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nieuws

bronzen 
medaille voor 
inzending op 
Floriade 

De Floriade heeft na 186 
dagen haar poorten op 5 
oktober jl. gesloten en in deze 
periode hebben ruim 2 miljoen 
bezoekers kunnen genieten 
van alle mooie inzendingen, 
waaronder de inzending 
“Through Animal Eyes” waaraan 
RAVON een bijdrage heeft 
geleverd.
Eind september kregen wij 
bericht van Floriade World 
Horticultural Expo 2012 dat 
onze inzending bekroond is 
in de Floriade Competitions 
2012. Op 7 oktober hebben Jan 
Thomassen, directeur Vivara 
Natuurbeschermingsproducten, 
en Sylvia Spierts-Brouwer, 
projectleider IVN, de bronzen 
medaille in ontvangst genomen 
voor onze inzending in de 
categorie “Organization 
Presentation”. We zijn hier 

In memoriam 
chris van de bund
Op 23 augustus 2012 is op 86-jarige leeftijd Chris van de 
Bund overleden. Hij behoorde tot de eersten in Nederland 
die zich serieus met herpetologie bezighielden. Zijn naam 
werd in onze kringen bekend toen hij in 1964 het “Vierde 
Herpetogeografisch Verslag” uitbracht, een boekje over de 
verspreiding van de amfibieën en reptielen in Nederland. Na 
de drie voorgaande ‘Verslagen’ was dit voor het eerst een echte atlas, waarin vlakdekkend de 
verspreiding werd weergegeven: elke soort had een paginagroot verspreidingskaartje (op basis 
van gemeentegrenzen) met een toelichting van 1-3 bladzijden, waarin ook enige ecologische 
informatie stond. Chris was een bescheiden man die in het veld van zijn fenomenale taxonomische 
en ecologische kennis blijk gaf. Hij was van huis uit entomoloog, maar hij telde ook mee als 
ornitholoog en herpetoloog. Zijn habitat was vooral de heide en in het bijzonder die van de Hoge 
Veluwe. Hij schreef een twintigtal herpetologische publicaties, onder andere over zandhagedissen 
en hun thermoregulatie. Belangrijk was zijn introductie van ‘toetssoorten’ op de heide, waarmee 
men eenvoudig aan de hand van goed herkenbare dieren de kwaliteit en de kenmerken van de 
heide kan aflezen.
De laatste jaren leefde Chris in alle rust op zijn geliefde woonplek in Bennekom. Tot op het laatst 
bleef hij geïnteresseerd in natuurobservaties. Ik denk met grote waardering terug aan de vele 
veldbezoeken en discussies die ik met hem mocht meemaken.

Ton Stumpel

Jan Thomassen (Vivara) en Sylvia Spierts-Brouwer (INV) 
nemen namens de samenwerkingspartners de bronzen 
medaille in ontvangst (3e en 4 persoon van links) (Foto: IVN)

column-
wedstrijd
Uit alle ingezonden columns 
zijn door een driekoppige jury 
de drie beste geselecteerd en 
de genomineerden zijn via de 
sociale media gemeld: Joris 
Drubbel, Herman Sieben en 
Sandra van Loon. De winnaar 
van de columnwedstrijd is 
tijdens de RAVON-dag op 10 
november jl. bekend gemaakt 
en is Joris Drubbel. Zijn column 
met als titel “Gekke-beestjes-
mensen” is opgenomen op de 
achterkant van dit nummer. 

erg blij mee want het is een 
mooie waardering voor onze 
gezamenlijke inzending.
Tijdens het gezamenlijke 
personeelsuitje van RAVON, 
de Zoogdiervereniging en 
FLORON op 20 september 
jl. hebben wij een prachtige 
lipdub (video) opgenomen 
op onze inzending. Een leuke 
activiteit met een blijvende 
herinnering aan de inzending. 
Alle materialen van de 

inzending worden hergebruikt 
in de natuureducatietuinen 
van Vivara in Vierlingsbeek en 
zullen daar vanaf 2013 weer te 
bewonderen zijn op zaterdag 
13 en zondag 14 april tijdens 
de Open Dagen van Vivara. 
RAVON zal daar aawezig zijn 
met een stand en diverse 
kinderactiviteiten..

Kris Joosten


