
In ’t kort

Symposium ‘Van waarnemen

naar natuurbeschermen’

We zullen op zoek moeten gaan

naar betere toepassingen van al

onze kennis over de natuur. En

als je tegenwoordig natuur en

landschapwilt beschermen, zul

je het zelf moeten doen!

Daarom organiseren deKNNV en

de VOFF op 1 oktober 2011 het

congres 'Van waarnemen naar

natuurbeschermen'. Het doel

van dit congres is om vrijwillige

waarnemers, onderzoekers en

betrokken burgers handvattente

bieden om de bescherming van

de natuur in hun eigen omgeving

zelf aan te pakken.

Door middel van lezingen, pre-

sentaties en thematische work-

shops worden deze mensen

gemotiveerd om hun werkterrein

en expertise te verbreden naar

allerlei praktische vormen van

natuurbescherming.

Reserveer daarom vast 1 okto-

ber in je agenda. Locatie:

Hogeschool Domstad Utrecht

(loopafstand CS). Aanvang: 10.00

uur

Het congres 'Van waarnemen

naar natuurbeschermen'wordt

georganiseerd door de KNNV en

de VOFF, in samenwerking met

onderandere Vogelbescherming

Nederland, Landschapsbeheer

Nederland, FLORON, SOVON,

RAVON, De Vlinderstichting,

Zoogdiervereniging, de

Groene Elf, Landschapsbeheer

Nederland, Milieudefensieen

Stichting Natuur en Milieu.

En passant vieren VOFF en KNNV

nog hun gezamenlijk 125-jarig

bestaan. Het programma wordt

later bekend gemaakt. Zie ook

www.knnv.nl en/of www.voff.nl

KNNV Insectenweekend

Holten

In het weekeinde van vrij-

dag 19 t/m zondag 21 augus-

tus 2011 houdt de Landelijke

Insectenwerkgroep (UW) van

de KNNV haar zomerweek-

end in kampeerboerderij "De

Zuurberg"te Holten. Holten ligt

in het mooie Sallandse land op

een steenworpafstand van het

Nationaal Park "De Sallandse

Heuvelrug" en dichtbij de grens

met de Gelderse Achterhoek.

Op zaterdag en zondag worden

omliggende gebieden bezocht.

De kosten voor het weekend

bedragen € 42,50.Ook niet-

leden van de LIW mogen een

keer deelnemenzonder ver-

plichting lid te worden.

Voor nadere informatieen/of

opgave kunt u terecht bij:

Arjan van der Veen:

liw@knnv.nl, tel. 0320 - 246631

of Koos van Brakel: tel. 0348-

417032.

Lezingen

Medewerkers van De

Vlinderstichting verzorgen regel-

matig lezingen voor uiteenlo-

pende doelgroepen.Hieronder

kunt u zien welke lezingen er de

komende tijd gegeven worden.

Wilt u een medewerker van De

Vlinderstichting voor uw orga-

nisatie een lezing laten houden,

neem dan contact op met De

Vlinderstichting, tel. 0317 467346.

De inhoud van de lezingen wordt

in overleg vastgesteld. De kos-

ten van een lezing bedragen

overdag € 100,- per uur, waar-

bij ook voor dereistijd het uurta-

rief in rekening wordt gebracht; 's

avonds betaalt u € 90,- per lezing.

Daarnaast betaalt u een reiskos-

tenvergoeding van € 0,33 per

kilometer.

De volgende lezingen staan

gepland:

13 september 2011,14.00 uur

Kars Veling -
Dag- en nacht-

vlinders, nachtvlinders en

libellen in de duinen en tui-

nen van Voorne

Groei & Bloei, Afd. Voorne,

Hellevoetsluisen Spijkenisse,
Bezoekerscentrum Tenellaplas,

Duinstraat 12a te Rockanje.

Voor iedereen toegankelijk.

Niet-leden betalen € 2,50

entree.

14 september 2011,20:00uur

Kars Veling - Vlinders

KNNV, Afd. Breda. Het Rondeel,

Kloosterlaan 14 te Breda.

Gratis en voor iedereen toe-

gankelijk.

20 september 2011,20.00 uur.

Kars Veling - Vlinders en hun

omgeving

Groei & Bloei, Afd. Salland.

Het Kultuurhuis, Passage 1 te

Raalte.

Leden gratis/niet-leden € 2,50

In Nederlanddoen ongeveer

20.000 mensen op vrijwillige

basis onderzoek naar planten en

dieren in de natuur. Geen land

ter wereld weet zoveel van haar

natuur als Nederland.

Toch heeft al die kennis nog

niet kunnen leiden tot adequa-

te bescherming van de natuur.

Ten opzichte van 1850 is 80% van

onze soortenrijkdom verdwenen

en nog altijd gaat - met name in

de agrarische gebieden- de bio-

diversiteithard achteruit. En als je

het huidige beleid er op nakijkt,

zal het de komende tijd niet veel

beter worden.
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