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Woensdag 15 oktober: Paddenstoelen, diversiteit verhogend beheer
 

Locatie: Utrechtse Heuvelrug
Sprekers: Wim Ozinga (Alterra) en Peter-Jan Keizer (Paddenstoelenstichting)
 
Paddenstoelen zijn een groot deel van het jaar onzichtbaar, maar ze spelen in vele
ecosystemen een belangrijke rol. Met hun netwerken van schimmeldraden breken ze
plantaardig materiaal af en maken zodoende de voedingsstoffen weer beschikbaar voor
planten. Verder vormen mycorrhizapaddenstoelen onmisbare partners voor bomen. Een
groot aantal paddenstoelen is kwetsbaar of bedreigd en staat op de Rode Lijst. Doordat paddenstoelen andere
eisen aan hun standplaats dan planten profiteren ze niet automatisch van beheer gericht op planten. Wat zijn
de mogelijkheden om met het beheer meer op het behoud en herstel van de diversiteit aan paddenstoelen in te
spelen?
Het programma van deze veldwerkplaats.
Aanmelden kan via onderstaande link, o.v.v. ‘veldwerkplaats paddenstoelen’.
 
 aanmelden@veldwerkplaatsen.nl 
 

 
Vrijdag 17 oktober: Veldwerkplaats Ontwikkeling van zoet-zoutgradienten
en eilandstaarten in relatie tot veranderend kustbeheer
 

Locatie: Texel
Sprekers: Ab Grootjans (Rijksuniversiteit Groningen), Alma de Groot (Imares), Pieter
Stuyfzand (KWR), Erik van der Spek (Staatsbosbeheer)
 
Het beheer van Nederlandse kustgebieden is een dynamisch proces. Door ingrepen in
het beheer kunnen zeldzame habitats gecreëerd worden of juist verloren gaan. In deze
veldwerkplaats staan we stil bij een aantal specifieke onderwerpen die verband houden
met de dynamiek in het beheer, zoals zoet-zoutgradiënten en de ontwikkeling van eilandstaarten. We kijken
naar de kenmerken van de bijbehorende habitats en gaan dieper in op de beheerproblematiek: waar en
wanneer grijp je in en hoe ziet dat beheer er dan uit? We reizen voor deze veldwerkplaats af naar Texel.
Het programma van deze veldwerkplaats.
Aanmelden kan via onderstaande link, o.v.v. ‘veldwerkplaats zoet-zout’.
 
 aanmelden@veldwerkplaatsen.nl 
 

 
Donderdag 23 oktober: Herstel van broekbossen en andere vochtige
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bostypen
 

Locatie: Lommerbroek (nabij Venlo)
Sprekers: Emiel Brouwer (B-Ware),  Rein de Waal (Alterra) & Rob van der Burg
(Bosgroep Zuid Nederland)
 
In recente OBN-studies is gekeken naar herstel- en ontwikkelingsmogelijkheden van
broekbossen en andere vochtige bostypen. Daarbij zijn de knelpunten in kaart gebracht,
maar er is natuurlijk vooral gekeken naar herstel. Wat kun je doen om knelpunten weg
te nemen? Welke ontwikkelingen mogen we verwachten als het herstel vorm krijgt? Drie deskundigen gaan in
op deze vragen vanuit drie relevante aspecten: standplaatscondities, hydrologie en humusafbraak.
Het programma van deze veldwerkplaats.
Aanmelden kan via onderstaande link, o.v.v. ‘veldwerkplaats broekbossen’.
 
 aanmelden@veldwerkplaatsen.nl 
 

 
Overige veldwerkplaatsen in 2014
 

Naast de bovenstaande veldwerkplaatsen, waarvan data en locaties al bekend zijn,
volgt er nog één veldwerkplaats later dit jaar:

 Natuurbranden: preventie, de effecten van bluswater, compartimentering en
andere aspecten – november/december 2014

 
Je kunt je nu al aanmelden als geïnteresseerde. Je ontvangt dan als eerste nadere
informatie over deze veldwerkplaats en kunt je aanmelding definitief maken zodra datum en locatie bekend
zijn. 
 
 www.veldwerkplaatsen.nl 
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