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Donderdag 7 september: Integraal beekdalherstel
Locatie: Holmers-Halkenbroek (Drenthe)
Sprekers: Piet Verdonschot (Wageningen UR), Han Runhaar (KWR), Ralf
Verdonschot (WageningenUR), Arnout-Jan Rossenaar (Staatsbosbeheer)
Bij beekdalherstel ligt de nadruk vaak op herstel en ontwikkeling van
‘natuurlijke’ meanderende beken. Maar lang niet altijd en overal kwamen in
onze beekdalen meanderende beken voor zoals die tot halverwege de vorige
eeuw het beeld bepaalden. In het OBN-project Integraal Beekdalherstel is
nagegaan in hoeverre er binnen de Nederlandse beekdalen mogelijkheden
bestaan om meer diffuse afvoersystemen te laten ontstaan, en welke bijdrage
deze systemen kunnen leveren aan waterberging en biodiversiteit. Een
voorbeeldgebied is De Holmers-Halkenbroek. Wat levert
demping/verondieping op? Wat zijn kritische factoren? Waar liggen in
Nederland soortgelijke kansen? Welke bijdrage leveren ze aan
waterconservering, waterberging en ecologie?
Meer info en aanmelden voor deze Veldwerkplaats

Woensdag 4 oktober: Herstel heischrale graslanden
Locatie: Dwingelderveld
Sprekers: Roland Bobbink en Roos Loeb (B-Ware), Jasper Wubs (NIOO),
Ronald Popken (Natuurmonumenten)
Droge heischrale graslanden zijn een prioritair habitattype (H6230 en H2130C)
waarvan de kwaliteit in veel natuurgebieden erg achteruit is gegaan door met
name verzuring. Voormalige landbouwgronden zijn minder verzuurd en bieden
potentie door het verwijderen van de fosfaatrijke toplaag. Echter, die
soortenrijke heischrale graslanden lijken ook daar niet zo makkelijk terug te
keren als gehoopt. Op deze veldwerkplaats gaan we nader in op dit probleem
én op de mogelijke oplossingen: het aanbrengen van maaisel en
bodemtransplantatie. Wanneer werken die oplossingen wel en wanneer niet?
Hoe werkt de bodemchemie? En hoe reageren de plantensoorten op deze
maatregelen? Om welke bodemfauna gaat het en kan dit ook ‘verhuizen’?
Je bent van harte welkom op deze boeiende Veldwerkplaats!
Meer info en aanmelden voor deze Veldwerkplaats

Donderdag 12 oktober: Maatregelen voor bestrijding
watercrassula

Locatie: Huis ter Heide (N-Brabant)
Sprekers: Hein van Kleef (Stichting Bargerveen), Emiel Brouwer (B-Ware),
Donald van Hoek (Natuurmonumenten), Ron Rijken (vrijwilliger)
Veel vennen hebben te kampen met oprukkende watercrassula. Deze
invasieve exoot uit Australië woekert enorm en verdringt andere
plantensoorten. In het verleden zijn veel pogingen gedaan om de soort een
halt toe te roepen, maar vaak tevergeefs. De afgelopen periode is gericht
onderzoek gedaan naar de watercrassula. Onder welke omstandigheden
floreert hij? Wanneer concurreert hij de andere soorten weg en wanneer niet?
Wat is de invloed van de waterkwaliteit en de landbouw? Welke maatregelen
hebben zin en welke niet? De onderzoekers en beheerders vertellen u graag
hun bevindingen tijdens deze interessante Veldwerkplaats!
Foto: Ron Rijken
Meer info en aanmelden voor deze Veldwerkplaats

Woensdag 18 oktober: Connectiviteit van het wad
Locatie: Grienderwaard/Waddenzee (vertrek Harlingen)
Sprekers: Tjisse van der Heide (Radbouduniversiteit), Laura Govers
(Rijksuniversiteit Groningen), Erik Jansen (Natuurmonumenten)
Op deze unieke Veldwerkplaats krijg je een bijzonder kijkje in lopende
onderzoek naar de ‘connectiviteit van het wad’. Wat is de relatie tussen
wadplaten en waddeneilanden zoals Griend? Hoe zijn dit soort complexen
(geomorfologische en ecologische) opgebouwd? Hoe zijn de verschillende
deelsystemen, zoals mosselbanken, zeegrasvelden en duinkweldercomplexen met elkaar verknoopt? Wat is de rol van bijvoorbeeld
mosselbanken en zeegrasvelden voor de demping van golven en stroming
voor het achterland? De lezingen vinden op een houten zeilschip plaats. We
horen dan ook over actueel onderzoek over o.a. grote sterns en
drieteenstrandlopers op Griend. Vlakbij Griend vallen we droog, lopen met de
boswachter over het wad (we komen dus niet op Griend zelf!) en bekijken de
experimenten o.l.v. de onderzoekers.
U bent van harte welkom op deze speciale Veldwerkplaats! Bij te veel
aanmeldingen kan er selectie van deelnemers plaatsvinden op basis van de
beoogde doelgroep (o.a.actief in kustbeheer/beleid).
Meer info en aanmelden voor deze Veldwerkplaats

Vereniging van Bos- en
Natuurterreineigenaren
(VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG DriebergenRijsenburg
Telefoon: 0343-745250
E-mail: info@vbne.nl
Twitter: @vbne_
www.vbne.nl

De veldwerkplaatsen worden in
opdracht van de VBNE
georganiseerd door Bureau
Roetemeijer.
Veldwerkplaatsen
www.veldwerkplaatsen.nl
info@veldwerkplaatsen.nl

