
                                Het Oude Continent, 
Natuur en Landschap van Europa 

10 december 2014 

Op woensdag 10 december 2014 organiseert de commissie Vegetatieonderzoek van de Koninklijke 
Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV) een lezingendag met als thema Het Oude Continent, Natuur 
en Landschap van Europa.  
 
De presentaties gaan in op de grote verscheidenheid aan natuur in Europa: wildernis, natuurlijke en oude 
cultuurlandschappen. Van de Europese hooilanden langs de laaglandrivieren tot kalkmoerassen in de 
bergen: tal van bijzondere landschappen en hun verhalen komen aan bod. Maar ook wordt de vraag 
gesteld: Hoe staat het met de bescherming van deze uiteenlopende natuurtypen? 
 
De lezingendag wordt gecombineerd met de jaarvergadering van de KNBV én met de presentatie van het 
boek “Het Oude Continent”, beschouwingen over Europese vegetatie (uitgave: KNVV, redactie: 
Joop Schaminée en John Janssen). Van de onderstaande presentaties worden er vier verzorgd door de 
mede-auteurs van het boek!   
 
Programma: 
 
10.00 - 10.30 u Ontvangst met koffie/thee 

10.30 - 10.45 u Opening lezingendag  

10.45 - 11.15 u Quint Rusman (Wageningen UR) en Rense Haveman (Ministerie van Defensie)  
Diversiteit en soortvorming van Europese vaatplanten  

11.15 - 11.45 u Wendy Liefting (Wageningen UR) en John Janssen (Wageningen UR) 
 Biodiversiteit in half-natuurlijke graslanden: beheer voor behoud 

11.45 - 12.00 u Pauze 

12.00 - 12.45 u  Jaarvergadering KNBV, voorzitter Joop Schaminée (ook voor niet-leden te bezoeken) 
 De nieuwe koers van het KNBV met interessante projecten! 

12.45 - 13.15 u Lunch  

13.15 - 13.45 u Leonie Tijsma (Wageningen UR) en Eddy Weeda (Wageningen UR) 
 Kalkmoerassen, nieuwe kansen voor kwetsbare parels 

13.45 - 14.15 u Anne Kwak (Radboud Universiteit Nijmegen) en Loek Kuiters (Wageningen UR) 
Wildernis in een getemd Europa  

14.15 - 14.30 u Pauze 

14.30 - 15.00 u Jan van Groenendaal (Radboud Universiteit Nijmegen) 
Boekpresentatie “Het Oude Continent, beschouwingen over Europese 
vegetatie” 

15.00 - 15.30 u Jori Wolf (Staatbosbeheer) 
Wildernis in Nederland  

15.30 - 16.15 u  Nabeschouwing, borrel 

 
Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26a, 6882 CT Velp. Zaal: de Kapel 
 
Routebeschrijving: 
Voor openbaar vervoer zie: http://www.hogeschoolvhl.nl/Contact/Velp_per_openbaar_vervoer.aspx 
Voor auto zie: http://www.hogeschoolvhl.nl/Contact/Velp_per_auto.aspx 
 
De toegang is gratis. Lunch kunt u (op eigen kosten) gebruiken in de kantine van Hogeschool Van Hall 
Larenstein, Velp. Opgave is niet verplicht, maar wel gewenst. Dit kan bij de commissie 
KNBVvegetatieonderzoek@gmail.com 
 
Nadere inlichtingen zijn tevens te verkrijgen via KNBVvegetatieonderzoek@gmail.com  
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