programma

Veldwerkplaats

Beheer pingoruïnes
Noord-Nederland is bezaaid met pingoruïnes, Drenthe alleen al heeft er zo’n 2.500. Ook elders
komen deze bijzondere ijstijdrelicten regelmatig voor. In het natuurbeleid worden ze vaak
beschouwd als ‘zoete plas’ en verboste exemplaren worden in het agrarisch cultuurlandschap
onder regulier ‘bosbeheer’ geplaatst. Dit terwijl pingoruïnes naast natuurwaarden, ook bijzondere archeologische of aardkundige waarden vertegenwoordigen, waar in het beleid en beheer
niet altijd rekening mee wordt gehouden. De vraag is: Wat is er bekend over pingoruïnes? Welke
waarde vertegenwoordigen ze? Hoe kun je er als natuurbeheerder mee omgaan? En hoe pak je
dit in het agrarisch gebied aan? Hoe betrek je burgers bij zo’n onderzoek?
Deze interessante Veldwerkplaats wordt georganiseerd in samenwerking met het Drentse Pingo
Programma.

PROGRAMMA
Vanaf 09.30 uur:
10.00 - 10.15 uur:
10.00 - 12.30 uur:
12.30
13.30 			
				
16.00

•

Inloop met koffie/thee
Welkom en voorstelronde
Lezingen
Lunch
Fietsexcursie omgeving Zeijen (zowel naar pingoruïnes bij terreinbeheerders
als in het agrarische landschap)
Evaluatie en borrel

De noodzaak van een Pingo Programma; brede aandacht voor onze natuurlijke
schatkamers
Anja Verbers (Landschapsbeheer Drenthe)

•

Het ontstaan van Pingo’s; bijzondere relicten uit de IJstijd
Wim Hoek (Universiteit Utrecht)

•

DATUM
Donderdag 23 november 2017

LOCATIE
Café Hingstman
Hoofdstraat 18
Zeijen

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

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

Natuurwaarden en beheer van pingoruïnes
Uko Vegter (Stichting het Drentse Landschap)

•

Pingoruïnes in het agrarisch landschap: wat zijn de beheermogelijkheden?
Bert Dijkstra (Landschapsbeheer Drenthe)

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

De veldwerkplaatsen worden in opdracht
van de VBNE georganiseerd door Bureau
Roetemeijer.
Veldwerkplaatsen
www.veldwerkplaatsen.nl
Contact: Wanne Roetemeijer, 06 51 69 40 35

