Symposium ‘Actieplan Heischrale graslanden’
Datum: woensdag 17 mei 2017
Locatie: Het Hunehuis in Havelte (adres: Hunebeddenweg 1, 7973 JA Darp)
Heischraal grasland is een van oorsprong soortenrijk ecosysteem op vooral zandige bodem. In
2016 is door Wageningen Environmental Research, onderzoekcentrum B-WARE, De
Vlinderstichting, Science4Nature en HAS Hogeschool Den Bosch een onderzoek ‘Naar een Actieplan
Heischraal grasland’ uitgevoerd. De staat van instandhouding van dit habitat is dramatisch slecht,
met name voor de droge typen. Er is landelijk gezien nog maar 30-40 ha redelijk ontwikkeld
heischraal grasland over. Dat is extra zorgelijk omdat het om een prioritair Natura 2000-habitat
gaat. Er is snel een gecoördineerde actie nodig om de voortgaande afname om te buigen. Vandaar
het verzoek van provincies en terreinbeheerders om een ‘Actieplan heischraal grasland’ op te
stellen. Kunnen we kansrijke herstelacties uitvoeren en waar moeten die uit bestaan?
Tijdens de bijeenkomst komt ’s morgens de problematiek rond heischrale graslanden in
verschillende lezingen aan de orde en wordt het Actieplan toegelicht en bediscussieerd. s‘ Middags
zijn er excursies naar diverse heischrale graslanden in de omgeving.

Dagvoorzitter: Hans Dekker, provincie Drenthe
9.30 - 10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 10.25
10.25 - 10.55

12.10 – 12.30

Inloop en koffie
Opening
Heischrale graslanden & Natura 2000 beleid – Hans Dekker (Prov. Drenthe)
Heeft heischraal grasland nog toekomst in Nederland? – Roland Bobbink
(B-WARE)
Knelpunten en kansen voor de fauna – Michiel Wallis de Vries
(Vlinderstichting)
Levensvatbaarheid: wat als heischrale soorten het zelf niet meer kunnen? –
Gerard Oostermeijer (Science4Nature & Universiteit van Amsterdam)
En nu ook echt in actie! Een pleidooi namens de terreinbeheerders – Robert
Ketelaar (Natuurmonumenten)
Discussie

12.30 - 13.30

Lunch

13.30 - 16.00

Excursies in 3 groepen o.l.v. Kees van Eerde (Staatsbosbeheer), Ronald
Popken (Natuurmonumenten) & Jan Mulder (Defensie)

16.00 - 16.15
16.15 uur

Samenvatting en conclusies door Hans Dekker
Afsluitende borrel.

10.55 - 11.20
11.20 - 11.45
11.45 - 12.10

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel verwachten we dat u zich weer afmeldt
als u verhinderd bent. De zaal biedt plaats aan maximaal 80 personen. U kunt zich
opgeven bij Lena Elings: e-mail lena.elings@wur.nl
Voor meer informatie: Friso van der Zee (Wageningen Environmental Research (Alterra))
e-mail: friso.vanderzee@wur.nl

