
Info en inschrijvingen

Inschrijven voor deze dag kan via www.brakona.be 
of brakona@natuurpunt.be. Je inschrijving is 
geldig na storting van 5 euro (incl. broodjes-
lunch en koffiepauzes) op rekeningnummer 
230-0524745-92 uiterlijk 27 januari 2012 
met vermelding van je naam en ‘Brakona con-
tactdag 2012’. 

Tijdens de pauzes heb je de gelegenheid om 
verschillende infostands te bezoeken. Ook het 
nieuwe Brakona jaarboek 2010 zal hier ver-
krijgbaar zijn.

Bereikbaarheid

Het Provinciehuis is vlot bereikbaar met het 
openbaar vervoer  en ligt op 2 minuten wan-
delafstand van het station van Leuven. Voor 
wie met de wagen komt, is er parkeergelegen-
heid op de parking van het Provinciehuis. Voor 
meer informatie omtrent bereikbaarheid, surf 
naar: www.vlaamsbrabant.be/provinciehuis.

Meer info?

Griet Nijs
Projectmedewerkster Brakona
Natuurpunt Studie vzw
Telnr.: 015/77.01.61 (tijdens kantooruren)
E-mail: brakona@natuurpunt.be
www.brakona.be
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Natuur en techniek

Op zaterdag 4 februari 2012  organiseert de Vlaams-
Brabantse Koepel voor Natuurstudie (BRAKONA) 
de 13e editie van de Brakona contactdag. Deze 
dag van en voor de vrijwilliger staat dit jaar in het 
teken van ‘Natuur en techniek’. 

De laatste jaren ontwikkelde het digitale tijdperk 
in sneltempo en veroverde ook de wereld van 
de natuurstudie. Internettools en technische 
snufjes schieten als paddenstoelen uit de grond. 
Maar vormen die zaken nu werkelijk een 
meerwaarde? Tijdens de voormiddag krijg je in 
enkele presentaties te horen welke voordelen de 
huidige technieken kunnen bieden op vlak van 
soortbescherming en natuurbehoud. 

Na de lunchpauze wordt tijdens parallelle 
workshops ingegaan op enkele technische snufjes 
en de monitoring van koesterburen. Uiteraard zal, 
naar goede jaarlijkse traditie, eveneens de aandacht 
uitgaan naar projecten met en door vrijwilligers die 
ook in 2011 de biodiversiteit in de kijker zetten.
Tijdens de pauzes kan je eens langslopen bij de 
infostands en ook de Natuurpunt boekenwinkel 
zal dit jaar weer aanwezig zijn met een uitgebreid 
aanbod aan boeken.

Deze dag vormt dus de ideale gelegenheid voor 
vrijwilligers en andere natuurstudieactievelingen 
om elkaar te ontmoeten en ervaringen en bevin-
dingen uit te wisselen. Het belooft dus weer een 
boeiende dag te worden met voor ieder wat wils!

15.50u Watergebonden kevers, wantsen en week-  
             dieren in Walenbos (Nobby Thys en Eric 
             Stoffelen, NSG Hagelandse heuvelstreek)
16.10u  Vuursalamanders in Meerdaal (Gert Van-       
             autgaerden, NSG Dijleland)   
16.30u  Van beren tot uilen, welke motten kan je   
             spotten in het Hageland? (Roel Uytten-
             broeck, Koen Berwaerts, Johan Vandeplas, 
             NSG Hagelandse Heuvelstreek),   
16.50u  Wilde bijen tussen leemstreek en Hageland  
 (Bart Creemers, Pieter Vanormelingen) 

  17.10u Slotwoord door gedeputeerde voor 
   milieu dhr. Jean-Pol Olbrechts 
  17.15u Receptie  

Programma:
09.00 u  Ontvangst + koffie
09.20 u  Verwelkoming door de dagvoorzitter
09.30 u  Waarnemingen.be: afvalberg of goud- 
   mijn? (Marc Herremans, NP Studie)
10.00 u  De Natuurwaardeverkenner (Tanya
   Cerulus, LNE) 

10.30 u  Koffiepauze

11.00 u  Extinctieschuld in heischrale graslanden 
   (Joachim Mergeay, INBO)
11.30 u Meer blauw in ‘t veld (Freek Verdonckt,  
  Werkgroep Grauwe gors)    

12.00u   Broodjeslunch

13.15 u  Workshops
  * Workshop 1: Natuur en techniek 
 - Van notitieboek tot smartphone (Wouter  
   Vanreusel, NP Studie)
 - Vleermuizen determineren: tips and tricks
    (Bart Mulkens, NP Vleermuizenwerkgroep)
 - Broedvogelkartering.be (Gerald Driessens, 
   NP Studie)
  * Workshop 2: Monitoring van koesterburen: Hoe  
    gaan we tewerk?
14.30 u  Samenvatting workshops

15.00 u  Koffiepauze

15.30-17u00u: Korte presentaties
15.30u De Grote modderkruiper in het Demerbekken  
              (Chris Van Liefferinge, ANB)
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