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Veldwerkplaatsseizoen 2017 van start
Afgelopen jaar deden er honderden beheerders, ecologen, eigenaren en 
andere belangstellenden mee aan één van de vele Veldwerkplaatsen, met veel 
positieve reacties. Wat goed gaat, moet je behouden vinden wij en daarom 
organiseren we ook dit jaar weer 16 Veldwerkplaatsen. Wat kunnen jullie van 
ons verwachten? Op het programma onder andere:

• Ecohydrologie van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen
• Evaluatie strategieën afvoeren overmatige voedingsstoffen bij 

omvorming landbouwgrond naar natuur
• Onderzoek effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen
• Integraal natuurherstel in  beekdalen
• Afbraakprocessen in relatie tot hydrologie in de veenbasis
• Ontwikkeling van droge heischrale graslanden op voormalige 

landbouwgrond in het zandlandschap
• En meer…..

Houd de nieuwsbrief in de gaten voor data en locaties!

Donderdag 6 april: Herstel en beheer vochtige bossen
Locatie: Nuenen

Sprekers: Rob van der Burg (Bosgroepen-Zuid), Emiel Brouwer (B-Ware), Tim 
Faassen (Ecologica)

Bijna alle vochtige bossen zijn ernstig aangetast door verdroging, waarbij het 
verbeteren van de hydrologie de sleutelfactor is. Dat blijkt uit de onlangs 
uitgekomen brochure ‘Vochtige bossen-tussen verdrogen en nat gaan’. Deze 
Veldwerkplaats biedt beheerders inzicht en handvaten om de inrichting en het 
beheer van hun (voormalige) vochtige bossen te verbeteren. In het verleden 
zijn vaak maatregelen genomen die niet erg effectief waren en er zijn veel 
factoren om rekening mee te houden. Naast de hydro-ecologische processen 
besteden de sprekers ook aandacht aan (maatregelen voor) paddenstoelen, 
mossen en de nog tamelijk onbekende fauna van deze bijzondere bossen. We 
zien u graag op deze interessante Veldwerkplaats.

Aanmelden

Nieuwe infobladen beschikbaar
Recentelijk zijn een aantal nieuwe infobladen verschenen. In deze infobladen 
leest u alle achtergrondinformatie over de betreffende gehouden 
veldwerkplaats. Het gaat om:
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• Infoblad Verlanding in laagveenpetgaten
• Infoblad Handleiding hoogveenherstel
• Infoblad Effecten lichtvervuiling op fauna

Bureau Roetemeijer neemt coordinatie 
Veldwerkplaatsen over
Dit jaar neemt Wanne Roetemeijer van Bureau Roetemeijer de coördinatie van 
de Veldwerkplaatsen, die in opdracht van de VBNE worden georganiseerd, op 
zich. Wanne studeerde Bos- en Natuurbeheer in Wageningen en werkte 
jarenlang voor Landschapsbeheer Nederland en recentelijk voor 
Communicatiebureau de Lynx. Vorig jaar organiseerde hij reeds diverse 
Veldwerkplaatsen.
Met zijn komst nemen we afscheid van de Unie van Bosgroepen die jarenlang 
de coördinatie verzorgde. Met name Renske Terhürne, onlangs aan de slag 
gegaan bij Stichting Het Geldersch Landschap & Kasteelen, speelde hierin een 
hoofdrol. Via deze weg willen we de Unie, en Renske in het bijzonder, 
bedanken voor de talloze goedverzorgde Veldwerkplaatsen.

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 Bureau 
Roetemeijer.

Veldwerkplaatsen
www.veldwerkplaatsen.nl
info@veldwerkplaatsen.nl
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