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Veldwerkplaatsen weer van start!
Ook dit jaar worden er weer een flink aantal veldwerkplaatsen georganiseerd. Met deze
nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in het jaarprogramma.
Daarnaast vind je in de nieuwsbrief ook een terugblik op al georganiseerde
veldwerkplaatsen middels de infobladen.
Veldwerkplaatsen zijn dé manier om geïnformeerd te worden en met collega’s te praten
over de nieuwste inzichten in bos- en natuurbeheer. De veldwerkplaatsen worden in
2015 wederom georganiseerd door de Unie van Bosgroepen, in opdracht van de VBNE. De eerste
veldwerkplaats komt er al snel aan, namelijk op 11 februari. Verderop in deze nieuwsbrief lees je hier meer
over. We gaan ervan uit dat het weer een mooi veldwerkplaatsenjaar gaat worden!
www.veldwerkplaatsen.nl

Tarieven weer verlaagd
Uitgangspunt voor de VBNE is dat veldwerkplaatsen toegankelijk zijn voor alle
beheerders, en anderen, geïnteresseerd in een bepaald onderwerp. Dit gebeurt onder
andere door te werken met een intern (laag) en extern (hoog) tarief. Op
www.veldwerkplaatsen.nl lees je in de algemene voorwaarden wie er in aanmerking
komt voor het lage tarief. Door het grote succes van 2014 is het nu mogelijk om zowel
het interne als het externe tarief in 2015 verder te verlagen: het lage tarief wordt 95
euro (was 125 euro) en het het hoge tarief 295 euro (was 350 euro). Beide bedragen
zijn exclusief btw.
www.veldwerkplaatsen.nl

Meld je aan voor de eerste veldwerkplaats! 11 februari: Hydrologie van het
hoogveenlandschap
Locatie: Fochteloërveen
Sprekers: Bas van Geel (Universiteit van Amsterdam), André Jansen (Unie van
Bosgroepen) en Roel Douwes en Nicko Straathof (Natuurmonumenten)
Voor succesvol herstel van hoogveenlandschap is het essentieel om te begrijpen hoe dit
landschap functioneert. Hydrologie speelt in dit functioneren een hele grote rol. In deze
veldwerkplaats worden de nieuwste inzichten gepresenteerd over het functioneren van
het veensysteem op landschapsschaal, maar we zoomen ook in op de vierkante meter. Hoe gaat kartering van
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actief hoogveen in z’n werk en hoe herken je in het veld verschillende veentypen en veenbodems? Ook gaan
we in op de vertrekpunten voor hoogveenherstel, met het Fochteloërveen als voorbeeld van een gebied waar
men al volop bezig is met dat herstel.
Kijk voor het programma van deze veldwerkplaats in de agenda op onze website. Aanmelden kan via
onderstaande link, o.v.v. ‘hydrologie hoogveen’.
aanmelden@veldwerkplaatsen.nl

4 juni: Herstel van akkers in het heidelandschap
Locatie: de Hoge Veluwe
Sprekers: Joost Vogels (Stichting Bargerveen), Roland Bobbink (B-ware), Peter
Verbeek (Natuurbalans) en Richard van de Vegte (de Hoge Veluwe)
Het programma van deze veldwerkplaats komt binnenkort beschikbaar, maar
aanmelden kan nu al via onderstaande link, o.v.v. ‘akkers heidelandschap’.
Klik hier voor de pas uitgebrachte heidebrochure, waar o.a. herstel van akkers in het heidelandschap wordt
besproken.

aanmelden@veldwerkplaatsen.nl

Jaarprogramma 2015
Hieronder vind je alvast de voorlopige onderwerpen voor 2015.
Wil je verzekerd zijn van deelname aan een bepaalde veldwerkplaats in deze lijst? Meld
je dan nu vast aan als geïnteresseerde. Je ontvangt dan als eerste nadere informatie
over die veldwerkplaats en kunt je aanmelding definitief maken zodra datum en locatie
definitief zijn.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natuurbranden: preventie, de effecten van compartimentering, bluswater en andere aspecten
Herstel en beheer van hellingbossen
Opslag van stikstof in organische stof in kalkrijke en kalkarme duinbodems
Natuurlijk peilbeheer in laagveenmoerassen
Beheer en botanische kwaliteit van oeverwal/rivierduinecotopen (stroomdalgraslanden)
Kansen voor verbrakking van laagveengebieden
Herintroductie van gemeenschappen van ongewervelden in beek- en beekdalsystemen
Venherstel en -beheer met de vennensleutel
Handreiking voor het beheer van landschapselementen buiten natuurgebieden
Herstel en beheer van ijzerrijke venen
Wisenten als nieuwe grazers in natuurgebieden

aanmelden@veldwerkplaatsen.nl

Alle gedeelde kennis in 2014 op een rij
Voor alle veldwerkplaatsen die in 2014 zijn georganiseerd zijn infobladen gemaakt. Een
infoblad bevat een kort en bondig verslag, met daarin de belangrijkste inzichten over het
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betreffende onderwerp dat op de veldwerkplaats is behandeld. Door deze te lezen bent
u snel weer up-to-date! Hieronder vindt u de infobladen van de tien in 2014
georganiseerde veldwerkplaatsen:

• Infoblad Voedselkwaliteit en biodiversiteit in bossen op arme zandgronden. Locatie: Edese Bos &
Ginkelse Heide, Ede
• Herintroductie van soorten door het opbrengen van maaisel. Locatie: Soerense Broek, Loenen/Dieren.
Ter informatie de richtlijn die Natuurmonumenten gebruikt voor het opbrengen van maaisel.
• Infoblad Vennen in een veranderend klimaat. Locatie: Landschotse Heide, Middelbeers
• Infoblad Begrazing en kleinschalige dynamiek in de duinen. Locatie: Meijendel, Den Haag
• Infoblad De effecten van stoppen met maaibeheer in beekdalen. Locatie: Drentse Aa
• Infoblad Herstel en uitbreiding van hardhoutooibossen door spontane ontwikkeling. Locatie:
Cortenoever, Brummen
• Infoblad Chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen. Locatie: Blauwe Bos, Haule
• Infoblad Paddenstoelen: diversiteit verhogend beheer. Locatie: Soesterberg
• Infoblad Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten en eilandstaarten in relatie tot dynamisch kustbeheer.
Locatie: Texel
• Infoblad Herstel van broekbossen en andere vochtige bostypen. Locatie: Lommerbroek, Wellerlooi
www.veldwerkplaatsen.nl

Vereniging van Bos- en
Natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343-745250
E-mail: info@vbne.nl
Twitter: @vbne_

De veldwerkplaatsen worden in
opdracht van de VBNE georganiseerd
door de Unie van Bosgroepen.
Veldwerkplaatsen
www.veldwerkplaatsen.nl
info@veldwerkplaatsen.nl
aanmelden@veldwerkplaatsen.nl
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