Uitnodiging "B - IWA Happy Hour"
ma andag 16 November 2015, om 15h
Bezoek aan Agentschap Plantentuin Meise

(Meise)
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op het volgende B-IWA Happy Hour, dat zal
plaatsvinden op maandag 16 november e.k., bij Agentschap Plantentuin Meise,
Nieuwelaan 38 in 1860 Meise.
Het Agentschap Plantentuin Meise is een van de grootste plantentuinen ter wereld en is
vandaag 92 ha groot en herbergt 18.000 soorten planten. Midden het domein bevindt
zich het kasteel van Bouchout dat in de 12e-eeuw werd opgetrokken. Het serrecomplex
met de Victoriakas is één van de mooiste in Europa en strekt zich over ongeveer 1 ha.
Het domein heeft ook een uitgebreide wetenschappelijke bibliotheek en
plantenverzameling die over de hele wereld bekend is. Bovendien wordt hier onderzoek
op dit gebied uitgevoerd.
Tijdens deze Happy Hour wordt een bezoek gebracht aan de plantentuin en de serres en
wordt bijzondere aandacht besteed aan het water- en afvalmanagement en het
regelen van de verwarming van de serres.
Na het bezoek zal door een aantal vertegenwoordigers van EUROFED de dienst van de
Nationale Contactpunten (NCPs) van de Belgische federale overheid, uitleg gegeven
worden over opportuniteiten binnen EU-H2020 programma’s met specifieke focus op het
wateronderzoek (zie ook: http://eurofed.stis.belspo.be/).
Na afloop van het bezoek en de lezing worden de deelnemers uitgenodigd op een
drink. Tijdens de drink is er een mogelijkheid tot rondleiding door het kasteel van
Bouchout door Paul Borremans
Deelname aan de Happy Hour is gratis voor B-IWA-leden. Zij mogen zich tevens laten
vergezellen door een tweede persoon. Niet-leden betalen ter plaatse € 15; via het
groepsabonnement kunnen 5 willekeurige personen het ganse jaar deelnemen aan de
Happy Hours (inlichtingen te verkrijgen op het secretariaat).
Voor een vlot verloop van het bezoek dringen wij erop aan dat u ten laatste tegen 31
oktober uw deelname, alsook die van de begeleidende persoon, zou aanmelden via
het formulier op de website (www.b-iwa.be). Degenen die een groepsabonnement
hebben genomen worden eveneens verzocht het aantal en de namen van hun deelnemers te melden.
Wij hopen u (opnieuw) te mogen begroeten op dit B-IWA HAPPY HOUR.
De Directieleden,
Ingmar NOPENS - Patricia MERGEN - Boudewijn MEESSCHAERT - Greet DE GUELDRE

PROGRAMMA
14:30-15:00: Registratie met koffie (Kasteel)
15:00: Welkom door Steven Dessein, directeur van de plantentuin
15:00-16:30: Bezoek aan de plantentuin en de serres van Meise
16h30: Koffie (Kasteel)
17:00-18:00: Kristof Vlaeminck, Laurent Ghys and Pascale Van Dinter
(EUROFED): “EU H2020 opportunities with specific focus on water
research“
18h00-20:30: receptie met optioneel bezoek aan het kasteel van
Bouchout door Paul Borremans

Adres en routebeschrijving:
De Plantentuin is gelegen in het centrum van Meise, ongeveer 12 km ten
noorden van het centrum van Brussel en op 3 km van het Atomium, eventjes
buiten de Brusselse Grote Buitenring (R0).
Adres:
Plantentuin Meise
Nieuwelaan 38
1860 Meise.
http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/howtoreachnl.php

