
                                Ierland 
 

26 april 2012 Ede 

Op donderdag 26 april 2012 organiseert de commissie Vegetatieonderzoek van de Koninklijke 
Nederlandse Botanische Vereniging een lezingendag met als thema Ierland. Het programma biedt naast 
een inleiding over de vegetatie van Ierland interessante lezingen over natuurherstel en veranderingen in 
het Ierse landschap. De sprekers zullen voorbeelden laten zien van onder meer The Burren en 
Ombrogenic Saltmarshes. Verder zijn hydrologie, en natuur- en landschapsbescherming ruim 
vertegenwoordigd. Kortom een compleet programma voor wie alles van Ierland en haar spectaculaire 
natuur te weten wil komen. 

Programma 

9.30- 10.00 u Ontvangst met koffie/thee 
 

10.00-10.30 u Joop Schaminée (Wageningen UR, Radboud Universiteit Nijmegen) 
Celtatlantica – een inleiding op de plantengroei van Ierland en haar 
verscheidenheid 

 

10.30-11.00 u Matthijs Schouten (Wageningen Universiteit, University College Cork, 
Staatsbosbeheer) 
Natuur- en landschapsbescherming in het moderne Ierland 

 

11.00-11.15 u pauze 
 

11.15-11.45 u Nelleke Cornips (Natuurmonumenten) 
The Burren – over bedreigde bloemen en bijzondere boeren 

 

11.45-12.15 u Bjorn Robroek (Universiteit Utrecht) 
PEATBOG: onderzoek naar de plantendiversiteit en biochemie in Europese 
venen; springen Ierse hoogvenen in het oog? 

 

12.15-13.30 u  Lunch 
 

13.30-14.00 u Grace Cott (University College Cork) 
Vegetation composition of Ombrogenic Atlantic Saltmarshes on the 
Southwest coast of Ireland 

 

14.00-14.30 u Jan Streefkerk, hydroloog (Staatsbosbeheer) 
Hoogvenen: water van cruciaal belang voor behoud en beheer 

 

14.30-14.45 u pauze 
 

14.45-15.15u Jan van Groenendaal (Gegevensautoriteit Natuur, Radboud Universiteit Nijmegen)
Veranderingen in het natte landschap van West Connemara sinds 1975 

 

15.15-16.00 u Algemene discussie 
 
 
Locatie: Horapark, Ede (Gebouw 41, Bennekomseweg 43, 6717 LL, Ede) 
 
Openbaar vervoer: Het Horapark ligt op loopafstand (10-15 minuten) van het NS-station Ede-
Wageningen. U verlaat het station aan de zuidzijde via de Oude-Bennekomseweg. Sla linksaf op de 
Emmalaan en vervolgens direct rechts naar de Bennekomseweg. U vindt het gebouw na 8-10 minuten 
lopen aan uw linkerhand. 
Auto: Neem afslag Wageningen (afslag 24) vanaf de A12 en ga rechtsaf naar Ede. Voeg rechts uit naar 
de Rubensstraat (eerste afslag). Sla aan het einde van de weg linksaf op de Rubensstraat. Ga op de 
eerste rotonde rechtsaf (1e afslag) naar de Frans Halslaan. Vervolg deze weg voor 700m (tot aan de 
Edeseweg) en sla daar linksaf op de rotonde (3e afslag). U vindt het Horapark na 200m aan uw 
rechterhand 
 
Toegang gratis 
Het bijwonen van de lezingendag is gratis. Ook voor koffie en thee wordt gezorgd. Lunch kunt u op eigen 
kosten gebruiken bij de catering op het Horapark. Als u van de catering gebruik wilt maken, meldt u zich 
dan alstublieft aan bij Ciska Veen (KNBVvegetatieonderzoek@gmail.com). 


