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Woensdag 20 juli: Bloemrijke akkerranden: mengsels en 
beheer

Locatie: Omgeving Lelystad (Flevoland)

Sprekers: Frans van Alebeek (Wageningen UR / PPO-glastuinbouw), Jeroen 
Scheper (Wageningen UR) en Kars Veling (De Vlinderstichting)

Akkerranden hebben verschillende functies. Ze zijn belangrijk leefgebied voor 
akkervogels en een grote groep insecten. De bloemen trekken niet alleen 
bestuivers aan, maar ook natuurlijke vijanden die plagen kunnen 
onderdrukken. Deze plaagbestrijdende insecten staan ook wel bekend als 
Functionele Agro Biodiversiteit. Voor alle functies zijn een goede 
mengselkeuze en het juiste beheer cruciaal. In deze veldwerkplaats komen 
zowel ecologische als beheertechnische aspecten aan bod. Hoe moet je zulke 
randen aanleggen om ze te kunnen laten fungeren als ecologische 
infrastructuur voor soorten? Hoe is het aanleggen en beheer van akkerranden 
duurzaam in te passen in het bouwplan van een akkerbouwer? En welke 
overwegingen spelen daarbij een rol?

Het volledige programma voor deze veldwerkplaats staat nu 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 Gelderland), 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.
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Het volledige programma voor deze veldwerkplaats staat nu op onze website.

Meer info en aanmelden voor deze veldwerkplaats

Donderdag 13 september: De nutrientenbalans van 
droge heide

Locatie: de Hoge Veluwe (Gelderland)

Sprekers: Leontien Krul, Richard van de Vegte (Stichting het Nationale Park 
de Hoge Veluwe), Joost Vogels (Stichting Bargerveen), Roland Bobbink 
(B-Ware), Rienk-Jan Bijlsma (Alterra).

Pas op met zomaar te plaggen. Dat is een belangrijke conclusie uit recent 
OBN-onderzoek naar heidebeheer. Struikheide keert na het plaggen terug, 
maar de echte flora- en faunarijkdom van droge heide niet. We lijken de 
oorzaak daarvan steeds beter op het spoor: een verstoorde nutriënten- en 
mineralenbalans in combinatie met te zure bodemcondities. Maar wat betekent 
dit voor het beheer? Deze veldwerkplaats laat zien in welke richting 
verantwoord heidebeheer zich ontwikkelt. Meest concrete advies daarbij: wees 
zuinig op de heidebodem. We gaan ook in op de positie van de beheerder: wat 
kun je doen nu je de (PAS)druk voelt om in te grijpen, terwijl onderzoekers juist 
terughoudendheid bepleiten?

Het volledige programma voor deze veldwerkplaats staat nu op onze website.

Meer info en aanmelden voor deze veldwerkplaats

Woensdag 21 september: Effecten van verbrakking op 
laagveen

Locatie: Ilperveld (Noord-Holland)

Sprekers: Casper Cusell (Witteveen+Bos), Robbert de Ridder (Provincie 
Noord-Holland), Gijs van Dijk (B-WARE) en Ron van 't Veer (Van 't Veer & De 
Boer) 

Meer info en aanmelden voor deze veldwerkplaats

Woensdag 28 september: De ecologische waarde en het 
beheer van sloten

Locatie: de Wieden (Overijssel)

Sprekers: Ralf Verdonschot (Wageningen UR), Martijn Poort 
(Hoogheemraadschap Noorderkwartier), Miranda Borst en Evelien 
Bakker (Waterschap Drents Overijsselse Delta) en Rosalie Martens 
(Natuurmonumenten)

Meer info en aanmelden voor deze veldwerkplaats

Vereniging van Bos- en 
Natuurterreineigenaren 
(VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen-

De veldwerkplaatsen worden in 
opdracht van de VBNE 
georganiseerd door de Unie 
van Bosgroepen.
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Rijsenburg
Telefoon: 0343-745250
E-mail: info@vbne.nl
Twitter: @vbne_
www.vbne.nl

Veldwerkplaatsen
www.veldwerkplaatsen.nl
info@veldwerkplaatsen.nl
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