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van de vuursalamanders is in 
volle gang. De oorzaak is nog 
steeds niet achterhaald en 
alle vuursalamanders in de 
opvang zijn op dit moment in 
quarantaine bij de Universiteit 
van Gent. We zullen u op 
de hoogte houden van de 
voortgang.

Raymond Creemers &  
Kris Joosten

RAVON 
actief voor de 
Conventie  
van Bern

De Conventie van Bern is een 
internationaal verdrag voor de 
bescherming van planten en 
dieren en hun groeiplaatsen 
en leefgebieden, waarbij 
bedreigde soorten speciale 
aandacht krijgen; het heeft zijn 
bureau bij de Raad van Europa 
in Straatsburg. Dit verdrag 
uit 1979 werd voor Nederland 
van kracht in 1982. Elk jaar 
komt het bestuur, de Standing 
Committee (SC), bijeen om 
de voortgang te bespreken 
en actuele problemen aan te 
pakken. Het verantwoordelijke 
Nederlandse ministerie, sinds 
kort dat van EZ, stuurt dan een 
delegatie naar deze vergadering. 
Ook particuliere organisaties 
zijn daar vertegenwoordigd 
en zo ook de Europese 
Herpetologenvereniging SEH. 
Beide ondergetekenden hebben 
namens RAVON als lid van de 
SEH-delegatie aan de laatste 
SC-vergadering van 27-29 
november 2012 in Straatsburg 
deelgenomen. Na veel 
voorwerk door de Conservation 

Committee van de SEH stonden 
vijf actieplannen voor bedreigde 
herpetofauna, in 2006 door 
de SEH opgesteld en officieel 
door de Raad van Europa 
aangenomen (Recommendation 
119), prominent op de agenda.
Van de uitvoering van de bij de 
plannen behorende actiepunten 
was weinig terecht gekomen 
en bij deze gelegenheid werden 
alle relevante landen en 
partijen daarop aangesproken. 
Voor Nederland ging het 
daarbij om de actieplannen 
voor de kamsalamander 
en de zandhagedis. Vanuit 
Straatsburg zal er nu bij onder 
andere in Nederland op worden 
aangedrongen om de urgente 
actiepunten alsnog uit te 
voeren en over de voortgang bij 
de volgende SC-vergadering te 
rapporteren.
Voor meer informatie over 
Recommendation 119 en 
om de actieplannen te 
downloaden, zie: https://
wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=1486081&Site=COE

Ton Stumpel & Ronald 
Zollinger

Nominatie  
voor Water-
innovatieprijs 
2012

RAVON was heel trots toen 
november 2012 bekend werd dat 
de ‘Kikkerstrip, in combinatie 
met putklep’ was genomineerd 
voor Waterinnovatieprijs 2012 
(categorie belangenorganisaties 
en particuliere initiatieven), zie 
www.waterinnovatieprijs.nl.  Er 
is geen geldbedrag met deze 
prijs verbonden; de beloning 
bestaat uit het landelijke 
platform voor verspreiding van 
de informatie over het project 
en de landelijke publiciteit en 
PR die hieruit voortvloeien. 
We hebben uiteindelijk niet 
gewonnen maar kregen hiermee 
wel de nodige aandacht voor dit 
onderwerp. Hieronder nog een 
korte projectbeschrijving.
In 2011 en 2012 heeft RAVON 
een onderzoek uitgevoerd naar 
het voorkomen van amfibieën 
in straatkolken. Onderdeel 
was een proefopstelling, 
uitgevoerd in 2011, waarbij in 
vier verschillende kolktypen 
drie typen uitklimstrips 
voor amfibieën zijn getest 
met levende dieren. Naar 
aanleiding van dit onderzoek 
heeft Waternet, uitvoerder 
van het stedelijk waterbeheer 
van Amsterdam, de Amstel- 
Gooi- en Vechtstreek in het 
Vondelpark in 400 straatkolken 

Freek zal zich een jaar lang 
inzetten om de vuursalamander 
te promoten en om de aandacht 
voor deze soort vast te houden. 
Het hele jaar door zullen 
verschillende acties worden 
georganiseerd om aandacht 
aan de vuursalamander te 
besteden. Mensen worden 
ook gestimuleerd zelf 
inzamelingsacties voor het 
behoud van de vuursalamander 
te voeren. Op donderdagavond 
7 februari heeft Freek Vonk 
bij het televisieprogramma 

‘De Wereld Draait Door’ de 
aftrap voor Het jaar van de 
vuursalamander gegeven. Naar 
aanleiding van zijn optreden 
zijn heel veel donaties binnen 
gekomen en inmiddels zijn alle 
vuursalamanders in de opvang 
geadopteerd.

Het onderzoek naar de 
achteruitgang en de sterfte 
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