
 

Themadag 

Agrarische Natuur op Kroondomein Het Loo 

 
Donderdag 24 november 2016 

 

 

Programma 

 

09:30 – 10:00 uur 

Inloop met koffie en thee 

 

10:00 – 12:30 uur 

Gevarieerd lezingenprogramma 

over agrarische natuur, flora en fauna 

en vrijwilligers op 

Kroondomein Het Loo 

 

12:30 – 13:30 uur 

Lunch 

 

13:30 – 15:30 uur 

Excursie en discussie in het veld 

 

15:30 – 16:00 uur 

Afsluitende borrel 

 

Welkom! 
Aanmelden kan via gerdien.bos@vlinderstichting.nl.  

Roel Pannekoek 

mailto:gerdien.bos@vlinderstichting.nl


Over de sprekers 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Excursie 
 

Tijdens de excursie zullen enkele vrijwilligers iets 

vertellen over bijzondere waarnemingen die zij hebben 

gedaan, en zo mogelijk deze zelfs laten zien. Ook zullen 

we in het veld enkele concrete beheervraagstukken 

bespreken. 
 

 

Anthonie Stip is als ecoloog werkzaam bij De Vlinderstichting. Hij vertelt over 

de ecologie van bijen, vlinders en andere insecten, die op hun beurt weer als 

voedsel dienen voor insecteneters zoals vogels en muizen. Hoe moet een 

bloemrijk grasland of een natuurakker er uit zien en beheerd worden om 

optimaal bij te dragen aan de flora en fauna? 

Vincent de Boer is medewerker ecologie en inventarisaties bij Sovon en 

houdt zich bezig met vogeltellingen in de breedste zin van het woord, in het 

broedseizoen met name met broedvogels in agrarisch gebied in de Provincie 

Gelderland. Hij vertelt waarom agrarische natuur zo belangrijk is voor vogels 

en om welke soorten het op Kroondomein Het Loo vooral gaat en welke 

telmethodiek voor deze soorten gebruikt wordt. 

Gerdien Bos is als ecoloog werkzaam bij De Vlinderstichting en coördineert 

de vrijwilligers die monitoring doen op Kroondomein Het Loo. Zij geeft u een 

blik in de resultaten van dit jaar en zal laten zien welke nieuwe 

monitoringtrajecten er volgend jaar van start gaan. 

Arthur Ebregt is Hoofd Beheerzaken op Kroondomein Het Loo en houdt zich 

onder andere bezig met de flora en fauna. Hij zal een beeld schetsen van de 

maatregelen die er dit jaar op Kroondomein Het Loo zijn genomen, juist op 

het gebied van agrarische natuur. 


