Zaterdag 21 september 2019

Euregionale botanische bijeenkomst
Het Jekerdal
Op zaterdag 21 september organiseren de Plantenwerkgroep
van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en de
plantenwerkgroepen in Belgisch-Limburg weer de Euregionale botanische bijeenkomst. Tijdens deze tiende Euregionale
botanische bijeenkomst proberen Nederlandse en Belgische
natuurliefhebbers en -onderzoekers gezamenlijk meer inzicht
te krijgen in de flora van het Jekerdal.
De Jeker ontspringt in België en mondt bij Maastricht in de
Maas. Tijdens haar tocht passeert het riviertje allerlei bijzondere natuurgebieden en biotopen. Zo liggen in de Belgische
Jekervallei veel kalkgraslanden en bossen. In Nederland liggen
het hellingbos van het Cannerbos en de graslanden van het
Jekerdalpark met hun bijzondere flora. Een verbindend element
is ook de muurflora die zowel in Tongeren als in Maastricht te
vinden is. Over en weer is er zo voor Nederlandse en Vlaamse
natuurliefhebbers veel te leren en te ontdekken.
Daarnaast wordt deze dag het 40-jarig jubileum van de Plantenstudiegroep gevierd. In die 40 jaar is er heel wat gebeurd,
van een groepje beginnende floristen tot echte freaks, in
binnen- en buitenland op pad, van dagtochten en meerdaagse
tochten tot onderzoeken op de vierkante meter en nog veel
meer. We nodigen na afloop van de Euregionale botanische bijeenkomst iedereen uit om met ons het glas te heffen en gezellig
na te praten in het kader van dit jubileum.
PROGRAMMA

Dagvoorzitter: Johan den Boer
9.30 uur: ontvangst met koffie
10.00 uur: aanvang lezingenprogramma
Daarin komen de volgende lezingen en sprekers aan bod:
• De waarde en potentie van de hellinggraslanden van de
Waalse Jekervallei te Bassenge – Remar Erens (INBO)
• Herstel en potentie van kalkrijk en venig blauwgrasland/
kalkmoeras in de Kevie (Grootmeers) te Tongeren in het
kader van het project Life Vochtig Haspengouw – Gorik
Verstraeten (Natuurpunt)

• Muurflora in Tongeren – Paul Denis (Leefmilieu Tongeren)
• Muurflora in Maastricht – Olaf Op den Kamp
(Plantenstudiegroep NHGL)
• Herstel van de botanische rijkdom in natuurgebieden in
het Jekerdal tussen Boirs en Emael – Rudi Vanherck
(Natagora, Franstalig)
• Bijzondere flora in het Jekerdalpark – Lisa Op den Kamp
(CNME Maastricht en Mergelland)
12.15-13.15 uur middagpauze met lunch
Tijdens de middagpauze is er een lunch met twee broodjes en een
kop soep à € 7,00 verkrijgbaar. Gelieve hiervoor vooraf te betalen.
13.15-14.15 uur: vervolg lezingenprogramma
14.15-14.45 uur: Samenvatting en toelichting middagprogramma.
15.00-17.00 uur: Excursies
U kunt kiezen uit verschillende thema-excursies: vegetatiekundig, floristisch, beheer en grassen. We streven naar ongeveer
10-15 mensen in een excursiegroep.
17.00-19.30 uur: Receptie 40-jarig jubileum Plantenstudiegroep.
PRAKTISCHE INFORMATIE

Adres: Fanfarezaal van de Koninklijke Fanfare St. Cecilia, Bejats
6-28, 3770 Kanne-Riemst. Parkeren op de parkeerplaats op de
hoek Bejats en Statiestraat.
Deelname aan deze dag is gratis, een financiële bijdrage is welkom.
Voor de lunch bedragen de kosten € 7,00 p.p. Gelieve dit bedrag
over te maken op IBAN: NL54INGB0001036366, BIC INGBNL2A t.n.v. Natuurhistorisch Genootschap in Limburg onder
vermelding van Euregionale botanische bijeenkomst 2019.
We verzoeken u zich voor 10 september aan te melden via
http://ebb.nhgl.nl#aanmelden.Voor meer informatie kunt u
terecht bij het kantoor van het Natuurhistorisch Genootschap,
bereikbaar via of tel. 0475-386470. Het aantal deelnemers is
beperkt en deelname wordt gehonoreerd in volgorde van aanmelding. Mocht later blijken dat u toch verhinderd bent, dan
verzoeken we u vriendelijk dit kenbaar te maken zodat anderen
uw plaats kunnen innemen.
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