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Veldwerkplaats

Erosieprocessen en bufferstroken heuvelland
In het heuvelland van Zuid-Limburg, maar bijvoorbeeld ook rond Nijmegen zijn erosie en
sedimentatie vanouds onderdeel van het landschap. Door intensivering van landgebruik op de
plateaus hebben veel hellingbossen- en graslanden last van de negatieve effecten van runoff van
te voedselrijk löss en water. Het gaat om processen waarvan de effecten soms pas na enige tijd
duidelijk zichtbaar worden. Hoe werken deze processen? En wat kan je eraan doen? Hoe breng je
de locaties waar dit speelt goed in beeld, en waar kunnen welke maatregelen genomen worden?
Welke beheeropties zijn er, zoals het aanleggen van grasstroken en singels of aanpassen van de
padenstructuur? Welke werken waar het beste? In dit OBN-project zijn met behulp van een GISsysteem de risicopunten in Zuid-Limburg in kaart gebracht. Vervolgens hebben de onderzoekers
een stappenplan gemaakt voor het in beeld brengen van erosie en sedimentatie en beheeropties.
In de veldwerkplaats bezoeken we een aantal risicopunten en kijken welke maatregelen genomen kunnen worden.

PROGRAMMA
Vanaf 09.00 uur:
9.30 – 9.45 uur:
9.45-10.00:
10.00 – 12.00
12.00-13.00
13.00-14.30:
14.30-16.00:
16.00:

Inloop met koffie/thee (café Riekelt)
Welkom en voorstelronde
Introductie erosieprocessen en bufferzones
Excursie Savelsbos
Lunch (café Riekelt)
Excursie Ravensbos/Kloosterbos
Lezingen (Hotel Tummers)
Afsluitende borrel

•

Introductie erosieprocessen en bufferzones: problematiek

•

Bufferstroken in het heuvelland

Rienk-Jan Bijlsma (Wageningen Universiteit)
Peter Roëll (Provincie Limburg)

•

De beoordeling van erosie en sedimentatie in en rond natuur in het Heuvelland:
een samenvatting
Rein de Waal (Wageningen Universiteit)
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DATUM
Vrijdag 1 december 2017
LOCATIE
Ochtend:
Middag:
Café Riekelt
Hotel Tummers
Rijksweg 184
Stationsstraat 21
Rijckholt
Valkenburg a/d Geul
NB: Het ochtendprogramma is dus op een
andere plek dan het middagprogramma.
We gaan ervan uit dat iedereen met de
auto gaat, of kan carpoolen. De middaglocatie ligt naast station Valkenburg a/d
Geul.
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.

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

