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Het programma van de Europese
bijeenkomst van de Worldwide
Dragonfly Association (WDA), zoals
gehouden op 1 tot 3 juni
Friday 31 May
19.00-20.00 Arrival of the first attendants at KD's
home (Gortestraat 11: see map).
20.00-22.00 Informal presentations with slides from
Malawi, Turkey and whatever you bring yourself!
Saturday 1 June
09.30-10.00 Conference room opens ('Pesthuis' of
museum, see map) and coffee
10.00-10.30 W. Reinboud & T. de Groot: Video
"The Dragonflies of The Netherlands".
10.30-10.50 J. van Tol: Biogeographical notes on
the Platystictidae of the islands of Southeast Asia.
10.50-11.20 P.S. Corbet: Reproductive behaviour of
Odonata: the history of a mystery.
11.20-11.40 G.J. van Pelt: The Cordulegastridae of
the Western Palaearctic.
11.40-12.00 J.J. Beukema: Observations in a small
population of individually marked Calopteryx
haemorrhoidalis: site fidelity, homing ability, and
alongstream movements resulting in larval-drift
compensation.
12.00-13.30 Lunch
13.30-13.50 R. Ketelaar: European organisations
working on data collection of dragonflies: a bird's eye
view.
13.50-14.10 M. van der Weide: The Dutch Way,
data collection, conservation application and large
volunteer networks: how to achieve and manage it.
14.10-14.30 N.J. Dingemanse (chairman):
Introduction to session "Colour polymorphism in
damselflies".
14.30-15.00 T.N. Sherratt: Female-limited
polymorphism: a sexual mimicry model.
15.00-15.30 A. Cordero Rivera: The maintenance
of female colour polymorphism in odonates: an
overview and needs for future research.
15.30-16.00 Coffee
16.00-16.30 J.A. Andres: Molecular methods: What
can we learn?
16.30-17.00 H. van Gossum, R. Stoks & L. de
Bruijn: What keeps female damselflies polymorphic?
Sunday 2 June

09.00 Assemble at the museum
09.30 Departure to the fenlands of the 'Kromme
Rade'
16.00 Return for dinner at the dairy farm 'Het
Geertje'
Monday 3 June
Additional activities (depending on demand and
weather), possibilities are:
Discussions
Excursion to the coastal dunes
City walk
Visit the museum
Deelnemers:
Andres, J.A., Beukema, J.J., Bruyn, L. de, Citters, L.
van, Corbet, P.S., Cordero Rivera, A., Dijkstra, K.D. B., Dingemanse, N., Gennard, D., Gossum, H. van,
Groot, T. de, Hinnekint, B., Hoeffnagel, W.J.,
Joedicke, R., Kalkman, V.J., Keijl, G., Ketelaar, R.,
Kipping, J., Kleukers, R., Kop, A., Martens, A.,
Mostert, K., Niesen, H., Oomen, D., Peitzner, G.,
Peitzner, P., Pelt, G.J. van, Peterse, M., Reemer, M.,
Reinboud, W., Sherratt, T.N., Suhling, F., Teeuwen,
J.

Symposium ‘Vrijwilligers en
Soortbescherming’
zaterdag 12 oktober 2002 te Ede
Vrijwilligers en Soortbescherming
De onmisbare rol van vrijwilligers bij
onderzoek naar en beheeractiviteiten voor
bedreigde planten- en diersoorten.
Op zaterdag 12 oktober 2002 organiseert het
landelijke Platform Soortenbeschermende
Organisaties (PSO) in samenwerking met de
Vereniging Onderzoek Flora en Fauna
(VOFF) en Landschapsbeheer Nederland
(LBN) een symposium over de rol van
vrijwilligers bij soortbescherming.
Tijdens het symposium laten vrijwilligers zien
welke rol zij vervullen bij de bescherming van
planten- en diersoorten. Door een grotere
kennis van elkaars activiteiten kan de
onderlinge samenwerking worden verbeterd
en leiden tot een effectievere en duurzame
soortbescherming.
De Vereniging PSO is een
samenwerkingsverband van diverse
organisaties die actief zijn op het gebied van
bescherming van planten- en diersoorten. Het
doel van deze vereniging is om door een
betere onderlinge samenwerking en door de
integratie van soortgerichte kennis naar
leefgebied, bij te dragen aan een effectief
natuurbeheer. Bij deze vereniging zijn
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aangesloten: De Vlinderstichting,
Vogelbescherming Nederland, Das & Boom,
FLORON, RAVON, EIS-Nederland, VZZ en het
Otterstation Nederland.
Soortbescherming is een belangrijk en actueel
onderwerp in het natuurbeleid. Om de vele
bedreigde planten- en diersoorten goed te
kunnen beschermen zijn vrijwilligers
onmisbaar. Zij voeren inventarisaties en
karteringen uit, die veel van de benodigde
basisinformatie over het voorkomen van de
soorten bijeenbrengen. Ze volgen de
ontwikkelingen van de populaties van deze
soorten in monitoringprojecten. Bovendien zijn
er veel vrijwilligers actief bij het uitvoeren van
beheermaatregelen en bij draagvlakvergroting
door voorlichting aan het brede publiek.
Er gebeuren op dit gebied veel goede dingen,
maar het kan nog aanmerkelijk beter. De
verschillende vrijwilligers(groepen) zijn lang
niet altijd op de hoogte van wat de collegaorganisaties doen. Op het symposium
‘Soortbescherming en vrijwilligers’ kunnen we
de resultaten van al die inspanningen zien en
ook een kijkje nemen in de keuken van andere
vrijwilligersgroepen. Dat biedt tevens de

mogelijkheid om te bekijken waar een betere
samenwerking en afstemming op elkaars
activiteiten mogelijk zijn, zodat we de
soortbescherming op landelijk, provinciaal en
lokaal niveau ook in de komende jaren effectief
ter hand kunnen nemen.
Plaats
Het symposium wordt gehouden in
congrescentrum De Reehorst,
Bennekomseweg 24 in Ede , nabij station EdeWageningen. De toegang is gratis, maar
aanmelding is noodzakelijk. Bovendien is er de
mogelijkheid om uw vrijwilligersorganisatie te
presenteren door middel van een stand of een
poster. Heeft u hier belangstelling voor, dan
kunt u dit melden bij onderstaand adres.
Aanmelden kan schriftelijk:
Vereniging PSO, Postbus 506
6700 AM WAGENINGEN
of per email: info@verenigingpso.nl . Meld u
tijdig (maar uiterlijk 15 september) aan want vol
is vol. Nadere informatie, waaronder de
invulling van het programma, is binnenkort te
vinden op diverse websites van de
deelnemende organisaties en in een volgende
uitgave van dit tijdschrift.

Afz: Gerard Abbingh Muddegoorn 78 9403 NK Assen

NVL-Nieuwsbrief nummer 2 (Jrg 6), juni 2002
NVL-Nieuwsbrief nummer 2 (Jrg 6), juni 2002

