
RAVON-dag 2014 zaterdag 8 november

Een programma met interessante lezingen, films 
en flitspresentaties is samengesteld!  Het thema  is 
‘Beschermen doen we samen” . 

Er is vooral aandacht voor het belang van vernieuwend 
onderzoek,  aangepast beheer, nieuwe samenwerkings-
verbanden en EU-wetgeving die alle bijdragen aan 
betere bescherming van onze reptielen, amfibieën en 
vissen.

Daarnaast staat burgerparticipatie ook prominent op 
het programma. 

Kijk op www.ravon.nl voor alle actuele informatie
(RAVON Actief > Activiteiten > RAVON-dag). 

        Uitnodiging

Plaats:
Linnaeuszaal 2
van de Radboud
Universiteit Nijmegen
Heyendaalseweg 137
6525 GC Nijmegen

Bereikbaarheid:
Zie www.ravon.nl

Parkeren:
P10 (gratis)

Toegang:
Gratis

In de pauzes heeft u gelegenheid om contacten te 
leggen en stands te bezoeken. En er is een uitgebreide 
sortering natuurboeken, veldwerkmaterialen, films, 
foto’s en natuurbeschermingsproducten te koop. 
Ook de leveranciers van faunapassages zullen aanwezig 
zijn om u over dit onderwerp te informeren.

Bij de aanwezige horeca kunt u tegen een geringe 
vergoeding terecht voor koffie, thee, melk, karnemelk 
en broodjes (beperkt aanbod). Een eigen lunchpakket 
meenemen is mogelijk.

Na afloop van het programma kunt u deelnemen aan 
een gratis borrel in het aangrenzende Natuurplaza waar 
RAVON is gehuisvest.

Columnwedstrijd

Wie schrijft de mooiste column met als thema: Beschermen doen 
we samen. Er moet een relatie zijn met onze soortgroepen en de 
column mag maximaal 400 woorden bedragen. Een driekoppige 
jury zal de inzendingen beoordelen. De winnaar wordt bekend 
gemaakt tijdens de RAVON-dag. Ook zal de column op de 
achterzijde van het tijdschrift RAVON worden geplaatst. 

Wilt u meedoen, zend uw bijdrage dan voor 31 oktober 2014 naar 
redactie@ravon.nl 

Lendersprijs 2014
Ieder jaar selecteert een jury, bestaande uit drie personen,
uit alle voorgedragen kandidaten een kandidaat die in 
aanmerking komt voor het ontvangen van de Lendersprijs. 
Meer informatie over de Lendersprijs en de criteria voor de 
kandidatuur van personen of organisaties staan op www.ravon.nl 
(RAVON Actief > Activiteiten > RAVON-dag > Lendersprijs). 
Kandidaten kunnen tot 8 oktober 2014 worden voorgedragen. 
Stuur mail met informatie kandidaat of organisatie naar
r.creemers@ravon.nl

Beschermen doen we samen

Het beschermen van onze soorten en hun leefgebieden doet 
RAVON altijd samen met andere organisaties. We kunnen en 
willen dat niet alleen doen. Het is belangrijk dat andere mensen 
en andere organisaties ook inzien waarom maatregelen moeten 
worden genomen voor reptielen, amfibieën en vissen. Voorbeelden 
genoeg in het uitgebreide programma. Ik nodig u van harte uit om 
op 8 november naar de RAVON-dag in Nijmegen te komen. 

Rob van Westrienen, directeur RAVON

2014 Jaar van de salamander 
Max Sparreboom houdt om 15.45 uur een lezing over de 
vormenrijkdom van de salamanders van de Oude Wereld, hun 
bijzonder fraaie habitats en het voortplantingsgedrag van enkele 
soorten. Zijn nieuwe boek is tijdens de RAVON-dag exclusief te 
koop met 15% korting (€ 105 i.p.v. € 125). 
Teken nu in via info@knnvuitgeverij.nl
Het boek ligt dan vanaf 12.30 uur voor u klaar 
in de stand van de KNNV Uitgeverij.



    Deze uitnodiging is gesponsord door:

  09.30 Zaal open

  
  10.00 Welkom door de dagvoorzitter
   Ruud Foppen, Sovon & Vogelbescherming Nederland
  10.10 Samen voor bescherming van de boomkikker in Enschede
   Mark Zekhuis, Landschap Overijssel
  10.30 Exotenbeleid, samenwerking en bescherming
   Wiebe Lammers,  Coördinator Team Invasieve Exoten
  
  11.00 Pauze 

 
  11.30 Hazelworm in beeld
   Film
  11.35 Habitat ha ∑ elworm; 1 + 1 = 3 ? 
   Berco Hoegen, Staatsbosbeheer
  11.50 Lichtvoorkeur padden tijdens trek inzetten bij bescherming? 
   Roy van Grunsven, Universiteit Wageningen
  12.05 Amfi bieën in het Fochteloërveen: waar gaat het heen?
   Edo van Uchelen
  12.30 RAVON-nieuws en aansluitend uitreiking Lendersprijs 2014
   Harry Keereweer, voorzitter Raad van Toezicht RAVON

  12.45 Pauze 

  13.45 De grote modderkuiper uitgepeild
   Jan Kranenbarg, RAVON
  14.05 Snoek preview: Oog in oog met de Nederlandse Zoetwatervissen
   Matthijs de Vos & Arthur de Bruin, blikonderwater.nl
  14.15 SOS Iguana St. Eustatius
   Bart Kluskens, RAVON
  14.30 Columnwedstrijd 2014
   Bekendmaking winnaar, uitreiken prijs en voordragen column

  14.45 Pauze
 

  15.15 Flitspresentaties van 5 minuten
   Risicoanalyse uitheemse slangen in Nederland - Rob Bugter, Alterra
   Vissenatlas Nederland scoort - Martijn Schiphouwer, RAVON
   Adderonderzoek Mantingerveld - Snake Professional (fi lm)
   Ontwikkelingen vuursalamander - Annemarieke Spitzen, RAVON
   Kikkertrap als reddingsboei - Vivara (fi lm)
   Ringslang in het Wormdal - Ingo Janssen, RAVON 
  15.45 Salamanders van de Oude Wereld
   Max Sparreboom
  16.10 Interactieve wervelende afsluiting (quizzzz)
   Bart Siebelink

  16.30 Borrel
   De gratis borrel voor alle aanwezigen zal plaatsvinden in het aangrenzende Natuurplaza

      Programma

  10.10 Samen voor bescherming van de boomkikker in Enschede


