
Bosranden en heideveentjes

Doel en doelgroep
Presentatie van de resultaten van OBN-onderzoek naar bosranden en invloed op kleine veen-
tjes. 
De middag is specifiek bedoeld voor beheerders, medewerkers van provincie/Prolander en 
waterschappen die in kader van inrichting en beheer bemoeienis hebben met deze veentjes, 
het bosbeheer en hydrologisch beheer.  
Opgave voor de middag is noodzakelijk via de site van OBN www.natuurkennis.nl.
Zie https://www.natuurkennis.nl/activiteit/presentatie-obn-onderzoek-bos-heideveentjes/

Toelichting
In de afgelopen 2 jaar is een OBN-onderzoek uitgevoerd naar de ecologische invloed van bos-
randen op de ontwikkeling van heideveentjes (H7110B). Hiervoor is het effect van bosranden 
bepaald op een aantal abiotische parameters, zoals het nutriëntenaanbod en de hydrologie 
binnen het veen, en tevens op biotische parameters zoals vegetatieontwikkeling en voor-
komen van kenmerken faunasoorten. Dit onderzoek is uitgevoerd met het doel eenduidige 
richtlijnen te formuleren omtrent het beheer van deze bosranden.

Alle metingen zijn gedaan en de eerste ruwe overzichten zijn nu klaar. Op de bijeenkomst 
worden de nog ruwe onderzoeksresultaten gepresenteerd door de onderzoekers van de Uni-
versiteit Antwerpen en Stichting WBBS, Artesia, Altenburg & Wymenga en Waarneming.nl.
De komende maanden zal gewerkt worden aan een verdere analyse en integratie van de 
resultaten; dat zal worden opgeschreven in een eindrapport met conclusies, aanbevelingen 
en advies. Dat zal in de maand april gereed zijn en besproken worden in het OBN-Deskundi-
genteam ‘Nat zandlandschap’.

Locatie
Hotel de Koekoekshof, Hoofdstraat 1 Elp
T:  +31 593 34 62 79
www.koekoekshof.nl
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Het Kennisnetwerk OBN wordt 
gecoördineerd door de VBNE en 
gefinancierd door het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
en BIJ12. 

www.natuurkennis.nl

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

Programma
12.00 Inloop en start lunch
13.00 Presentatie door Leo Norda van de 

Universiteit Antwerpen (eventueel met 
een broodje)

14.00 Het veld in met onderzoekers en 
Staatsbosbeheer

16.00 Napraten met een drankje in de Koe-
koekshof

17.00 Afsluiting 

Veldbezoek
De boswachterij Grolloo (1.105 ha) bestaat voor het grootste deel uit ontginningsbossen. Her 
en der in de boswachterij Grolloo liggen prachtige vennen: grote en kleine, sommige met 
open water, andere helemaal dichtgegroeid, die in augustus worden omringd door de paars 
bloeiende heide.
Voor de bosbouwers van weleer waren het hinderlijke natte plekken waar je helaas geen 
bomen kon planten. Nu zijn het natuurpareltjes vol bijzondere planten en dieren.

Vanaf de parkeerplaats de ‘Zandspeelplaats’ (vanaf Elp naar Schoonloo in het bos bij de 1e 
bocht linksaf); zie kaart van de SBB-wandelroute ‘Veenpluisroute’. Tijdens het veldbezoek 
worden twee venen bezocht -met en zonder bos aan de rand- aan de hand waarvan meetme-
thoden en gevonden resultaten toegelicht worden. 


