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Infoblad Hellingbossen beschikbaar

Op 22 april was er een veldwerkplaats over nieuwe beheervormen voor 
hellingbossen. Patrick Hommel presenteerde daar de resultaten van afgerond 
OBN-onderzoek. Het infoblad van deze veldwerkplaats is nu beschikbaar op 
onze website (klik hier). Ook de presentatie van Patrick Hommel is terug te 
kijken.

De infobladen zijn vanaf dit jaar uitgebreider dan voorheen. Zo kan iedereen 
die geïnteresseerd is in dit onderwerp de informatie van deze dag nog eens 
rustig doorlezen op een later moment. Wij horen graag wat je ervan vindt 
(feedback is welkom op mailto:info@veldwerkplaatsen.nl).

23 juni: De ecologie van stroomdalgraslanden

Nog enkele plaatsen beschikbaar!

Locatie: Vreugderijkerwaard (bij Zwolle)

Sprekers: Suzanne Rotthier (WUR), Ruben Kluit (Natuurmonumenten) en Piet 
Schipper (Staatsbosbeheer)

Droge stroomdalgraslanden zijn kenmerkend voor het rivierengebied. Het 
oppervlak en de kwaliteit zijn echter sterk achteruitgegaan de laatste jaren. Om 
het beheer te optimaliseren, is goed begrip van de 
standplaatsomstandigheden nodig. Zo heeft zandafzetting een grote invloed 
op de vegetatiesamenstelling van stroomdalgraslanden: het gaat verzuring 
tegen en mogelijk tevens verruiging. Tijdens deze veldwerkplaats komen de 
ecologie en het beheer van stroomdalgraslanden aan bod en specifiek het 
beheer in de Vreugderijkerwaard. ’s Middags bezoeken we het gebied en 
kijken we naar het effect van zandafzetting en overige standplaatscondities op 
de verspreiding van een aantal stroomdalgraslanden.

Kijk voor het programma van deze veldwerkplaats in de agenda op onze 
website.

Aanmelden voor deze veldwerkplaats

10 september: De Hagmolenbeek - beekherstel in 
combinatie met landbouw

Locatie: Beckum (Twente)

Sprekers: Fons Eysink (Unie van Bosgroepen), Anton Stortelder (Alterra), Rob 
van Dongen (Waterschap Vechtstromen), Marwin Hofstede (agrariër).
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In de afgelopen jaren is op landgoed Twickel gewerkt aan het herstel van de 
Hagmolenbeek. Het oorspronkelijke beeksysteem gold daarbij als 
uitgangspunt, maar er was nadrukkelijk ruimte voor de wensen vanuit water, 
landbouw en natuur. Dit betekende een grote verandering voor de beek - die 
nu weer volop aan het meanderen is - én voor de mensen die rondom de beek 
wonen en werken. In deze veldwerkplaats worden de verrassende resultaten 
van het beekherstel gepresenteerd.

Het volledige programma staat binnenkort op onze website.

Aanmelden voor deze veldwerkplaats

Jaarprogramma 2015

Hieronder presenteren we de thema’s die in het najaar op de agenda komen. 
Via deze nieuwsbrief houden wij je voortdurend op de hoogte van nieuwe 
details, zoals data, locaties en inhoudelijke programma’s.

• Natuurlijk peilbeheer in laagveenmoerassen
• Kansen voor verbrakking van laagveengebieden
• 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
• Herstel en ontwikkeling van de Leuvenumse beek
• Smart Rivers in de dagelijkse beheerpraktijk
• De effecten van het herintroduceren of wegvangen van konijnen in 

natuurgebieden

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

De veldwerkplaatsen worden in 
opdracht van de VBNE 
georganiseerd door de Unie 
van Bosgroepen.

Veldwerkplaatsen
www.veldwerkplaatsen.nl
info@veldwerkplaatsen.nl
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