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voorwoord

Feiten en kennis

Wat is het toch mooi om voor een organisatie als RAVON te mogen werken. Meer 

dan 2000 vrijwilligers die jaarlijks het veld in gaan om te genieten van de natuur 

en ondertussen ook tienduizenden waarnemingen doen en aan ons doorgeven via 

Telmee.nl en Waarneming.nl. Na controle worden de waarnemingen toegevoegd aan 

de databank, waarna ze gereed zijn voor gebruik. Vervolgens zijn er 28 professionele 

RAVONmedewerkers die deze data gebruiken om adviezen te geven. Uiteraard doen de 

medewerkers nog veel meer: ze voeren bijvoorbeeld professionele inventarisaties uit in 

gebieden waar minder van bekend is en doen wetenschappelijk onderzoek aan soorten en 

hun leefgebieden. Dit is een mooie trits en al ruim 20 jaar een succesformule.

Bij dit alles spelen feiten en kennis ontegenzeggelijk een grote rol. Die feiten en kennis 

delen we in allerlei samenwerkingsverbanden. Zo werken we al meer dan 15 jaar samen 

met onze collega-organisaties als Vlinderstichting, SOVON, EIS in de VOFF (Stichting 

Veldonderzoek Flora en Fauna). Ook zijn we sinds 2 jaar gezamenlijk gehuisvest met 

de Zoogdiervereniging, Stichting Bargerveen, SOVON en FLORON in Natuurplaza 

in Nijmegen. Ruim 120 medewerkers die dagelijks bezig zijn met feiten en kennis ten 

behoeve van publiek, beleid, beheer en onderzoek. 

Een nieuwe loot aan de stam is het recent geopende Nederlands ExpertiseCentrum 

Exoten (www.exotencentrum.nl). In dit centrum hebben de partners van Natuurplaza en 

de Radboud Universiteit Nijmegen de handen ineengeslagen om de kennis over exoten te 

bundelen en uit te diepen en gebaseerd op die kennis adviezen te geven. 

Het is helder dat exoten voor vele miljoenen euro’s schade veroorzaken aan bijvoorbeeld 

de volksgezondheid (de pollen van ambrosia die hooikoorts veroorzaken), waterafvoer 

(grote waternavel die sloten en kanalen verstopt), natuur (brulkikker die een dodelijke 

schimmel kan overdragen op inheemse amfibieën) en veiligheid (muskusratten die dijken 

kunnen ondermijnen). Daarom is het van groot (economisch) belang om die kennis te 

bundelen.

De kennis over exoten begint echter bij u, bij de vrijwilligers die het veld in gaan en 

waarnemen welke soorten waar voorkomen en dit vooral ook doorgeven, via Telmee.nl en 

Waarneming.nl. En zo is de cirkel weer rond.

Rob van Westrienen

Beste donateurs,
Bij dit nummer van het tijdschrift RAVON, ontvangt u een verzoek om uw 
donatie voor 2012 over te maken, voor zover u dat nog niet hebt geregeld via een 
machtiging.
Wilt u voortaan via machtiging betalen (iets wat ons erg veel werk scheelt), dan 
kunt u dat doen door het bij dit tijdschrift gevoegde formulier in te vullen. 
De donatie voor RAVON blijft in 2012 onveranderd € 22,-. Een extra bijdrage  
wordt zeer gewaardeerd.


