programma

Veldwerkplaats

Heideherstel met steenmeel
In o.a. de Strabrechtse Heide is van 2014 tot 2017 onderzoek gedaan naar de effecten van ‘slow
release mineralengiften’ oftewel de effecten van steenmeel op de verzuring van droge heide. In
het Nationale Park Hoge Veluwe is vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd in droge en natte heide.
Het doel van steenmeel is herstel van de (te) zure bodem door een overdaad aan zure regen.
Steenmeel zou als voordeel hebben boven kalk dat het langzamer oplost, waardoor de resultaten
duurzamer zijn. En meer mineralen bevatten. Maar is dit ook zo? Wat zijn de resultaten van dit
onderzoek? Welke werking heeft het op de vegetatie en bodemchemie? En op de fauna? Is het
verzuringsproces door het gebruik van steenmeel inderdaad om te keren? Zou plaggen dan tot
het verleden kunnen behoren? Wat kun je als beheerder met de resultaten van dit onderzoek?
En hoe zit het met de veiligheid van steenmeel voor de mens? Welkom op deze interessante
Veldwerkplaats!

PROGRAMMA
Vanaf 09.30 uur:
10.00 – 10.15 uur:
10.15 – 12.30 uur:
12.30 – 13.15 uur:
13.15 – 14.00 uur:
13.30 – 16.00 uur:
16.00 – 16.30 uur:
•
•
•
•

Inloop met koffie/thee
Welkom en voorstelronde
Lezingen
Lunch
Discussie
Fietsexcursie Strabrechtse Heide
Afsluiting en evaluatie met een drankje

De Strabrechtse Heide als proefgebied voor steenmeel
Jap Smits, Staatsbosbeheer
Achteruitgang van de heide: bodemprocessen en het belang van anti-verzuringsmaatregelen
Roland Bobbink, B-Ware
Heideherstel met steenmeel: resultaten drie jaar na toediening op bodem en vegetatie
Maaike Weijters, B-Ware
Steenmeel in de praktijk: van bodem via planten ook effecten op dieren?
Joost Vogels, Stichting Bargerveen

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
(VBNE)
Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen
info@vbne.nl
www.vbne.nl

DATUM
woensdag 2 oktober 2019
LOCATIE

Werkschuur Staatsbosbeheer
Strabrechtse Heide
De Plaetse 71
Heeze
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

