Cool en van der Lek Prijs 2011 voor Piet Kelderman
Op de nieuwjaarbijeenkomst 2011 ontving Piet Kelderman de Cool en van der Lek Prijs uit
handen van Peter-Jan Keizer. Hieronder volgt een korte samenvatting van diens begeleidende
feestrede.
Piet Kelderman heeft vanaf jonge leeftijd het Limburgse land doorkruist. Eerst in gezelschap van zijn vader, later als lid van het IVN. Piet is all-round natuurkenner, maar specialiseerde zich al spoedig in paddenstoelen. Hij heeft voor en met het Natuurhistorisch
Genootschap in Limburg een aantal belangrijke paddenstoelenboeken aangeschaft en op
die manier de mycologische kennis in die organisatie flink vergroot. Sinds 1976 heeft Piet
zich aangesloten bij de NMV en zijn kennis verder uitgebreid in de cursussen die Frans en
Dien Tjallingii organiseerden. Een gelukkige en enigszins toevallige ontdekking waren de
mijnsteenhopen. Deze bleken erg rijk te zijn aan verschillende soorten parasolzwammen.
Literatuur over deze groep bestond amper. Door alle vondsten nauwkeurig te documenteren
is het bijzondere monografische werk over Lepiota’s van Limburg ontstaan, met kwalitatief
hoogstaande tekeningen. Piet heeft zich vele jaren lang enorm ingezet voor de plaatselijke
Paddenstoelen Studieclub. Daardoor is de kennis over de paddenstoelen in dat gebied sterk
toegenomen en zijn vele mensen geïnspireerd en gestimuleerd om zich met de paddenstoelenstudie bezig te houden.
Proficiat Piet!

“Van waarneming naar natuurbescherming”
Symposium op 1 oktober 2011
Op 1 oktober 2011 organiseren de KNNV en de VOFF het congres “Van waarneming naar
natuurbescherming”. Het doel van dit congres is om vrijwillige waarnemers, onderzoekers
en betrokken burgers handvatten te bieden om de bescherming van de natuur in hun eigen
omgeving zelf aan te pakken.
Hoewel geen land ter wereld méér weet van haar natuur dan Nederland, heeft al die
kennis nog niet kunnen leiden tot adequate natuurbescherming. En als je het huidige beleid
beziet, dan zal dat de komende tijd alleen maar minder worden. Als je tegenwoordig natuur
en landschap wilt beschermen, dan zul je het zelf moeten doen!
Door middel van lezingen, presentaties en thematische workshops wordt u gemotiveerd
om uw werkterrein en expertise te verbreden naar allerlei praktische vormen van natuurbescherming. Reserveer daarom vast 1 oktober in uw agenda.
Locatie: Hogeschool Domstad Utrecht (loopafstand CS). Aanvang: 10.00 uur
Het congres “Van waarneming naar bescherming” wordt georganiseerd door de KNNV en de
VOFF, in samenwerking met onder andere Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer
Nederland, FLORON, SOVON, RAVON, de Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, de
Groene Elf, Landschapsbeheer Nederland, Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu.
En passant vieren VOFF en KNNV nog hun gezamenlijk 125 jarig bestaan. Het programma is in april bekend gemaakt; zie ook www.knnv.nl en/of www.voff.nl
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