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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.
Het programma
Meer info en aanmelden voor deze veldwerkplaats

Woensdag 23 november: Verlanding Laagveenpetgaten
Locatie: Kortenhoef
Sprekers: Roos Loeb (B-Ware), Jeroen Geurts (Radboud Universiteit), Wim
Weijs (vrijwillig onderzoeker Natuurmonumenten), beheerder/ecoloog
(Natuurmonumenten)
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.
Het programma
Meer info en aanmelden voor deze veldwerkplaats
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Nieuw!!! Woensdag 7 december: Hoogveenherstel
Locatie: Aamsveen
Sprekers: Jacob van der Weele (Landschap Overijssel), Harry Koster
(Landschap Overijssel), Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen), Jos von
Asmuth (KWR), Jan-Willem van 't Hullenaar (zelftandig onderzoeker).
Hoogveenbeheerders opgelet! In oktober verschijnt de Handleiding
Hoogveenherstel, n.a.v. OBN-onderzoek. Er komt een pdf/papieren en een
online variant. We willen deze handleiding graag toelichten op deze
Veldwerkplaats in het Aamsveen van Landschap Overijssel vanwege de
aanwezigheid van gradiënt van hoogveen, via schraallanden naar (alluviaal)
bos en beek én veel herstelmaatregelen zijn in voorbereiding.
Op deze veldwerkplaats leggen we de relatie tussen theorie en praktijk. Waar
in het verleden het onderzoek en het beheer zich vooral op het herstel van de
groei van veenmos, gaat deze dag juist meer over het herstel van het
hoogveensysteem als geheel (kern, rand, bufferzone etc.). Wat is er mogelijk
in Nederland? Hoe ga je daarnaar toe? Hoe op lange termijn een duurzaam
functionerend systeem ontwikkelen? Welke gradiënten zijn mogelijk? Welke
maatregelen zijn nodig? Denk aan bufferzones, omgaan met peilverschillen
tussen compartimenten, stromingspatronen van het water. Welke
mogelijkheden voor biodiversiteit en andere ecosysteemdiensten, zoals
koolstofopslag, waterbuffer en productie van gewassen (paludicultuur) zijn er?
We zien u graag op deze interessante veldwerkplaats!
Het programma
Meer info en aanmelden voor deze veldwerkplaats

Verder dit jaar:
Veldwerkplaats ‘effecten en maatregelen omtrent
lichtvervuiling’
Datum & locatie: volgen zsm op de website
Sprekers: Kamiel Spoelstra (NIOO), Kars Veling (Vlinderstichting), Herman
Limpens (Zoogdiervereniging), e.a.
Net als alle dichtbevolkte gebieden in de rest van de wereld wordt Nederland ’s
nachts steeds meer verlicht. Deze veldwerkplaats gaat in op de effecten van
verlichting op verschillende diergroepen en op mitigerende maatregelen. Op
welke locaties moet je extra voorzichtig zijn met licht? Hoe zit het met de
gevoeligheid van verschillende diergroepen? Hoe kan je schadelijke effecten
voorkomen?

Veldwerkplaats over de Grote modderkruiper
Datum & locatie: volgen zsm op de website
Sprekers: Arthur de Bruin (RAVON) e.a.
Op meerdere plaatsen worden er inmiddels maatregelen uitgevoerd ter
verbetering van het habitat van de Grote modderkruiper, een stikstofgevoelige
Natura 2000-soort. Op deze veldwerkplaats worden de inzichten omtrent de
effectiviteit van deze maatregelen gedeeld.

Nieuwe infobladen op www.veldwerkplaatsen.nl
De informatie van een veldwerkplaats nog eens teruglezen of delen met een
collega? Dat kan met de infobladen: uitgebreide en zeer informatieve
verslagen van elke veldwerkplaats. Alle infobladen zijn op
www.veldwerkplaatsen.nl terug te vinden.
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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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