
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. broodjeslunch en koffiepauzes) 
op rekeningnummer 230-0524745-92 uiter-
lijk 22 januari 2010 met vermelding van je 
naam en ‘Brakona contactdag 2010’. 

Tijdens de pauzes heb je de gelegenheid 
om verschillende infostands te bezoeken. 
Ook het nieuwe Brakona jaarboek 2008 zal 
hier verkrijgbaar 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 parkeergele-
genheid op de parking van het Provincie-
huis. Voor meer informatie omtrent bereik-
baarheid, 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

Brakona contactdag
11e editie

Provinciehuis Leuven
Provincieplein 1

3000 Leuven

Klimaat vs. biodiversiteit?

30 januari 2010

Organisatie: 
Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie

in samenwerking met de 
Provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt Studie vzw
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Klimaat versus biodiversiteit?
Op 30 januari 2010 organiseert de Vlaams-          
Brabantse Koepel voor Natuurstudie opnieuw 
haar jaarlijkse contactdag. De inmiddels 11e editie 
van deze studiedag zal in het teken van ‘klimaat 
en biodiversiteit’ staan. Ondertussen komt dead-
line van 2010 in zicht, het jaar waartegen men de 
achteruitgang van de biodiversiteit een halt wou 
toeroepen. 

Hoe is het ondertussen met onze biodiversiteit ge-
steld en welke rol speelt het veranderende klimaat 
daarin? Hoe ziet de toekomst eruit voor onze soor-
ten? Wat zijn klimaatkanaries en hoe kunnen we 
daar best mee omgaan? 

 

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!

14.15 u  Samenvatting workshops

14.30 u  Koffiepauze

15.00-16.30u: Korte presentaties
   15.15u Dood doet leven (Dirk Raes, ANB)
   15.30u Onderzoek en resultaten akkervogel  
    maatregelen (Roald Steeno, VLM)
   15.40u Citrinella, de nieuwe vogelwerkgroep  
    in Zuid-West-Brabant (Daisy Bonnewijn,  
    VWGZWB)
   15.45u De Kamsalamander in Vlaams-Brabant  
    (Iwan Lewylle, Natuurpunt studie)
   16.00u Natuurstudie digitaal: wat levert het op?   
    (Wouter Vanreusel, Natuurpunt Studie)
   16.15u Vlaams-Brabantse zwaluwen in nesten  
    (Gerald Driessens, Natuurpunt Studie) 

16.30u-16.50u:  Mededelingen
   16.30u Speuren naar kleine pages (Bruno 
    Bergmans, NSGD)
   16.40u  Klimaatsoortenproject JNM (Jelle Van  
    den Berghe, JNM)
   16.45u Algemene mededelingen (Griet Nijs,   
    Brakona)
   

16.50u Slotwoord door gedeputeerde voor 
     milieu dhr. Jean-Pol Olbrechts + 
     uitreiking prijs PPS-wedstrijd
 17.00u  Receptie  

Programma:
09.00 u  Ontvangst + koffie
09.15 u  Verwelkoming door de dagvoorzitter
09.30 u  Biodiversiteit, klimaat en beleid: wat na  
   2010? (Hans Van Dyck, UCL)
10.00 u  Klimaatkanaries (Marc Herremans, 
    Natuurpunt Studie) 

10.30 u  Koffiepauze

11.00 u  Zoniënwoud versus klimaatverandering  
   (Stéphane Vanwijnsberghe, BIM)
11.30 u   Welke natuur in 2030? Scenario’s voor  
   het natuurbeleid (Maarten Hens, INBO)

12.00u   Broodjeslunch

13.15 u  Workshops
  * Workshop 1: Klimaat, een uitdaging voor natuur- en 
soortenbeleid? (Kris Verheyen (UGent) en Steven Van-
holme, Natuurpunt)
  * Workshop 2: Van start met monitoring in jouw natuur-
gebied (Wouter Vanreusel, Natuurpunt Studie)

Op deze dag hopen we alvast een 
tipje van de sluier te kunnen op-
lichten. Uiteraard zal, naar goede 
jaarlijkse traditie, eveneens de 
aandacht uitgaan naar projecten 
met en door vrijwilligers die ook 
in 2009 de biodiversiteit in de 
kijker zetten.
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