Programma FLORON-DAG

KNNV Botanische dag 10 december 2022
Workshops
13:30 - 14:30
Op Eindejaars Plantenjacht met Eggelte
Wil je goed beslagen ten ijs meedoen met de
Eindejaars Plantenjacht? Stef van Walsum
(FLORON) leert je hoe je met de nieuwe Eggelte’s
veldgids Nederlandse flora winterbloeiers kunt
determineren.
13:30 - 14:30
Introductie tot Kranswieren
Dompel je in de wereld van de kranswieren onder
leiding van Ron Mes en John Bruinsma. Na
deze workshop weet jij waar je kranswieren kunt
vinden én hoe je ze op naam brengt.
13:30 - 14:30
Nova Flora Neerlandica deel 2: Zeggen
De persverse Nova Flora Neerlandica staat in het
teken van Zeggen. Jacob Koopman leert je de
tips en tricks om zelf aan de slag te gaan met deze
fascinerende sprieten.
13.30-14.30 & 15.30-16:30
Botanisch tekenen - voor beginnende en
ervaren tekenaars
Botanisch tekenen is een hele kunst en de tekeningen zijn van grote waarde in naslagwerken.
Esmée Winkel (Naturalis Biodiversity Center) leidt
je met deze praktische workshop in in de wereld
van het botanisch tekenen.
15:30 - 16:30
Tandjes en tuitjes - wegwijs in de
Duizendknoopfamilie
Het op naam brengen van planten uit deze familie
kan een hele puzzel zijn. Willemien Troelstra
(FLORON districht Zuid-Holland Zuid) maakt je in
deze lezing wegwijs in de wondere wereld van
Beklierde duizendknoop en Zwaluwtong.
Aanmelden voor workshops
Meld je aan via floron.nl/actueel/floron-dag. Per
workshop is plek voor 15 deelnemers. Vol = vol.

Zaal 1

Zaal 2

10.15 uur
Opening FLORON-dag (live verbinding
		
vanuit zaal 2)
		
Themadag Stikstof

10.15 uur
		

Themablok Floristiek

Themablok Bescherming

10.45 uur
Stikstof en de te groene natuur
		
Arnold van den Burg (Zoologisch Museum
		Nederland)
11.15 uur
Stikstof en fosfaat in aquatische
		systemen
		
Elske Koppenaal (FLORON)
11.45 uur
Hoe worden de Kritische
		Depositiewaarden bepaald?
		
Han van Dobben (WUR)

10.45 uur
Bijzondere vondsten 2022
		
Leni Duistermaat (Naturalis Biodiversity Center)
11.15 uur
In de voetsporen van Van Ooststroom &
		
Reichgelt: Woladventieven langs de Maas
		Sipke Gonggrijp
11.45 uur
Stadse Paardenbloemen: Beter omgaan
		met warmte
		
Yannick Woudstra (NIOO-KNAW)

10.45 uur
Witte rapunzel, een zeldzame soort langs
		Brabantse beken
		
Sascha van der Meer (FLORON)
11.15 uur
Onderzoek naar standplaats en vitaliteit
		
van Breed wollegras en Slank wollegras in
		
relatie tot beheer en herstelmaatregelen
		
Philippine Vergeer (WUR)
11.45 uur
Bezint eer gij begint - ereprijzen redden
		
langs de IJssel
		Eddy Weeda

Pauze 12:15 - 13:30 uur

Pauze 12:15 - 13:30 uur

Pauze 12:15 - 13:30 uur

13.30 uur
Overmaat schaadt: doorwerking van 		
		
stikstof op vlinders		
		
Michiel Wallis de Vries (De Vlinderstichting)
14.00 uur
Kwaliteit van Hengel als waardplant 		
		voor Bosparelmoervlinder
		
Barbara Gravendeel (Naturalis Biodiversity
		
Center & Radboud Universiteit)
14.30 uur
Ammoniakgevoelige korstmossen 		
		
verdwijnen uit Nederlandse
		natuurgebieden
		
Henk-Jan van der Kolk (BLWG)

Themablok Het Levend Archief

12:15 uur
Plantenquiz voor beginners
		Joop Verburg & Willem Braam (WFD)		

Dagvoorzitter: Karin Akkers

Dagvoorzitter: Gertie Papenburg
Opening FLORON-dag
Karin Akkers (directeur FLORON & RAVON)

13.30 uur
Het Levend Archief in België
		
Annelies Jacobs (Natuurpunt)
14.00 uur
Het Levend Archief - borging botanisch
		erfgoed Noord-Brabant
		
Marit van Santen (FLORON)
14.30 uur
Paneldiscussie Wildplukken
		
Met Leny Huitzing (KNNV), Wouter van Eck
		
(Kenniscentrum Voedselbossen) &
		
Sander Turnhout (SoortenNL) onder leiding
		
van Baudewijn Odé (FLORON)

Zaal 3

Dagvoorzitter: Bart Heijne
10.15 uur
		

Opening FLORON-dag (live verbinding
vanuit zaal 2)

Themablok Data
13.30 uur
Verbeter monitoring en beheer door inzicht
		
in bloeitijden van planten
		
Laurens Sparrius (FLORON)
14.00 uur
Biodiversiteit in de Ooijpolder:
		
Insectenbiomassa als indicator
		
Robin Lexmond (NIOO-KNAW & Radboud
		Universiteit)
14.30 uur
Tellen en herkennen van wilde bloemen
		
met artificiële intelligentie
		
Gerard Schouten (Fontys Hogeschool & 		
		
Naturalis Biodiversity Center)

Pauze 15:00 - 15:30 uur

Pauze 15:00 - 15:30 uur

Pauze 15:00 - 15:30 uur

15.30 uur
Natuurbeheer in tijden van steeds 		
		grotere milieuaantasting
		Henk Siebel (Natuurmonumenten)
16.00 uur
Steenmeel in het Droge Zandlandschap:
		
stand van kennis na 6 jaar onderzoek
		
Joost Vogels (Stichting Bargerveen)

15.30 uur
Kwintelooijen: flora op de Utrechtse 		
		Heuvelrug
		
Huub Löffler (KNNV Wageningen e.o.)
16.00 uur
Onderwaterplanten op film
		
Arthur de Bruin

15.30 uur
Flitspresentaties
		
Ode aan de flora van Deventer
		Gerrit Hendriksen (KNNV Deventer & FLORON
		district Beneden-IJssel)
		VERA
		
Laurens Sparrius (FLORON)
		Basiscursus Wilde flora 			
		Stef van Walsum (FLORON)
		Duinen en mensen Voorne: nog het rijkste
		
duin van ons land? Rolf Roos (Uitgeverij
		Natuurmedia)
16.00 uur
Plantenkwiz
		
Joop Verburg & Willem Braam (WFD)

De FLORON-dag / KNNV botanische dag wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van:

