten kunnen zich heel makkelijk uitbreiden en noemen we invasief. Tijdens de workshop ligt
de focus op invasieve waterplanten. U leert verschillende soorten herkennen. Ruurd van Donkelaar en
Martijn van de Loo gaan in op hun ecologie. Waar komen de waterplanten vandaan en hoe komen ze in
de openbare ruimte terecht. Mogelijke gevaren worden besproken en hoe om te gaan met het beheer
in de openbare ruimte.
Deze workshop is bijzonder geschikt voor gemeentelijke groenbeheerders.
12.45 Lunch
13.30 Wandeling in natuurgebied de Blaauwe Kamer
In het natuurgebied heeft het water van de Nederrijn vrij spel. Het water is voortdurend in beweging.
We strekken de benen voor een rondwandeling.
Denk aan waterdicht schoeisel en een verrekijker.

Vervolg programma
Lezingen
14.15 Flowforms: de energie van water
Tim Kloet en Marja de Ruijter nemen u mee in de ronddraaiende wereld van deze
kunstzinnig vormgegeven waterschalen waar water in een lemniscaat-beweging doorheen
stroomt. Deze onverwachte beweging roept verbazing en fascinatie op.
Flowforms zijn ontwikkeld door de Engelse beeldhouwer en wateronderzoeker John Wilkes
De waterbeweging, die lijkt op het meanderen van een natuurlijke beek werkt positief op organismen en
systemen waarmee het water in contact komt. Het geluid wat het water bij deze stroming maakt is zeer
rustgevend. De stroming geeft energie.
Al in de jaren ‘70, tijdens hun studie op de Warmonderhof ontdekten we Flowforms. Via ons werk
bij Copijn Boomchirurgen kwamen we, bij de aanleg van de tuinen bij het ING kantoor in de Bijlmer,
opnieuw Flowforms tegen.
In 1995 begon Tim zijn eigen hoveniersbedrijf waar later ook Flowforms onderdeel van werden. Marja
doet de verkoop van Flowforms.
Tim Kloet
Marja de Ruijter
Osar Flowforms

15.00 Workshop Ontwerpen met water
Onder deskundige leiding van ervaren ontwerpers werken we in groepen aan een ontwerp waarin water
een plaats moet krijgen.
16.30 Afsluiting met borrel
Dagvoorzitter: Lilian Verhaak |De Tuinmaker |
Lilian runt sinds 15 jaar haar ecologisch ontwerpbureau en hoveniersbedrijf De Tuinmaker in Utrecht.
Lid van Wilde Weelde. Naast het tuinwerk schrijft zij als freelancer, onder andere in Tuin&Landschap.

Praktische informatie
Symposium Wild Water
Vrijdag 4 maart 2016
Aanvang/einde: 9.30 uur/17.00 uur
Waar
Panorama Restaurant De Blaauwe Kamer
De Blaauwe Kamer 14
6702 PA Wageningen
Prijs
€50,-/pp voor leden Wilde Weelde
€70,-/pp voor niet-leden Wilde Weelde
(prijs incl. lunch, borrel en btw)
Inschrijven
mail naar info@wildeweelde.nl
Sluitingsdatum inschrijving
17 februari 2016

