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Nieuwe vlogserie 
geeft kijkje in de 
RAVON keuken

Natuurtijdschrift RAVON

RAVON-jaarverslag 
2020 gepubliceerd
In juni is het RAVON Jaarverslag 2020 
verschenen met daarin alle informatie 
over het reilen en zeilen van onze 
organisatie. RAVON heeft binnen de 
natuursector een vooraanstaande 
positie verworven. Deze positie is 
gebaseerd op kennis en toewijding 
van zowel onze vrijwilligers als 
professionals. Die sterke positie is 
tegenwoordig niet alleen op het gebied 
van reptielen en amfibieën, maar zeker 
ook op het vlak van vissen. 
De werkorganisatie heeft een enorme groei doorgemaakt en 
floreert. Er zijn steeds meer vrijwilligers actief en het aantal 
projecten is fors toegenomen. Meer lezen, ga dan naar: 
www.ravon.nl/jaarverslag. 

Eind 2021 verschijnt de tweede editie van de jaarlijkse RAVON- 
balans, waarin we ingaan op de vraag: Hoe gaat het met de 
reptielen, amfibieën en vissen van ons land? 

In de videoserie over het 'Zegen in de Delta'-project was hij al 
als presentator te zien: Mick Vos, bioloog bij RAVON. Nu start 
hij een vlogserie over zijn werkzaamheden in het veld: "Er is 
veel moois dat mensen anders niet te zien krijgen."
Het materiaal voor de eerste aflevering is vorig jaar al 
geschoten, vlak voor de corona-crisis. "Het vlogidee had ik al 
langer, maar door mijn werkzaamheden voor RAVON in het 
veld ben ik er pas dit jaar aan toe gekomen om het allemaal 
uit te zoeken”, vertelt Mick. En dus is de eerste aflevering (over 
Langbroekerwetering) nu een feit. Kijken: 
youtube.com/ravonnederland

Al 23 jaar geeft RAVON een tijdschrift uit met (semi-)
wetenschappelijke artikelen over onze soortgroepen. Neem 
eens een kijkje op  www.ravon.nl/tijdschrift
Dan zul je zien dat deze pagina geheel is vernieuwd!

Omdat al onze artikelen uit het tijdschrift RAVON na een 
jaar worden vrijgegeven via Natuurtijdschriften.nl en de 
artikelen daar via de zoekmachine eenvoudig zijn te vinden 
op trefwoord of auteur, bieden wij op onze webpagina 
nu meer actuele informatie. We tonen hier nu de recent 

verschenen nummers (laatse drie jaargangen) en van de 
laatste vier nummers ook de inhoudsopgave en samenvatting 
(summary) van de artikelen. Soms wordt een artikel 
binnen een jaar al vrijgegeven, vaak gekoppeld aan een 
natuurbericht over dit artikel. In dat geval is het pdf-bestand 
van het vrijgegeven artikel gelijk te downloaden. 
We komen hiermee tegemoet aan de behoefte van veel 
vrijwilligers die wel Schubben & Slijm ontvangen, maar geen 
donateur van RAVON zijn en het tijdschrift RAVON niet 
ontvangen.


