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Terugkijkend op het afgelopen jaar was met
name het symposium van 16 juni een
memorabele gebeurtenis. Velen genoten
van de presentatie van Thurkow-prijsover de
winnaar Prof Dr. Francis
meeste recente ontwikkelingen in het
onderzoek vanaf het kronendakvlot, ingeleid
onze ere voorzitter Prof. Dr. Ir. R.A.A.
Oldeman. Ook het onderzoeksvoorstel van
Dr. Sylvia Mota de Oliveira dat uit 6 zeer
goede inzendingen gekozen werd voor een
ondersteuning van 12.500 euro werd met
veel enthousiasme ontvangen. Zij gaat
verspreiding
van
kronendak
planten
onderzoeken
met
behulp
van
de
kronendaktorens in
.
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waardoor ik soms in gevaarlijke situaties belandde – zoals wegglijden of achterover kiepen door mijn
zware rugtas. Desondanks heb ik genoten van het veldwerken. Het bergbeklimmen leidde vaak tot
mooie uitzichten. Zo kwam ik één keer zelfs boven de wolken uit en vond ik een wurgvijg waarvan de
gastheer was afgestorven, waardoor alleen de fig nog stond. “

NL23 INGB 0666638314 -

('$- #$51'8/)+- 118- 4$- >%(+3$)*$)- /)- *%18- 13- *$0(+$)- 9((%411%- $%%$)M-1&-5'/)4$%,@-,&/))$)-$)- LL)-2(+$4/,-)(6- -

info@kronendak.nl -

www.kronendak.nl

