programma

Veldwerkplaats

Connectiviteit van het wad
Op deze unieke Veldwerkplaats krijg je een bijzonder kijkje in lopende onderzoek naar
de ‘connectiviteit van het wad’, waarvan de resultaten in 2020 gepresenteerd worden.
Diverse universiteiten onderzoeken met veldexperimenten de relatie tussen wadplaten en waddeneilanden zoals Griend. Wadcomplexen die in meer delen van de Waddenzee te vinden zijn en vroeger ook in de Zuidwestelijke delta gevonden werden.
Hoe zijn dit soort complexen (geomorfologische en ecologische) opgebouwd? Hoe
zijn de verschillende deelsystemen, zoals mosselbanken, zeegrasvelden en duin-kweldercomplexen 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 klipper 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. Ook mogen de deelnemers
meehelpen met de monitoring van de experimenten.
U bent van harte welkom op deze speciale Veldwerkplaats! Bij te veel aanmelden kan er selectie
van deelnemers plaatsvinden op basis van relevantie.

PROGRAMMA
Vanaf 11.30 uur
12.00
13.00 – 13.15
13.15 – 14.30
14.30
18.00
21.00

•

Inloop met koffie/thee
vertrek met de boot, lunchen op het schip
Welkom en voorstelronde
Lezingen
excursie op het wad o.l.v. Erik Jansen (Natuurmonumenten)
diner (op de boot)
terug in Harlingen

Waarom Griend weer zou moeten wandelen
– Tjisse van der Heide, Radbouduniversiteit

•

LOCATIE
Start- en eindpunt is de haven van Harlingen. We varen op klipper de Ambulant.
Lezingen, lunch en diner zijn op het
schip. Extra instructie krijg je na aanmelding, voorafgaande aan deze veldwerkplaats.
Lees meer over het schip op de website
over de Ambulant: http://ambulant-harlingen.nl/Welkom.html

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.

Het mogelijke belang van experimentele verrijking van het wad voor de
dynamiek van Griend
– Laura Govers, Rijksuniversiteit Groningen

•

DATUM
woensdag 18 oktober 2017

Introductie beheer rond Griend
– Erik Jansen, Natuurmonumenten

Lees meer over:
waadpakken, wat als het weer
tegenzit en mogelijkheid tot
overnachting op volgende pagina.

WAADPAKKEN
Waadpakken zijn erg handig. Als je er
een hebt, zelf meenemen. Alternatief is
klein stukje waden in korte broek en op
de wadplaat iets warmers aantrekken.

AFHANKELIJKHEID VAN HET WEER
Uiteraard zijn we afhankelijk van de
elementen. Het schema is afgestemd op
het getij, maar als het te hard waait, kunnen we niet uitvaren of op de wadplaten
lopen. In dat geval zal de Veldwerkplaats
worden uitgesteld.

MOGELIJKHEID TOT OVERNACHTING
OP BOOT
Het is mogelijk, zonder extra kosten,
vooraf en/of achteraf op de boot te overnachten. Er zijn 7 tweepersoonshutten en
2 vierpersoonshutten. Je hoeft alleen een
slaapzak en ontbijt mee te nemen.
Als je dit wilt, dien je je hiervoor op te
geven door een mailtje te sturen naar
info@veldwerkplaatsen.nl. Geef hierin
aan om welke nacht of nachten het gaat.

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

