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Vrijdag 18 september: Herstel en beheer van ijzerrijke 
venen

Locatie: Drentse Aa (Drenthe)

Sprekers: Camiel Aggenbach (KWR), Fons Smolders (B-ware), Willem-Jan 
Emsens (Universiteit van Antwerpen), Wolter Winter (Staatsbosbeheer)

Het beheer van beekdalen waarin venen voorkomen of zich kunnen 
ontwikkelen, biedt de nodige uitdagingen. Het succes van het beheer hangt 
onder andere af van de ontwateringshistorie en de kwaliteit van het 
toestromende grondwater. Er zijn grote verschillen merkbaar tussen beekdalen 
waar veel ijzer beschikbaar is en beekdalen waar de uitgangssituatie veel 
armer is. Voor je aan de slag gaat met (herstel) beheer is het daarom 
belangrijk om zicht te krijgen op de chemische eigenschappen van je gebied 
en te weten wat deze voor de herstelmogelijkheden betekenen. Daarnaast zijn 
er ook diverse beheeropties: ga je maaien, plaggen of toch iets anders? In 
deze veldwerkplaats leer je meer over de rol van chemie in ijzerrijke venen en 
over de mogelijkheden rond vernatting van beekdalvenen. Bij de Drentse Aa 
krijg je diverse mooie voorbeelden te zien van vernatting en van plag- en 
maaibeheer.

Programma
Aanmelden voor deze veldwerkplaats

Woensdag 30 september (nieuwe datum): De 
Hagmolenbeek: beekherstel met winst voor water, 
natuur én landbouw

Locatie: Beckum (Overijssel)

Sprekers: Fons Eysink (Unie van Bosgroepen), Anton Stortelder (Alterra), Rob 
van Dongen (Waterschap Vechtstromen), Marwin Hofstede (agrariër), Roy 
Schuurman (Twickel)

Op het landgoed Twickel is de afgelopen jaren gewerkt aan realiseren van een 
aantal water- en natuuropgaven rond de Hagmolenbeek en de Buitenbeek. 
Tegelijkertijd werd in dit gebied ook een pilot opgezet van de aanpak Boeren 
voor Natuur, waarbij landbouw en natuur hand in hand gaan. Door voor alle 
functies uit te gaan van het best haalbare is een prachtig hersteld 
beekdalsysteem ontstaan, met nieuwe mogelijkheden voor water, natuur én 
landbouw. In deze veldwerkplaats presenteren we de bijzondere aanpak en 
laten we de verrassende resultaten van het beekherstel zien.

Het volledige programma staat binnenkort op onze website.
Aanmelden voor deze veldwerkplaats
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Vrijdag 2 oktober: Herstel van vennen met de 
vennensleutel

Locatie: Buurserzand (Overijssel)

Sprekers: Emiel Brouwer (B-ware), Hein van Kleef (Stichting Bargerveen), 
Andy Wilbers (AW64), Hans Gronert (Natuurmonumenten)

De Nederlandse vennen herbergen een groot aantal plant- en diersoorten. 
Voor een deel zijn dit soorten die uitsluitend in vennen worden aangetroffen. 
Voor een goed ontwikkelde en karakteristieke levensgemeenschap hebben 
vennen een voedselarme bodem en waterlaag nodig. Een goed functionerend 
ven vraagt dus om een goede balans in water- en bodemchemie. Deze 
factoren kunnen worden beïnvloed door veranderend landgebruik of door 
klimaatverandering. De balans kan dan dusdanig verstoord worden dat 
ingrijpen noodzakelijk is. Maar welke maatregel pas je wanneer toe? Om de 
mate en effecten van aantasting inzichtelijk te maken en te adviseren over 
geschikte beheersmaatregelen is vorig jaar een digitale vennensleutel 
ontworpen. Met het doorlopen van de sleutel kan een beheerder inzicht krijgen 
in de potenties voor venherstel en de benodigde maatregelen.In deze 
veldwerkplaats wordt een overzicht gegeven van de verschillende ecologische 
aspecten van venbeheer en -herstel. In het veld gebruiken we bij een aantal 
vennen de sleutel om te bepalen welke maatregelen geschikt zijn om de 
natuurkwaliteiten van het ven te verhogen.

Het volledige programma staat binnenkort op onze website.
Aanmelden voor deze veldwerkplaats

Vrijdag 30 oktober: Natuurlijk peilbeheer in 
laagveenmoerassen

Locatie: De Wieden (Overijssel)

Sprekers: Casper Cusell (Wittveen+bos), Ivan Mettrop (Universiteit van 
Amsterdam), Ab Grootjans (Rijkuniversiteit Groningen), Rosalie Martens 
(Natuurmonumenten)

In de afgelopen jaren is in het Nationaal Park Wieden-Weerribben onderzoek 
gedaan naar de kansen voor een meer natuurlijk peilbeheer in 
laagveenmoerassen. In deze veldwerkplaats zoomen we in op de Wieden. We 
kijken allereerst naar referentiegebieden in het buitenland. Wat kunnen we 
daar van leren? Vervolgens presenteren we de resultaten van recent 
onderzoek: wat is er mogelijk in de Wieden en welke effecten mag je 
verwachten bij bepaalde maatregelen? Tot slot gaan we natuurlijk naar buiten, 
om zelf de resultaten van het gevoerde beheer te bekijken en te 
bediscussiëren.

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.

• Handreiking voor het beheer van landschapselementen buiten 
natuurgebieden

• Wisenten in Nederland

• Herstel en ontwikkeling van de Leuvenumse beek

• Smart Rivers in de dagelijkse beheerpraktijk
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• 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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