
Met een minisymposium over zijn 
werk eren we Ger Londo, die in de-
cember 2018 overleed. Een man die, 
zowel in zijn wetenschappelijke werk 
als privé, grote liefde en passie had 
voor planten en natuurlijke begroei-
ingen. Hij inspireerde wetenschappers 
en praktijkmensen met zijn boeken, 
waarmee hij ons toegang gaf tot zijn 
schat aan kennis over theorie en prak-
tijk. Deze middag wordt georganiseerd 
door het Oase Netwerk i.s.m. Wage-
ningen Environmental Research. 
U bent van harte welkom!
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Programma
Inloop   
Opening door dagvoorzitter Joop Schaminée 
Vanuit vier heemtuinen wordt het werk van Ger Londo belicht:
Wieger Wamelink, Natuurtuin Lumen, Wageningen (WENR). Deze 
tuin is aangelegd naar de inzichten van Londo.
Dik Vonk, Thijsses Hof, Bloemendaal. Op jonge leeftijd begon hier de 
liefde van Ger voor de planten.
Phine Dalmeijer, Londo Tuin, Leersum. Deze tuin heeft Ger kunnen 
vormen naar zijn hand. Tot het einde was hij nauw bij deze tuin betrokken. 
Arjen Stoop, Natuurpark de Liniehof, Made. De boeken van Ger als 
belangrijke inspiratiebron om vegetaties te volgen en te onderhouden.
Jojanneke Bijkerk, Cruydt-Hoeck. Over de adviezen van Ger voor de 
samenstelling van de wildebloemenmengsels.
Wandeling door de tuin. 
Hans van der Lans, Ecoplan. Niet alleen kruidachtigen maar ook 
 natuurtechnisch bosbeheer had zijn interesse.
Na afloop is er nog gelegenheid om verder met elkaar van gedach
ten te wisselen onder het genot van een drankje. 

Aanmelding en kosten
Opgave vòòr 25 febr. via info@oasenetwerk.nl. Kosten: € 20,-, 
overmaken op rek. nr. NL60 TRIO 0379 5348 35 tnv R.G.M. van 
der Steen o.v.v.  ‘Londo’ en naam/adres. Graag direct bij aanmel-
ding betalen.  Aanmelding is definitief na betaling, op volgorde van 
binnenkomst. Na betaling ontvangt u de adresgegevens en route.

13.30
14.00
14.00

15.15

15.30
16.00

16.30

mailto:info%40oasenetwerk.nl?subject=Londo

