Zaterdag 3 september 2022

EUREGIONALE
B O TA N I S C H E B I J E E N K O M S T
Akkerflora

dauWnetel (GAleoPSiS SPeCioSA)

akkerleeuWenbek (MiSoPATeS oronTiUM)

korensla (ArnoSeriS MiniMA)

Op zaterdag 3 september 2022 organiseert de Plantenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap in
samenwerking met de Plantenwerkgroep van Likona
de 11e Euregionale botanische bijeenkomst. Doel van
deze bijeenkomsten is om de contacten tussen botanici
aan weerszijden van de grens aan te halen. Tijdens de
bijeenkomsten maken we kennis met elkaars natuurgebieden betreffende de flora, het beheer, de werkwijze,
activiteiten, projecten en onderzoeken.
Tijdens deze bijeenkomst staat de akkerflora centraal. Zoals zoveel soorten uit het agrarische milieu
gaat het ook met de planten die aangewezen zijn op
standplaatsen in akkers niet goed. De meeste soorten
zijn enkel nog te vinden in akkerreservaten, waarvan
onze Euregio er slechts een handvol telt. Het zou
wenselijk zijn om het aantal locaties met akkerflora
fors uit te breiden omdat niet alleen bijdraagt aan de
biodiversiteit, maar ook een geweldige ervaring is voor
de wandelaars in het agrarisch gebied. Tijdens deze
bijeenkomst bekijken we de situatie van de akkerflora
in de Euregio en proberen daar met name oog te hebben voor kansen om de toestand van de akkerflora te
verbeteren. ’s Morgens zijn er enkele lezingen over dit
onderwerp, zowel in het Nederlands als in het Duits. ’s
Middags maken we enkele excursies naar verschillende
akkerreservaten.

ruige klaProos (PAPAVer ArGeMone)

Wilde Weit (MelAMPYrUM ArVenSe)

korenbloem (CenTAUreA CYAnUS)

grote klaProos (PAPAVer rhoeAS)

Programma
Dagvoorzitter: Johan den Boer
9.00 uur Inloop met kofﬁe
9.30 uur Aanvang lezingenprogramma
Herstel van de akkerflora in ZuidNederland – Peter Verbeek (Bureau NatuurbalansLimes Divergens) en Udo Prins (Louis Bolk instituut)
Bijzondere akkervegetaties in de Duitse Eifel – spreker nog niet bekend
Akkerflora in Vlaanderen – Jules Robijns en Annelies Jacobs (Natuurpunt)
Het akkerreservaat bij Govelin in het Duitse Wendland – Olaf Op den Kamp
(Plantenstudiegroep NHGL)
13.00 uur Lunchpauze
14.00-16.30 uur Excursies
Voor de excursies bestaat de keuze uit diverse terreinen zodat er ook genoeg ruimte
is om de planten te bekijken.

Praktische informatie
Locatie: Zaal Keulen, Schoolstraat 3, 6343 CD Klimmen
Deelname aan deze dag is gratis, een vrijwillige bijdrage van € 7,50 wordt zeer op
prijs gesteld.Voor de lunch bedragen de kosten € 12,50 p.p.
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL54INGB0001036366 t.n.v. Natuurhistorisch
Genootschap in Limburg onder vermelding van uw naam en Euregionale 2022.
We verzoeken u zich voor 25 augustus aan te melden via:
http://ebb.nhgl.nl/aanmelden.Voor meer informatie kunt u terecht bij het kantoor
van het Natuurhistorisch Genootschap, bereikbaar via tel. 0475-386470.

roggelelie (liliUM BUlBiFerUM ssP. CroCeUM)

eChte kamille (MATriCAriA reCUTiTA)

bleke klaProos (PAPAVer DUBiUM)
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