Bodemvorming en Vegetatieontwikkeling op de Veluwe
140e themadag van de NBV -8 mei 2008
Nationaal Park de Hoge Veluwe
Op 8 mei 2008 wordt op Nationaal Park de Hoge Veluwe de 140e themadag van
de Nederlandse Bodemkundige Vereniging gehouden. Thema van de dag is
Bodemvorming en Vegetatieontwikkeling op de Veluwe.
Het voorlopige programma is als volgt:
9:30-10:00 uur -

Ontvangst met koffie/thee in Restaurant de Koperen
Kop

10:00-10:45 uur – Lezing door Prof. dr. Peter Buurman over nieuwe
inzichten in de theorie van podzol vorming
10:45-11:00 uur - Koffie/thee pauze
11:00-11:30 uur - Lezing door Dr. Klaas Nierop over organische stof in
zandige bodems op moleculair niveau
11:30-12:00 uur - Lezing door Dr. Matthijs van Nie over de interactie
tussen de mens en het landschap op de Veluwe
12:00-13:00 uur - Veluws lunchbuffet in Restaurant de Koperen Kop
13:00-13:15 uur - Inleiding op de veldexcursie door Prof. dr. Jan Sevink
13:15-17:00 uur - Veldexcursie per witte fiets in het park met als
onderdelen:
- Stuifzand de Pollen - stuifzandherstel door verwijdering van vegetatie en
strooisellaag door Prof. dr. Jan Sevink.
- Vastgelegd stuifzand Otterloose zand - successie in stuifzand en
samenhang met vegetatie en nutrientencyclus door Dr. Annemieke
Kooijman
- Deelerveld - hydrologie en ecohydrologie van het systeem door Dr. André
Jansen en Dr. Jan van Mourik
17:00-18:00 uur – Afsluitende borrel in Restaurant de Koperen Kop
Aanmelden en deelname:
U kunt zich aanmelden voor deelname aan de 140e themadag via het
webformulier op de NBV website: (http://www.bodems.nl en vervolgens
‘themadagen’ selecteren in het linkermenu). Mocht dit problemen opleveren, dan

kunt u contact opnemen met Stephan Mantel, secretaris/penningmeester van de
NBV via stephan.mantel@wur.nl of tel: 0317-471737.
Deelname aan de themadag, inclusief lunch en borrel, is gratis voor NBV leden.
Wel dient u zelf de toegang tot het Nationaal Park de Hoge Veluwe te betalen.
Momenteel bedragen de kosten hiervoor 7 euro per persoon. Kijk voor meer
informatie op: http://www.hogeveluwe.nl. De NBV probeert een reductie op het
toegangstarief te bedingen. Meldt u daarom bij aankoop van uw toegangskaartje
dat u voor de NBV themadag komt.
Niet-leden betalen naast de toegang tot het park 20 euro voor deelname aan de
dag als bijdrage in de kosten die de NBV maakt voor de organisatie hiervan.
Indien u geen lid bent maar op de dag zelf besluit alsnog lid te worden, krijgt u
deze bijdrage van 20 euro retour.
Routebeschrijving:
Verzamelpunt voor de themadag en locatie van de lezingen, lunch en borrel is:

Restaurant de Koperen Kop
Centrum van Het Nationale Park de Hoge Veluwe
Houtkampweg 9b
6731 AV Otterlo
Telefoon: 0318 – 59 12 89
Website: http://www.dekoperenkop.nl

Restaurant de Koperen Kop ligt 3,5 kilometer van de ingang Otterlo van Park de
Hoge Veluwe, circa 4 kilometer van ingang Hoenderloo en 10 kilometer van
ingang Schaarsbergen.
Met de auto
Park de Hoge Veluwe staat aangegeven op alle invalswegen rondom Ede,
Arnhem en omgeving. Indien u met de auto komt betaalt u 6 euro om met uw
auto het park op te mogen. Eenmaal op het park staat Restaurant de Koperen
Kop met borden aangegeven. Er is ruime, gratis parkeergelegenheid vlakbij het
restaurant. U kunt ook besluiten uw auto bij de ingang van het park te parkeren
en vervolgens een witte fiets te nemen om naar het restaurant te fietsen. U
bespaart dan de 6 euro om de auto het park mee op te nemen, maar betaalt wel
2,50 euro parkeergeld om uw auto bij de ingang neer te zetten.
Met het openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het Park bereikbaar via Station Apeldoorn of Station
Ede-Wageningen. Vanaf
Station
Apeldoorn
neemt
u buslijn
108
naar Hoenderloo. Daar stapt u over op lijn 106 richting Otterlo. Vanaf Station
Ede-Wageningen neemt u buslijn 108 naar Otterlo. Daar stapt u over op lijn 106
richting Hoenderloo. In beide gevallen stopt bus 106 in het centrumgebied van
het Park. Via de volgende link kunt u de reistijden vanaf uw huisadres bepalen:
http://www.reiswijzer.nl/vraag.asp?klant=2006051203
Te paard
Indien u in een nostalgische bui bent is het ook mogelijk te paard te komen. U
betaalt dan 3 euro om uw paard het park mee op te nemen. Bij restaurant de
Koperen Kop is een aanbindplaats met watervoorziening voor paarden.

