GENOOTSCHAPSDAG

Ochtendprogramma (10.00-12.00 uur)

beenbreek (narthecium ossifragum)
kleine eikenboktor (cerambyx scopolii) (foto’s: olaf op den kamp)

Het programma start om 10.00 uur (zaal
open om 9.30 uur) en duurt tot 16.30 uur.
De dag wordt afgesloten met een borrel.
Hieronder vindt u het voorlopige programma. Het meest actuele programma
van de Genootschapsdag is te vinden op
de internetpagina van het Natuurhistorisch
Genootschap in Limburg: www.nhgl.nl.
Dagvoorzitter is Harry Tolkamp.

edelhert (cervus elaphus)

PROGRAMMA

visdiefje (sterna hirundo)

Tijdens het ochtendprogramma lichten
leden van de studiegroepen in korte presentaties projecten en bijzondere soorten op
hun studiegebied toe. In de middag worden
langere lezingen verzorgd.
Naast de lezingen is er vanwege beperkte
belangstelling ditmaal geen infomarkt
maar wel een uitgebreide tweedehands
boekenmarkt waarin door leden geschonken boeken kunnen worden verworven.
Maar vooral is de Genootschapsdag een
echte ontmoetingsdag voor de Limburgse
natuuronderzoeker.
Tijdens de Genootschapsdag wordt ook
de jaarlijkse algemene ledenvergadering
van het Natuurhistorisch Genootschap
georganiseerd. Juist door deze op onze ontmoetingsdag te organiseren, hopen we veel
leden te mogen begroeten op de jaarvergadering.

gaai (garrulus glandarius)

5 maart 2022

- Natuurlijk Kerkrade. Natuurgebieden in
Kerkrade opnieuw in boekvorm – Olaf
Op den Kamp
- Het eiland van Weert. Ook de Weertse natuur verdient een
boek – Reinier Akkermans
- Ondergronds groeiende paddenstoelen (truffels & schijntruffels) – Alex König (Paddenstoelen Studiegroep Limburg)
- Bijzondere boktorren in het Maasdal – Rob Geraeds
- Genootschapsweekend 2022 in Posterholt – Olaf Op den
Kamp
- Opmars van de Boomkrekel – Wouter Jansen (Sprinkhanenstudiegroep)
- Herpetofauna van het Vlootbeekdal – Pieter Puts (Herpetologische Studiegroep)
- Morlina glabra, een nieuwe Nederlandse slakkensoort – Stef
Keulen (Molluskenstudiegroep Limburg)
- Algemene ledenvergadering – Frank Oelmeijer
Middagprogramma (13.30-16.00 uur)

- Beenbreek, ecologie en verspreiding in Limburg van een
zorgenkindje – Jan Hermans
- Witlof, kardoen en champignons in de Sint-Pietersberg –
Gerard Majoor (Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven)

- Kalkvegetaties van het Mergelland – Johan den Boer & Jos
Bonnemayer (Werkgroep Plantensociologie)
- Terugkeer van het Edelhert in Limburg en Brabant –
Bram Houben (Ark Natuurontwikkeling)
- Vogels in Belgisch Limburg – Jan Stevens (Vogelwerkgroep
Likona)
LOCATIE

De Genootschapsdag vindt plaats in het Bisschoppelijk College
Broekhin, Bob Bouwmanstraat 30-32 te Roermond.
AANMELDEN

Deelname aan de Genootschapsdag is gratis, aanmelden is
echter noodzakelijk. In verband met eventuele beperkingen en
de catering verzoeken we u om zich voor 24 februari aan te
melden via http://genootschapsdag.nhgl.nl. Koffie en thee zijn
de hele dag gratis verkrijgbaar.
Verdere informatie kunt u verkrijgen via het kantoor van het
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Kapellerpoort 1,
6041 HZ Roermond, tel. 0475-386470 of via e-mail kantoor@
nhgl.nl.

