
DATUM  
maandag, 15 mei 2017

LOCATIE
Hotel Schaepkens 
Nieuweweg 40-44
6301 EV Valkenburg aan de Geul 
 
Hotel Schaepkens ligt 200 meter 
lopen van station Valkenburg en is 
dus goed met het OV te bereiken.

KOSTEN
•	 Standaardtarief:
 € 295,- euro excl. btw 
•	 Voordeeltarief:
 € 95,- excl. btw
Op onze website leest u wie in 
aanmerking komt voor het voor-
deeltarief.	Zie:
www.veldwerkplaatsen.nl/kosten/.

AANMELDEN
U kunt zich via de website  
www.veldwerkplaatsen.nl aanmel-
den bij de veldwerkplaats van uw 
keuze.

De veldwerkplaatsen worden in opdracht 
van de VBNE georganiseerd door Bureau 
Roetemeijer.

Veldwerkplaatsen
www.veldwerkplaatsen.nl
Contact: Wanne Roetemeijer, 06 51 69 40 35

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren 
(VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
info@vbne.nl
www.vbne.nl

Zuid-Limburgse hellingmoerassen en kalktufbronnen

programma Veldwerkplaats

Er	is	veel	meer	potentie	dan	gedacht	voor	het	herstel	van	Zuid-Limburgse	kalktufbronnen	en	helling-
moerassen met kenmerkende slaapmossen, orchideeën en kruiden. Dat blijkt uit recent OBN-onderzoek. 
In deze Veldwerkplaats gaan we in op de meest recente inzichten in de werking van het systeem. 
Kalktufbronnen	en	hellingmoerassen	blijken	veel	meer	met	elkaar	te	maken	te	hebben	dan	gedacht.	
Dat biedt mogelijkheden voor herstel. Maar hoe werkt dat systeem dan? Waar liggen de kansen voor 
uitbreiding? Welke indicatorsoorten wijzen op geschikte locaties? Welke hydrologische omstandigheden 
zijn geschikt? Welk beheer zouden we moeten toepassen? Dankzij de verworven kennis uit het buiten-
land beginnen we dit unieke stukje Nederland steeds beter te begrijpen. We bekijken ook de specifieke 
problematiek	die	van	grote	invloed	is	op	het	systeem:	de	grondwatervervuiling	met	nitraat	uit	de	land-
bouw. Uit de veldwerkplaats zal blijken dat het systeem niet vergelijkbaar is beekdalen in bijvoorbeeld 
midden	en	Oost	Nederland	en	daarom	ook	andere	gevolgen	heeft	voor	de	vegetatie.

PROGRAMMA
•	 vanaf	9.00	inloop
•	 9.30	start	lezingen

> Inleiding ecohydrologische systeem van Zuid-Limburgse kalktufbronnen en hellingmoerassen
 Hans de Mars (Royal HaskoningDHV)
> De bodemopbouw en chemie van Zuid-Limburgse hellingmoerassen
 Bas van Delft (Alterra)
> De grote potentie van het herstel van de hellingmoerassen
 Hans de Mars (Royal HaskoningDHV)
> Vegetatie en beheer: om welke bijzondere vegetatie gaat het en hoe optimaliseren we het 

beheer?
 Eddy Weeda
> Inleiding gebied en huidige beheer hellingmoerassen
 Patrick Kloet (Staatsbosbeheer)
> Discussie en Ervaringen van de zaal

	 •	 12.30	–	13.30:	 Lunch
	 •	 13.30	–	16.00:	 Excursie	Ravensbos
	 •	 16.00	–	16.30:	 Afsluiting	en	evaluatie	met	een	drankje	in	Hotel	Schaepkens


