Uitnodiging FLORON-dag 2018
30 jaar onderzoek & bescherming za 8 december
Plaats:
Linnaeusgebouw
van de Radboud
Universiteit Nijmegen
Heyendaalseweg 137
6525 GC Nijmegen

Bereikbaarheid:

FLORON en de KNNV nodigen u van harte uit tot het
bijwonen van de FLORON-dag op zaterdag 8 december
2018 van 9:30 tot circa 16.30 uur in het Linnaeusgebouw
van de Radboud Universiteit Nijmegen.

In de pauzes is er gelegenheid om bij te praten en
stands te bezoeken. Er zijn onder andere natuurboeken
en loepjes te koop en u kunt kennis maken met
verschillende natuurorganisaties.

Aanmelden is verplicht en kan met het aanmeldingsformulier op www.floron.nl (Actueel > FLORON-dag
2018).

De toegang is gratis. Voor koffie en thee vragen wij een
geringe vergoeding. Voor een lunchpakket dient u zelf
te zorgen. Er is geen restaurant in het gebouw aanwezig.

Parallel aan het lezingenprogramma worden
workshops aangeboden. Om deel te nemen moet je
je aanmelden via info@floron.nl. Vol=vol. Deelnemers
kunnen zich bij aanvang van de workshop melden bij
de informatiebalie.

Na afloop van het programma kunt u deelnemen aan
een gratis borrel in het naastgelegen Natuurplaza waar
FLORON is gehuisvest.

Zie www.floron.nl

Parkeren:
P10 (gratis)

Kijk op www.floron.nl voor alle actuele informatie.
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Zaal		 Dagvoorzitter Gertie Papenburg
		09.30 Zaal open
		
10.15 Welkom en bekendmaking vrijwilliger van het jaar (plenair in zaal 1)
			Harriët Tiemens, wethouder natuur gemeente Nijmegen

		
10.45 Bijzondere vondsten in 2018
			Leni Duistermaat, Naturalis Biodiversity Center
		
11.15 Transplantatie van Harlekijnen in het Zeeuwse kustgebied
			
John Janssen & Joop Schaminée, Wageningen Environmental Research
		
11.45 Wat is het en hoe werkt het - Bouw en functie van de bloem van de Europese orchidee
			Jean Claessens & Jaqcues Kleynen		
		
		12.15 Pauze (zelf lunchpakket meenemen)

Themablok
Agrarisch

		
13.30 Natuurinclusieve landbouw, een nieuw perspectief over de relatie tussen
			landbouw en natuur
			Raymond Klaassen, Rijksuniversiteit Groningen en Kenniscentrum Akkervogels
		
14.00 Natuurinclusieve akkerbouw en landschap op en rond ons bedrijf
			
Eline Ringelberg, Boerderij Kloosterplaats
		14.30 Insectenachteruitgang: welke lessen kunnen we leren voor flora en
			
fauna in het landelijk gebied?
			
Hans de Kroon, Radboud Universiteit Nijmegen				
		15.00

13:30-15:00 Workshop
NOVA voor
gevorderden
René Bult (app ontwikkelaar) & Annie Vos
(gebruiker van het
1e uur)

Pauze

Themablok
Bermen

		
15.30 Resultaten van de campagne Mijn berm bloeit! Hoe bloemrijk zijn onze bermen nog?
			
Edwin Dijkhuis, FLORON 		
		16.00 De sombere resultaten van 16 jaar meetnet bermflora rijkswegen
			Paul Boddeke, Bureau Waardenburg
		
16.30 Borrel in aangrenzende Natuurplaza
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Zaal		 Dagvoorzitter Yvonne van Putten
		09.30 Zaal open
		
10.15 Welkom en bekendmaking vrijwilliger van het jaar (plenair in zaal 1)
			Harriët Tiemens, wethouder natuur gemeente Nijmegen

		
10.45 Werken aan het behoud en herstel van Zwartblauwe rapunzel,
			
Witte rapunzel en Knikkend nagelkruid
			
Sascha van der Meer, FLORON
		
11.15 De weggelumpte verdwijning van Kleine tijm
			Eddy Weeda
		11.45 Flitspresentaties
			
Flora van de Duin- en Bollenstreek Jelle van Dijk
			Kranswierentabel Emile Nat
			Orchideeën van de Benelux Corinna & Karel Kreutz
			Flora Zeelandica Nathalie De Somer, plantenwerkgroep van De Steltkluut
		12.15

Pauze (zelf lunchpakket meenemen)

		
13.30 Planten van hier: voor een duurzame en veerkrachtige leefomgeving
			
voor flora, fauna en mensen
			Arjan Vernhout, NL Bloeit!
		14.00 30 jaar FLORON - oude hokken opnieuw bekeken
			
Erik Simons, Simons Botanisch Advies & Naturalis Biodiversity Center
		14.30 Flitspresentaties
			
Bijdragen aan de floristische kennisontwikkeling in stedelijke omgeving
			
en in terreinen van Stichting IJssellandschap Gerrit Hendriksen, KNNV Deventer
			
Varenonderzoek in de regio Amersfoort Joop de Wilde, KNNV Amersfoort
			Monitoring Botanische Weideranden Hanneke Waller, KNNV Amsterdam
			Determineren van Vergeet-mij-nietjes Gerard Dirkse, KNNV Nijmegen
			Wiede Wieden Weg Baudewijn Odé, FLORON
		15.00

13:30-15:00 Workshop
Winterkenmerken
bomen en struiken
Dirk Slagter, auteur boek

Pauze

		15.30 Flitspresentaties
			
Samenwerken in projecten als Plantenwerkgroep Arie van den Bremer,
			KNNV Amersfoort
			Hooilandjes inventariseren in samenwerking met gemeente Utrecht
			Richard Janzen, KNNV Utrecht
			Flora Zeelandica en Zeeuwse stations. Van Postelein tot Gladde wolfsmelk
			Justus vd Berg, KNNV Bevelanden en drie Walcherse floristen
			Mensen met planten verbinden door botanische kunst Anita Walsmit Sachs,
			
Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland
			30 jaar tellingen in en om Zoetermeer Henk Lubberding, KNNV Zoetermeer
		16.00 Plantenkwiz
			
Joop Verburg & Willem Braam, Werkgroep Florakarteringen Drenthe
		
		
16.30 Borrel in aangrenzende Natuurplaza

De FLORON-dag is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van:

15:30-16:30 Workshop
Winterkenmerken
bomen en struiken
Dirk Slagter, auteur boek

