Akkervogelsymposium
21 oktober 2017, Leuven

Oproep postersessie
Op zaterdag 21 oktober 2017 organiseren Natuurpunt,
Vogelbescherming Nederland en Stichting Werkgroep
Grauwe Kiekendief een symposium over akkervogels.
Insteek is dan een terugblik op de afgelopen tien jaar: hoe
vergaat het ondertussen onze akkervogels, wat hebben we
over ze geleerd, wat is de betekenis geweest van agrarisch
natuurbeheer en welke lessen kunnen we trekken voor de
komende tien jaar? Het zoeken naar de antwoorden op deze
vragen doen we aan de hand van een aantal boeiende
sprekers uit binnen- en buitenland.

Veel veldwerk en kennis bij
studiewerkgroepen en onderzoekers
Heel wat studiewerkgroepen, onderzoekers en vrijwilligers
zaten de voorbije 10 jaar niet stil. Er is veel studiewerk verzet
in het veld: akkervogels kregen zenders of kleurringen, de
voorkeur of beschikbaarheid van stapelvoedsel werd
onderzocht, meetnetten werden uitgerold en ga zo maar
door. Al die kennis uit het agrarisch gebied is waardevol om
te begrijpen hoe we akkervogels beter kunnen beschermen.

Deel jouw inzichten met een poster
Omdat we al die voortschrijdende inzichten niet in één
studiedag kunnen bundelen, doen we een oproep om die via
een poster met andere deelnemers te delen. Dat mag ook
laagdrempelig: de focus ligt op het verspreiden van kennis
met een geïnteresseerd publiek. Tijdens de postersessie in
de middagpauze kun je de resultaten van je
natuurstudieprojecten ook toelichten aan de deelnemers.

Praktisch
Het symposium vindt plaats in het provinciehuis van Leuven (vlakbij station). Het
symposium staat open voor alle bij akkervogels betrokken vrijwilligers, onderzoekers,
medewerkers van landbouw- en natuurbeschermingsorganisaties, beleidsmedewerkers,
etc. Deelname is gratis. Je vindt het programma en inschrijvingsformulier op
www.natuurpunt.be/akkervogelsymposium
Wie belangstelling heeft om een poster te presenteren, stuurt een mailtje voor 1 oktober
2017 naar één van onderstaande contacten met een korte samenvatting van het onderwerp.
Ook voor vragen kun je bij hen terecht.
Natuurpunt: freek.verdonckt@natuurpunt.be, tel .+32 (0) 492 - 46 14 07
Vogelbescherming Nederland: jules.bos@vogelbescherming.nl, tel. +31 (0) 6 - 55 10 65 49

Richtlijnen
De onderwerpkeuze staat vrij, zolang het over studieprojecten gaat in agrarische context.
Dat kan gaan van wintertellingen van geelgorzen tot nachtvlinderonderzoek in akkers.
Voor de vorm, vragen we iedereen volgende criteria te respecteren:
• Layout en afdruk in posterformaat (70 cm breed, 100 cm hoog)
• Op afstand leesbare tekst (bij voorkeur Arial), minimale lettergrootte 60 pt.
• Handige en praktische tips voor het maken van een poster staan onder andere hier.
Wie dat wenst kan een sjabloon in powerpoint-formaat opvragen bij één van bovenstaande
contacten.
We bieden ook een printservice aan voor zij die niet over een plotter beschikken. Stuur
daarom vóór 17 oktober jouw poster per mail naar akkervogelsymposium@natuurpunt.be.

I.s.m.

