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Woensdag 18 oktober: Connectiviteit van het wad  
Locatie: Grienderwaard/Waddenzee (vertrek Harlingen) 

Sprekers: Tjisse van der Heide (Radbouduniversiteit), Laura Govers 
(Rijksuniversiteit Groningen), Erik Jansen (Natuurmonumenten) 

Op deze unieke Veldwerkplaats krijg je een bijzonder kijkje in lopende 
onderzoek naar de ‘connectiviteit van het wad’. Wat is de relatie tussen 
wadplaten en waddeneilanden zoals Griend? Hoe zijn dit soort complexen 
(geomorfologische en ecologische) opgebouwd? Hoe zijn de verschillende 
deelsystemen, zoals mosselbanken, zeegrasvelden en duin-
kweldercomplexen met elkaar verknoopt? Wat is de rol van bijvoorbeeld 
mosselbanken en zeegrasvelden voor de demping van golven en stroming 
voor het achterland? De lezingen vinden op een houten zeilschip plaats. We 
horen dan ook over actueel onderzoek over o.a. grote sterns en 
drieteenstrandlopers op Griend. Vlakbij Griend vallen we droog, lopen met de 
boswachter over het wad (we komen dus niet op Griend zelf!) en bekijken de 
experimenten o.l.v. de onderzoekers. 

U bent van harte welkom op deze speciale Veldwerkplaats! Bij te veel 
aanmeldingen kan er selectie van deelnemers plaatsvinden op basis van de 
beoogde doelgroep (o.a.actief in kustbeheer/beleid). 

Meer info en aanmelden voor deze Veldwerkplaats 

 

 

 
 
 

Nieuw! Donderdag 23 november: Beheer Pingoruines  
Locatie: Zeijen (Drenthe) 

Sprekers: Anja Verbers en Bert Dijkstra (Landschapsbeheer Drenthe), Wim 
Hoek (Universiteit Utrecht), Uko Vegter (Drents Landschap) 

Noord-Nederland is bezaaid met pingoruïnes, Drenthe alleen al heeft er zo’n 
2.500. Ook elders komen deze bijzondere ijstijdrelicten regelmatig voor. In het 
natuurbeleid worden ze vaak beschouwd als ‘zoete plas’ en verboste 
exemplaren worden in het agrarisch cultuurlandschap onder regulier 
‘bosbeheer’ geplaatst. Dit terwijl pingoruïnes naast natuurwaarden, ook 
bijzondere archeologische of aardkundige waarden vertegenwoordigen, waar 
in het beleid en beheer niet altijd rekening mee wordt gehouden. De vraag is: 
Wat is er bekend over pingoruïnes? Welke waarde vertegenwoordigen ze? 
Hoe kun je er als natuurbeheerder mee omgaan? En hoe pak je dit in het 
agrarisch gebied aan? Hoe betrek je burgers bij zo’n onderzoek? 

Meer info en aanmelden voor deze Veldwerkplaats 

 

 

 
 
 

Nieuw! Vrijdag 1 december: Erosieprocessen en 
bufferzones Heuvelland  
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Locatie: Zuid-Limburg (nader te bepalen) 

Sprekers: Rienk-Jan Bijlsma en Rein de Waal (Wageningen UR), Peter Roëll 
(Provincie Limburg) 

In het heuvelland van Zuid-Limburg, maar bijvoorbeeld ook rond Nijmegen zijn 
erosie en sedimentatie vanouds onderdeel van het landschap. Door 
intensivering van landgebruik zijn deze processen kunstmatig versterkt en 
hebben veel natuurgebieden last van de negatieve effecten van runoff van te 
voedselrijk löss en water, dat van de plateaus de hellingbossen en 
hellinggraslanden inspoelt. Natuurdoelen zijn daardoor moeilijker te behalen. 
Hoe werken deze processen? En wat kan je eraan doen? Hoe breng je de 
locaties waar dit speelt goed in beeld, en waar kunnen welke maatregelen 
genomen worden? Welke beheeropties zijn er, zoals het aanleggen van 
grasstroken en singels of aanpassen van de padenstructuur? Welke werken 
waar het beste? 
Tot ziens op deze interessante Veldwerkplaats!  

Meer info en aanmelden voor deze Veldwerkplaats 
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