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Dinsdag 14 juni: Open grasland, beheer kruidenrijk en 
vernat grasland (Cultuurlandschap)

Locatie: Amstelveen

Sprekers: Wim Schippers (Aardewerk advies), Ernst Oosterveld (Altenburg en 

Wymenga) en Mark Kuiper (Natuurbeleven)

Wat is kruidenrijk grasland en hoe moet het eruitzien om de doelsoorten te 
beschermen. Hoe is pitrus of witboldominantie op te lossen?

Verder is er nog aandacht voor de volgende vragen:

• Beheer kruidenrijk grasland voor weidevogels
• Hoe kun je kruidenrijk grasland maken? Welke zaadmengsels zijn 

beschikbaar? Hoe moet je het beheren? Wat doe je met opkomst van 
ongewenste platen zoals ridderzuring?

• Hoe kun je tijdelijk verhoogd slootpeil inzetten bij het creëren en 
beheren van kruidenrijk grasland

Het volledige programma

Meer info en aanmelden voor deze veldwerkplaats

Woensdag 22 juni: Recreatie: 'Unique selling points van 
natuur - van ontdekken naar inrichten'

Nog een aantal plaatsen beschikbaar!

Locatie: Hof van Espelo (Enschede, Overijssel)

Sprekers: Roos van Doorn (Van Hall Larenstein), Marjan Wagenaar 

(Landschap Overijssel), Harry Koster (Landschap Overijssel)

Hoe zorg je er als beheerder voor dat recreanten je natuurgebied optimaal 
kunnen vinden en beleven, de plekken bezoeken die jouw gebied uniek maken 
en weer tevreden naar huis gaan? Die vragen staan centraal in deze 
veldwerkplaats.

We combineren de Amerikaanse recreatietheorie ‘interpretation’ met een 
praktijk voorbeeld in Hof Espelo van Landschap Overijssel. Met de theorie leer 
je de unieke plekken van een gebied wat betreft van biodiversiteit, geografie 
en cultuurhistorie  beter te onderscheiden. Door een rollenspel leven we ons in 
in verschillende typen recreanten. Ook doorlopen we de vijf fasen die elke 
recreant doormaakt tijdens een bezoek. Met die kennis kom je tot een veel 
betere inrichting van je gebied. We gaan zowel aan de slag met de inrichting 
van Hof Espelo als met eigen gebieden van de aanwezige deelnemers.
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Het volledige programma

Meer info en aanmelden voor deze veldwerkplaats

Woensdag 6 juli: Beheer van perceelranden en 
landschapselementen voor patrijs (Cultuurlandschap)

Locatie: Fort Altena, Werkendam
Sprekers: Alex Wieland (SLZ), Jochem Sloothaak (Noord-
Brabant/Achterhoek)

Patrijzen zijn (vrij zeldzame) indicatorsoorten van kleinschalig landschap waar 
ook andere soorten van kunnen profiteren. Dergelijk kleinschalig landschap 
bestaat uit gras- en bouwlandpercelen frequent doorsneden door kruidenrijke 
randen, hagen, heggen en andere opgaande beplantingen. Hoe realiseer je 
zulk biotoop in agrarisch gebied? Welke andere soorten profiteren mee? Wat 
moet je daarnaast doen om nog enkele soorten extra de mogelijkheid te 
beiden een niche te vinden? Hoe pas je als boer deze biotopen in in je 
bedrijfsvoering?

Het volledige programma komt binnenkort op onze website

Meer info en aanmelden voor deze veldwerkplaats

Donderdag 1 september: Natuurbrandpreventie in de 
praktijk

Locatie: Dwingelderveld (Drenthe)

Sprekers: Constantijn Kok (Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderlan), Tieke 

Poelen (Kroondomein het Loo), Joost Vogels (Stichting Bargerveen), George 

Borgman (Borgman Beheer & Advies) en Ronald Vorenhout 

(Natuurmonumenten)

Veel bos- en natuurgebieden in ons land zijn intensief verweven met andere 
gebruiksfuncties, zoals recreatie, bewoning, vitale infrastructuur en opslag van 
gevaarlijke stoffen. Door een natuurbrand kan (grote) ecologische en financiële 
schade ontstaan. Daarnaast is een grote maatschappelijke impact niet 
ondenkbaar, zeker niet wanneer een natuurbrand onbeheersbaar wordt. Een 
aantal grote natuurbranden hebben dit de afgelopen jaren aangetoond. Grote 
natuurbranden zijn bovendien al snel het terrein van meer organisaties dan 
alleen brandweer en terreinbeheerder, en vragen daarom om een strak 
gecoördineerde en multidisciplinaire aanpak. Daarom organiseren we een 
veldwerkplaats in het teken van natuurbrandpreventie. We kijken naar 
verschillende aspecten van preventie en gaan ook in op de gebiedsgebonden 
aanpak.

Het volledige programma 

Meer info en aanmelden voor deze veldwerkplaats

Dinsdag 13 september Nutrientenbalans droge heide

Locatie: Park De Hoge Veluwe

Sprekers: Beheerder Stichting Nationale Park Hoge Veluwe, Joost Vogels 

(Stichting Bargerveen), Roland Bobbink (B-Ware), Rienk-Jan Bijlsma (Alterra).

Pas op met zomaar te plaggen. Dat is één van de belangrijkste conclusies die 
getrokken kan worden na recent OBN-onderzoek naar heidebeheer door 
Stichting Bargerveen, B-Ware en Alterra in samenwerking met Stichting Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe. Struikheide keert terug na het plaggen ten 
nadele van zogenaamde “vergrassers”, maar de echte flora en faunarijkdom 
van droge heide keert niet terug. We lijken de oorzaak nu beter op het spoor: 
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een verstoorde nutriënten- en mineralenbalans in combinatie met te zure 
bodemcondities. Welke mogelijke oplossingen zijn er voor heidebeheerders 
om terug te keren naar een rijke heide?

Het volledige programma komt binnenkort op onze website

Meer info en aanmelden voor deze veldwerkplaats

Nu online: Infoblad en presentaties van veldwerkplaats 
'Bloemenaanbod voor insecten in het heidelandschap'

Op 10 mei was een grote groep beheerders te gast bij het beheerteam van 
Staatsbosbeheer op de Strabrechtse Heide. De veldwerkplaats ging die dag 
over hoe je het bloemenaanbod voor insecten in het heidelandschap kunt 
vergroten. Want het hebben van meer soorten bloemen levert een hogere 
biodiversiteit aan insecten op. Dat er vele manieren zijn om dit te bereiken, 
werd zowel in de presentaties als in de boeiende middagexcursie duidelijk.
Meer weten? Het infoblad en de presentaties staan nu online.

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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