Winteravondlezing

Op vrijdag 19 december houdt de Natuurgroep Kockengen haar winteravondlezing in ’t Kockenest,
Kon. Julianaweg 1 in Kockengen. Aanvang 20.00 uur.
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum wordt dit een wel zeer bijzondere lezing met de titel:

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen
Vader Paul Vlaanderen en dochter Karen zijn evenals vader Gerard van Zuilen en dochter Judith
actief in de natuurlijke omgeving. Zou het dan toch erfelijk zijn?
Zij zullen u verhalen vertellen over de “groene omgeving” waar zij zich o.a. mee bezig houden.
Paul Vlaanderen is een bekend gezicht van de Natuurgroep Kockengen. Hij heeft jarenlang
nestkasten opgehangen voor torenvalk, bosuil, en later ook de kerkuil. Paul vertelt kort over zijn
bevindingen met het ringen van vogels.
Zijn dochter Karen Vlaanderen is
uitgevlogen naar Groningen waar zij
milieukunde studeerde. Bij de Werkgroep
Grauwe Kiekendief zet zij zich in voor
vogels die in akkergebieden leven. Dankzij
deze Werkgroep is de Nederlandse
populatie van de grauwe kiekendief in 25
jaar van 3 naar 50 broedparen gestegen.
Dit succes is te verklaren door een
combinatie van onderzoek en
beschermingsmaatregelen. Daarbij spelen
moderne zendertechnieken een
belangrijke rol.

Gerard van Zuijlen is medeoprichter van de Natuurgroep
Kockengen, studeerde biologie en was vervolgens werkzaam
als ecoloog bij de Provincie Zeeland. Na zijn pensionering werd
hij veldcoördinator van de Agrarische natuurvereniging De
Utrechtse Venen en zette zich o.a. in voor de zwarte stern in
onze omgeving.
Zijn dochter Judith van Zuijlen studeerde eveneens biologie,
maar is meer de kant van de aquatische (water) ecologie op
gegaan. Zij werkt nu bij het waterschap De Stichtse Rijnlanden.
Hun lezing zal gaan over de resultaten die tot nu toe zijn
behaald met het beleid en beheer van de Zwarte Stern in het
veenweidegebied in samenhang met waterkwaliteit en
ecologisch beheer van het waterschap.

Dit belooft een interessante avond te worden.
Na de lezing wordt tevens de winnaar bekend gemaakt van de jubileum prijsvraag.
De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt echter op prijs gesteld.
Na afloop van dit alles is er een hapje en een drankje om nog even na te praten.
Tot vrijdag de 19e december.
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