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Woensdag 21 september: Verbrakking van laagveen
Locatie: Ilperveld (Noord-Holland)
Sprekers: Robbert de Ridder (Provincie Noord-Holland), Casper Cusell
(Witteveen+Bos), Gijs van Dijk (B-WARE) en Ron van 't Veer (Van 't Veer &
De Boer)
Verbrakking van de Noord-Hollandse oppervlaktewateren: bedreiging of kans?
Uit het OBN-onderzoek bleek verbrakking mogelijk een geschikte
beheermaatregel is om natuurwaarden te herstellen. Naar aanleiding daarvan
zijn de afgelopen tijd, onder andere in het Ilperveld, de effecten van deze
maatregelen onderzocht. In deze veldwerkplaats horen we bezoeken we het
Ilperveld en kijken we onder andere naar de resultaten van kolom- en
labexperimenten en de kansen voor ontwikkeling van brakwatervenen.
Het volledige programma.
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 (Waterschap Drents
Overijsselse Delta), Evelien Bakker (Waterschap Drents Overijsselse Delta) en
Rosalie Martens (Natuurmonumenten)
Sloten vormen in natuurgebieden een heel eigen biotoop. Sommige sloten
hebben een hoge natuurwaarde, met bijzondere flora en fauna. Op voormalige
landbouwgronden die in omvorming zijn naar natuur zit de belangrijkste
natuurwaarde in eerste instantie vaak in de sloten. Toch staat (ecologisch)
beheer van sloten vaak niet zo in de schijnwerpers. Het is ook geen apart
beheertype binnen SNL.
Het afgelopen jaar is de aandacht voor de ecologische waarde en het beheer
van sloten meer in de belangstelling komen te staan. Er is wetenschappelijk
en praktijkonderzoek gedaan naar de ecologie van sloten. Het
wetenschappelijk onderzoek is naar de praktijk vertaald in een nieuw boek. Bij
Natuurmonumenten heeft men bovendien een ronde gemaakt langs de
verschillende beheereenheden, om te evalueren hoe er op verschillende
plekken aandacht wordt besteed aan het slootbeheer. Hier komen een aantal
leerpunten uit die de moeite waard zijn om te delen. Dat doen we tijdens deze
veldwerkplaats. Eén van de auteurs van het ‘slotenboek’ zal meer vertellen
over de ecologie van sloten. Verschillende water- en terreinbeheerders zullen
vervolgens ingaan op praktijkervaringen en hun do’s en dont’s delen.
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Meer info en aanmelden voor deze veldwerkplaats

Woensdag 28 september: Beheer natte dooradering en
waterkwaliteit (Cultuurlandschap)
Locatie: Kamerik
Sprekers: Maurice Kruk (Bureau Mens en Groen), Fabrice Ottburg
(Alterra), Wim Twisk (HHSK) en Bert de Groot (biologisch melkveehouder en
hoogheemraad HDSR)
Nieuw voor de collectieven zijn dit jaar de watermaatregelen. Hoe moeten
deze beheerpakketten voor de natte dooradering worden beheerd? De
maatregelen vallen vaak samen met die van de KRW en de SNL zoals
natuurvriendelijke oevers en flauwere oevers. Maar zijn de eisen van alle
beleidsinstrumenten in overeenstemming met die van de natte dooradering?
Welke knelpunten zijn er nog meer voor soorten van de natte dooradering en
hoe kunnen die worden verholpen? Wat weten we al van die knelpunten en
bijbehorende oplossingen en wat nog niet? Zijn daar regelingen voor? Wat is
het effect van baggeren op de grote modderkruiper, op bittervoorn? Wat zijn
de knelpunten van natuurvriendelijke oevers en gefaseerd baggeren inde
agrarische bedrijfsvoering? Op al deze vragen zal tijdens deze veldwerkplaats
worden ingegaan.
Het volledige programma.
Meer info en aanmelden voor deze veldwerkplaats

Nieuw!! Dinsdag 15 november: Duurzame
Duindynamiek
Locatie: Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Sprekers: Marieke Kuipers (PWN), Bas Arens (Duinonderzoek), Pieter
Stuyfzand (KWR), Jeroen de Rond (Naturalmedia), Ruud Luntz
(Natuurmonumenten) - excursie
Hoe zorgen we er met windsleuven, kaal maken en nabeheer voor dat de
dynamiek in de zeereep en het buitenduin toeneemt en in stand blijft? Wat zijn
de resultaten op dit moment? En hoe duurzaam is deze dynamiek? Dat zijn de
centrale vragen op deze Veldwerkplaats over het duingebied Noordwestkern in
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in het beheergebied van PWN en
Natuurmonumenten. Hier zijn in 2013 vijf grote sleuven gegraven in de
zeereep en vijf achterliggende paraboolduinen kaal gemaakt en afgeplagd. In
en door de sleuven stuift het als een tierelier, het landschap verandert
voortdurend. De sleuven hebben invloed op de zoutspray achter de zeereep,
wat voorwaarden biedt voor een natuurlijker duinsysteem. Het blijkt dat
nabeheer van groot belang is voor het succesvol (weer) laten stuiven van
duinen. Nabeheer dat nergens op zulke grote schaal (en succesvol) is
toegepast als in het Nationaal Park en daarom is deze Veldwerkplaats
interessant voor alle duinbeheerders van Nederland.
Meer info en aanmelden voor deze veldwerkplaats

Nieuw!! Woensdag 23 november: Verlanding
Laagveenpetgaten
Locatie: Kortenhoef
Sprekers: Roos Loeb (B-Ware), Jeroen Geurts (Radboud Universiteit), Wim
Weijs (vrijwillig onderzoeker Natuurmonumenten), beheerder/ecoloog
(Natuurmonumenten)
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Veel petgaten in het veenweidegebied zijn verland en de
verlandingsvegetaties zijn verouderd. De vraag is: waarom vindt natuurlijke
verlanding en de daarop volgende successie naar trilvenen nauwelijks nog
plaats, ook niet in speciaal daarvoor recent gegraven petgaten? Onder welke
condities vindt wel verlanding plaats en hoe kunnen we dit stimuleren? Wat
zijn goede voorbeelden? Hierover gaat deze Veldwerkplaats waarin de
resultaten van historisch- en veldonderzoek en recente experimenten centraal
staan.
Meer info en aanmelden voor deze veldwerkplaats
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