
NAJAARSEVENT LEDENCOMMISSIE FLEVOLAND EN ZWARTE MEER 
 
10 november 2021 
19:30 uur -21:30 uur 
Van der Valk Hotel Almere 
Veluwezoom 45 
1327 AK Almere 
 
Het heeft even geduurd, maar de coronamaatregelen zijn versoepeld en we kunnen weer 
samenkomen. Daarom nodigt de Ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer je graag uit voor ons 
najaarsevent. Naast de voordracht van nieuwe ledenvertegenwoordigers zal de avond vooral in het 
teken staan van de stand van zaken rondom de biodiversiteit in Flevoland. 
 
Stikstof: wat doet het met de natuur in Flevoland 
Dagelijks worden we in de media geconfronteerd met de 
stikstofcrisis en overal om ons heen klinkt de boodschap dat de 
biodiversiteit achteruit gaat. Maar wat merk je daarvan in 
Flevoland? Tijdens deze avond zul je ontdekken dat dit verhaal 
in onze provincie een onverwachte wending neemt. Stikstof lijkt 
hier namelijk vooralsnog veel minder problemen op te leveren 
dan in andere gebieden in Nederland en de biodiversiteit neemt 
toe. De vraag is natuurlijk: hoe kan dat? Twee ecologen van 
Natuurmonumenten zullen deze vragen beantwoorden. Ook 
zullen zij vertellen wat zij verwachten van de soortontwikkeling 
in Flevoland in de toekomst. Uiteraard is er ruim de tijd om 
vragen te beantwoorden en hier met elkaar over van gedachten 
te wisselen. 
 
Benoemingen 
Ook zullen tijdens deze avond Marion Fischer en Jaap Eelman worden voorgesteld en voorgedragen 
als ledenvertegenwoordigers. Deze rol hebben zij al eerder op zich genomen, maar vanwege corona 
hebben we daar nog niet de goedkeuring van de leden voor kunnen vragen. Mochten er bezwaren 
tegen deze personen zijn, dan kunnen leden van Natuurmonumenten in Flevoland dit tijdens deze 
avond laten weten. Mocht je deze avond niet aanwezig zijn, dan is het mogelijk om schriftelijk 
bezwaar maken tot en met 12 december 2021 via lcflevolandenzwartemeer@natuurmonumenten.nl. 
 
PROGRAMMA: 
 

19:00  Inloop met koffie/thee 
 
19:30  Welkom + voorstellen van de Ledencommissie 
 
19:35  Voordracht nieuwe ledenvertegenwoordigers 
 
19:40  Lezing Stikstof, wat doet dat met de natuur in Flevoland 

• Daan Vreugdenhil: ontwikkeling soorten in Flevoland 

• Bart de Haan: verschil in effect van stikstof op het oude en nieuwe land 

• Vragen 
 
21:30  Afsluiting met een drankje 

 

De grote weerschijnvlinder. Tot voor kort een zeldzame 
verschijning, maar ondertussen heeft deze soort zijn draai 
gevonden in Flevoland. 

mailto:lcflevolandenzwartemeer@natuurmonumenten.nl


Aanmelden: https://www.natuurmonumenten.nl/flevoland/agenda/najaarsevent-ledencommissie-

flevoland-en-zwarte-meer#2021-11-10T19:30 
 
Sprekers: 
Daan Vreugdenhil is boswachter ecologie bij Natuurmonumenten, beheereenheid Flevoland en 
Zwarte Meer. Hij is boswachter voor Marker Wadden, Harderhoek, Voorsterbos, en het Zwarte Meer. 
Zijn taken zijn onder andere het ontwikkelen van intern en extern beleid, gebiedsevaluatie, 
monitoring en ecologisch advies in het beheer. Hij heeft dan ook een zeer brede kennis van de 
Flevolandse ecologie en daarmee van de ontwikkeling van soorten in onze provincie. 
 
Bart de Haan is ecoloog van Natuur en Landschap, de landelijke afdeling van Natuurmonumenten. 
Als landelijke ecoloog is hij verantwoordelijk voor Flevoland en Overijssel voor extern beleid, Natura 
2000 en het ondersteunen van de boswachters ecologie. Zijn expertise ligt in natte en droge 
systemen zowel van het oude als het nieuwe land. 
 
CORONA 
Wij volgen bij onze events de richtlijnen van het RIVM. Daarom vragen we je je 
coronatoegangsbewijs mee te nemen. Dat kan een vaccinatiebewijs zijn, een negatieve testuitslag of 
een bewijs dat je hersteld bent van corona. Je gebruikt daarvoor de app CoronaCheck. Je vindt alle 
informatie over het gebruik van coronatoegangsbewijzen hier. 
 
VAN DER VALK HOTEL ALMERE 
Het evenement zal worden gehouden in het Van der Valk Hotel Almere. Centraal gelegen bij de A6 en 
voorzien van gratis parkeergelegenheid. 
 
Voor meer informatie over de locatie en de routebeschrijving zie https://www.hotelalmere.nl/. 
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