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Vragen en mededelingen 
Studiedagen 
Kustlokatie Hoek van Holland-Scheveningen 
Informatie: Stichting Duinbehoud, tel. 071-
131800 of 071-148333 t. 2427. 

Naar aanleiding van het plan 'Integraal 
Kustbeheer' van R. E. Waterman organise
ren de drie Stichtingen: Duinbehoud, Na
tuur & Milieu en Centrum Milieubeheer het 
Symposium Kustlokatie Hoek van Holland 

— Scheveningen op vrijdag 27 sept. '85 in 
het Congres Centrum, Den Haag. Op het 
programma staat onder meer: Potentiële ver
liezen en balans voor natuur en milieu. 

TENTOONSTELLING EN 

SEPTEMBER, OKTOBER, 
NOVEMBER 1985 

SYMPOSIUM OVER WALVISSEN EN DOLFIJNEN 

9 EN 10 NOVEMBER, 
BLIJDORP, ROTTERDAM 

WALDO 85 
Nwroo 89 
Symposium en tentoonsteUing 
WALDO '85 
Informatie: 
Werkgroep ZeeZoogdieren 
B. Pasternakstraat 143 IV 
1102 TB Amsterdam 

^ • V = -
Op 9 november 1885 werd Antonius Boude-
wijn van Deinse geboren. Hij leverde een 
enorme bijdrage aan de kennis over walvissen 
en dolfijnen. 
Zijn werk wordt dit jaar, 100 jaar na zijn ge
boorte, door de Werkgroep Zeezoogdieren 
van de Vereniging voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming herdacht met de ten
toonstelling WALDO '85 in samenwerking 
met onder meer Diergaarde Blijdorp, het 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie en 
Greenpeace. Vanaf 10 september 1985 tot 
half november zal deze expositie in Blijdorp 
te bezichtigen zijn. 
Aan de tentoonstelling verbonden is een 
tweedaags symposium op 9 en 10 november 
alwaar het onderzoek aan walvissen en dolfij
nen in woord en beeld toegelicht wordt en de 
nieuwste ontwikkelingen besproken kunnen 
worden. 

SKF Sportvisdag 
Informatie: R. 
04750-24281. 

W. Akkermans, tel. 
Ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan zal 
de Stichting Kritisch Faunabeheer een dis-
cussiedag organiseren gewijd aan de zg. 
sportvisserij om de gevaren van het sportvis-
sen en de bedreigingen voor de natuur aan 
de orde te stellen. Deze discussiedag vindt 

plaats op 19 oktober 1985 te Amsterdam. 
Aan bod komt onder meer: het dierenbe
schermingsaspect, de wet- en tegelgeving, de 
waterecologie, en de natuurbescherming
saspecten. 

Biologische Raad 
Als een vis in het water 
Informatie: 020-222902 

TentoonsteUing 
De natuur verbeeld 

KASTEEL 

GROENEVELD 

De biologische Raad organiseert op 1 novem
ber as in het Tropen Instituut in Amsterdam 
het symposium: 'Als een vis in het water.' 
Dit symposium wil laten zien hoe vissen aan 
het water zijn aangepast, welke problemen 
het leven in het water met zich brengt en 

welke oplossingen daarvoor worden aange
troffen, 's ochtends komen de biologische 
gegevens aan de orde; 's middags de beteke
nis van deze gegevens voor waterbeheer, vis
serij en de teelt van vis. 

Tot 20 oktober is in het park van kasteel 
Groeneveld te Baarn een tentoonstelling te 
bezichtigen van 31 eigentijdse beelden rond 

het thema natuur, vervaardigd door leden 
van de 'Nederlandse Kring van Beeld
houwers'. 

In het volgende nummer 

De Nederlandse Reptielen 
Het beheer van reptielenbiotopen 
Spoorwegterreinen van betekenis voor plant en dier 
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