
 
 
 
 

 
 
 

Voorjaarslezingendag NecoV:  

Restauratie-ecologie: van soort tot landschap 

31 maart 2011, De Witte Vosch te Utrecht 
 

Op 31 maart 2011 organiseert NecoV in Utrecht een lezingendag over onderzoek naar het 

herstel van biodiversiteit in Nederland en Vlaanderen.  Tevens zal aan het eind van de dag de 

algemene ledenvergadering (ALV) van de NecoV worden gehouden.  

 

Zowel in Nederland als Vlaanderen, beide zeer dicht bevolkt, staat veel natuur nog steeds 

onder hoge druk, en het handhaven en laat staan het vergroten van de diversiteit aan planten 

en dieren is geen sinecure, maar wel van groot belang. Op deze dag zal een negental 

presentaties worden verzorgd, waarbij verschillende aspecten van recent onderzoek op het 

gebied van restauratie-ecologie aan bod komen. Hierbij zal aandacht besteed worden aan 

onderzoek in verschillende typen ecosystemen, van droog naar nat, maar ook op verschillende 

integratieniveaus (van soort tot landschap).  Uiteraard zullen hierbij ook verschillende 

sturende processen en factoren behandeld worden. De lezingendag wordt besloten met een 

buffet, waarna direct de ALV van de NecoV zal plaatsvinden.  

 

Datum: 31 maart 2011,  

vanaf 9.30 uur; aanvang ALV ca. 17.30 uur 
 

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht 

              www.dewittevosch.nl 

   

Kosten:    leden   € 35,--  (incl. lunch en buffet) 

niet-leden       € 60,--  (incl. lunch, buffet en 1 jaar lidmaatschap) 

                 niet-leden   € 55,--  (incl. lunch en buffet) 
 

Opgave: via necov@planet.nl 

Uw betaling moet vóór 25 maart 2011 bij ons binnen zijn op bankrekeningnummer: 

8122663 t.n.v. Nederlands-Vlaamse vereniging voor Ecologie (NecoV) te Elst. 

 

Voor België: Bank van de Post, Bankrekeningnummer: 000-1728493-50 t.n.v. 

NecoV, Ned.-Vlaamse ver. voor Ecologie te Elst. 

 

Uw reservering is definitief als de betaling bij ons binnen is. 

   



Restauratie-ecologie: van soort tot landschap  

31 maart 2011, De Witte Vosch te Utrecht 

 

9.15 – 9.45 
  

 

Registratie en ontvangst met koffie 

9.45 – 10.00 Opening  door Roland Bobbink (voorzitter NecoV) 

 
10.00 – 10.30 Evaluatie van de regeling Effectgerichte Maatregelen: de tweede Rode 

Lijst met Groene Stip. Andre Jansen (Unie van Bosgroepen). 

 
10.30 – 11.00 Hoe duurzaam zijn stichterpopulaties? -Populatiebiologie en 

populatiegenetica van de Slanke sleutelbloem in recent aangeplante 

bossen. Olivier Honnay & Hans Jacquemyn (KU Leuven). 
 

 Pauze 

  
11.15 – 11.45 Verspreiding van planten en herstel van biodiversiteit in laaglandbeken. 

Merel Soons (Universiteit Utrecht). 

 
11.45 – 12.15 Voedselkwaliteit, een missing link in het herstel van 

faunagemeenschappen. Arnold van den Burg (St. Bargerveen). 

 
12.15 – 12.45 Evolutionaire mechanismen en herstel van (meta)populaties in 

versnipperde landschappen. Dries Bonte (Universiteit Gent). 

 
 Lunch 

 

14.00 – 14.30  “The swamp thing”: stuurknoppen voor laagveenherstel. Leon Lamers 
(Radboud Universiteit Nijmegen). 
 

14.30 – 15.00 Ecohydrology - van ruimtelijke beschrijving naar proces 
analyse. Rudy van Diggelen (Universiteit Antwerpen). 
 

 Pauze 
 

15.30 – 16.00 Ontwikkeling van natte natuur op landbouwgronden: Biogeochemische 

processen en bodemchemische proxies. Fons Smolders 
(Onderzoekcentrum B-WARE). 
 

16.00 – 16.30 De rol van bodembiota in natuurherstel op voormalige landbouwgrond. 
Gera Hol & Gerlinde de Deyn (NIOO). 
 

16.30 – 16.40 Afsluiting door Roland Bobbink (voorzitter NecoV). 
 

 

17.15 – 18.15 

 
Algemene Ledenvergadering  (ALV) NecoV 
 

18.30 Buffet 

 
 (Indien nodig: Uitloop ALV)  
 


