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De atlas is er!
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Tamira Hankman

Gedeputeerde Harry
Keereweer ontvangt
het eerste boek van
Rob van Westrienen.

Op 18 november j.l. was het eindelijk
zover: “De amfibieën en reptielen van
Nederland” werd in Arnhem gepresenteerd. Rob van Westrienen (directeur
ravon en dagvoorzitter) opende de presentatie met een koffertje - met opschrift
”Derde woensdag in november” - trots
in zijn handen. De inhoud van het koffertje liet zich raden!

Na een kort welkom hielden Jeroen van Delft en Raymond Creemers een presentatie waarin ze ingingen op
enkele markante en indrukwekkende aspecten van de
atlas. Wat te denken van ruim 450.000 opgenomen waarnemingen, 45 auteurs, ruim 400 foto’s van 60 fotografen en
50 pagina’s literatuurreferenties? En rondom het atlasproject bleken zo’n 2500 e-mails verzonden te zijn. In de atlas
zijn naast de soortteksten ook 10 algemene hoofdstukken
opgenomen, met daarin o.a. aandacht voor cultuurhistorie
en de geschiedenis van de herpetologie in Nederland. Ook
zeeschildpadden hebben een volwaardige plaats in het
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Raymond kon er wel
mee lachen!

boek gekregen. Hierover werden enkele korte anekdotes
verteld en aansprekende beelden getoond. Geschetst werd
ook hoe de houding van de mens ten opzichte van reptielen en amfibieën gedurende de voorbije eeuwen veranderde. Uiteraard werden de nodige mensen bedankt,
waaronder de 15 subsidiënten die de uitgave mede mogelijk hebben gemaakt.
Een bijzonder moment was het opdragen van het boek
aan Henk Strijbosch die helaas niet aanwezig was vanwege
een al ver van tevoren geboekte lange Afrika-reis. Henk
was echter ingelicht en zeer vereerd. In een mooie brief,
voorgelezen door Rob van Westrienen, verhaalde hij over
zijn passie voor de herpetofauna en zijn band met ravon
en trots en blijdschap rondom het verschijnen van het
boek.
De presentatie werd verder nog opgeluisterd met schitterende foto’s uit het boek die op muziek waren gezet. Tot
slot passeerden alle auteurs en de geluidenman (CD!) de
revue in een fotopresentatie, eveneens op muziek. Hierin
waren de meesten in hun natuurlijke habitat te zien, dus
met de benen in het water, of balancerend op een rotswandje in de Alpen en natuurlijk heel vaak met een geliefd
dier in de hand.
Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de gedeputeerde
van de Provincie Gelderland dhr. Harry Keereweer. Gekozen was voor een gedeputeerde, als representant van een
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Voorbeeldpagina’s van
de gewone pad.
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De amfibieën en reptielen van Nederland
‘De amfibieën en reptielen van Nederland’ is verschenen als deel 9 in de gezaghebbende serie ‘Nederlandse
Fauna’. Het boek is geproduceerd onder redactie van
ravon (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek
Nederland) en uitgegeven in samenwerking met Naturalis en EIS-Nederland. Het resultaat is een rijk geïllustreerd, toegankelijk en up-to-date standaardwerk,
geschikt voor liefhebbers en professionals.
Vermelding: Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft
(RAVON) (redactie) 2009. De amfibieën en reptielen
van Nederland - Nederlandse Fauna 9. Nationaal
Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.
Distributie: KNNV Uitgeverij
Uitvoering: 480 pag., 23,5 x 30,5 cm, genaaid gebonden, full colour met honderden foto’s, kaartjes en tekeningen
Extra: CD met geluiden van alle Nederlandse kikkers en
padden
ISBN: 978 90 5011 300 7
Prijs: € 49,95
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Jeroen draagt het boek
op aan Henk Strijbosch.

Rob overhandigt de
eerste exemplaren
aan v.l.n.r. Tim van
den broek (NM),
Hank Bartelink
(De12Landschappen)
en Piet Winterman
(Staatsbosbeheer).

bestuurslaag die steeds belangrijker wordt voor amfibieën
en reptielen. Het rijk delegeert meer en meer bevoegdheden en financiën naar de provincies, zeker op het vlak van
natuur. Door het aanbieden van het boek aan dhr. Keereweer wordt het symbolisch eigenlijk ook aan alle collegagedeputeerden aangeboden. Daarnaast werd het boek
aangeboden aan vertegenwoordigers van drie grote terreinbeherende organisaties de heren Bartelink, Winterman
en van den Broek, respectievelijk van De12Landschappen
(de koepel van alle Provinciale Landschappen), Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Zij beheren veel van de
waardevolle terreinen voor onze dieren. ravon werkt met
hen samen om de terreinen nog geschikter te maken.
In hun dankwoord gingen zowel de gedeputeerde als de
terreinbeheerders in op toekomstige samenwerking en het

belang van bescherming, maar zeker ook op beleving. Zo
werden we zelfs deelgenoot van het enthousiasme van de
gedeputeerde toen hij op een Frans campingtoilet zijn
eerste boomkikker zag!
Daarna opende Professor Jan van Groenendael (Gegevensautoriteit Natuur) de “Levende Atlas”. Dit is een
beknopte weergave van de informatie uit de atlas op internet. Ook dhr. Van Groenendael noemde de samenwerking
met ravon en het belang van (vrijwillig) verzamelde
natuurgegevens.
Na de officiële plichtplegingen was het tijd voor de lunch
en kreeg iedereen de kans een atlas op te halen. Het was
nog een gezellig en informeel samenzijn waar ravon met
plezier op terugkijkt!
Dit boek is mede mogelijk gemaakt door subsidies vanuit
het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, Gegevensautoriteit Natuur (onderdeel Ministerie van lnv), de provincies Flevoland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant,
Utrecht, Limburg, Zeeland, Vereniging Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds, Staatsbosbeheer, de Stichting
Bevordering Herpetologie en de warn. Wij zijn onze
subsidiënten zeer erkentelijk voor hun steun aan ons project!
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