Foaroankundiging Guozzesympoasium
Het Biologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy en de Nederlandse Ornithologische Unie
organisearje op freed 19 maaie 2017, 10.00-17.00 oere in Guozzesympoasium by it Van Hall
Instituut (Agora 1, 8934 CJ) yn Ljouwert. Graach presentearje wy jo hjirby alfêst it foarriedige
programma. As jo de mooglikheid hawwe om ek alfêst melding te meitsjen fan dit sympoasium
op jo website of sosjale media, dan stelle wy dat tige op priis. Hâld foar neiere ynformaasje de
website fan de Fryske Akademy yn ‘e rekken: www.fryske-akademy.nl
Vooraankondiging Ganzensymposium
Het Biologisch Werkverband van de Fryske Akademy en de Nederlandse Ornithologische
Unie organiseren op vrijdag 19 mei 2017, 10.00-17.00 uur een Ganzensymposium bij het Van
Hall Instituut (Agora 1, 8934 CJ) te Leeuwarden. Graag presenteren wij u hierbij alvast het
voorlopige programma. Mocht u de mogelijkheid hebben om ook alvast melding te maken van
dit symposium op uw website of sociale media, dan stellen wij dat zeer op prijs. Houd voor
nadere informatie de website van de Fryske Akademy in de gaten: www.fryske-akademy.nl
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Ontvangst
Keynote talk - Jesper Madsen (University of Aarhus). Population
developments in geese worldwide – driving forces.
Kees Koffijberg (SOVON). Veranderingen in aantallen en
verspreiding in de overwinterende ganzenpopulaties in Nederland
in de afgelopen 10 jaar.
Koffiepauze
Henk van der Jeugd (NIOO). Populatiedynamica Nederlandse
ganzenpopulaties en draagkracht Nederlandse wintersituatie.
Jesper Madsen (University of Aarhus) – Managing geese
populations: the flyway approach and the African Eurasian
Waterbird Agreement.
Lunch
Keynote talk – Joseé Levebvre (Canadian Wildlife Service).
Regulation of the numbers of wintering Greater Snow Geese in
the Hudson River Basin Canada.
Bart Nolet (NIOO) – Populatiemodellering en de effecten van jagen
Theepauze
Ralph Buij (Alterra) – Maatschappelijke kosten en baten
ganzenoverwintering in Nederland.
Dick Melman of David Kleijn (beiden Alterra) – Synthese: wat zijn
de ‘take-away messages’ voor beleid en beheer in de Nederlandse
wintersituatie?
Afsluiting en napraten

