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nieuws

Nieuws uit 
de Raad van 
Toezicht

In deze rubriek verschijnt 
nieuws uit onze Raad van 
Toezicht (RvT). 
Deze keer een kort interview 
met RvT-lid Michaël Steeghs. 
Hij is, dankzij zijn jarenlange 
betrokkenheid bij het tijdschrift 
RAVON, geen onbekende voor 
de redactie. Zo verschenen er 
vele columns van zijn hand, 
onder het pseudoniem pf.

Wat zijn jouw drijfveren om 
als RvT-lid actief te zijn voor 
RAVON? 
Ik ben ooit, als 15 jarige, in 
handen gevallen van een groep 
bebaarde ‘Nijmeegse’ biologen 
in wollen truien, die toen de 
Herpetologische Studiegroep 
Limburg vormden. Bovendien 

ben ik opgegroeid op een 
letterlijke steenworp afstand 
van de Meinweg, een waar 
paradijs voor herpetologen.  
Sinds mijn studietijd ben ik, 
naast inventariserend, ook 
steeds bestuurlijk actief 
geweest in wat toen nog 
Stichting Herpetologische 
Studiegroepen heette, en later 
RAVON is geworden. Ik denk 
dat ik me gewoon graag wil 
bemoeien met hoe de zaken 
georganiseerd worden. Een 
goede organisatie helpt om het 
vele werk dat er verzet wordt 
door de vrijwilligers en 
beroepsmedewerkers optimaal 
tot zijn recht te laten komen. 
Dat komt de bescherming van 
natuur ten goede. Ook vind ik 
het belangrijk dat in een Raad 
van Toezicht mensen zitten die 
als het ware voor het 
‘organisatorisch geheugen’ 
zorgen. Het onderwijzersbloed 
in me, maakt dat ik het ook niet 
kan laten om zo nu en dan wat 
uitleg te willen geven over hoe 
de stelen in de vorken zijn 
geraakt. 

Wat zijn jouw specifieke 
taken binnen de RvT? 
Ik bemoei me graag overal mee, 
maar probeer binnen de RvT 
wel extra scherp te zijn op het 
belang van de vrijwilligers voor 
onze organisatie. We staan als 
vrijwilligers letterlijk en 
figuurlijk aan de basis van 
RAVON. Er is in de RvT terecht 
veel aandacht voor het reilen en 
zeilen van het RAVON-bureau, 
maar het kloppend hart van de 
organisatie wordt toch gevormd 
door de vrijwilligers. Ik heb zelf 
een behoorlijke tijd als 
beroepskracht in een 

vrijwilligersorganisatie gewerkt 
(het IVN), en weet uit ervaring 
dat juist bij de vrijwilligers de 
continuïteit van een organisatie 
geborgd is. Die gaan altijd door 
met hun werk, omdat ze 
onafhankelijk zijn, in alle 
opzichten. Een 
beroepsorganisatie is wat dat 
betreft kwetsbaarder. Vanuit 
mijn ervaring zijn de vrijwilligers 
de ‘organisatorische 
hoofdstructuur’, parallel aan de 
ecologische hoofdstructuur.

Je bent al jarenlang actief 
voor RAVON. Is er een 
hoogtepunt dat je met ons 
wilt delen?
Ik heb heel goede herinneringen 
aan de Hemelvaartweekenden. 
Veel samen in het veld, veel 
leren van elkaar, veel zien en 
daar van genieten, en vooral de 
brede blik die er altijd is 
geweest. We zijn natuurlijk 
vooral een club voor de 
koudbloedigen, maar er is altijd 
ook oog voor alle andere natuur. 
Dat is buitengewoon plezierig. 
Ik ben gek van reptielen en 
amfibieën, maar eigenlijk ook 
van vissen, planten, zoogdieren, 
libellen. Of zoals mijn kinderen 
zeggen: “ja, ja, pap, jij vindt altijd 
alle natuur leuk, zelfs muggen!” 
Die open houding maakt dat we 
als RAVON ook actief samen-
werking aan durven te gaan met 
andere soortorganisaties. Dat is 
voor mij ook een hoogtepunt. 
Ik heb me als vrijwilliger altijd 
behoorlijk geërgerd aan de 
versnippering van de Neder-
landse natuurbescherming, 
zeker als het gaat om de 
beroepsorganisaties. Elke 
diergroep zijn eigen club met 
bijbehorend bureau. We zijn nu 

de weg ingeslagen om te kijken 
hoe we elkaar kunnen 
versterken, door mensen en 
middelen met elkaar te delen. 
Dat komt de ondersteuning van 
de vrijwilligers ook ten goede. 

Is er een ‘RAVON-soort’ 
die jouw speciale voorkeur 
geniet en welk verhaal zit 
daar achter?
Zoals gezegd, probeer ik er geen 
voorkeuren op na te houden, 
maar voor de knoflookpad heb 
ik wel een bijzonder zwak. Niet 
zozeer vanwege zijn uiterlijk, 
echt heel fraai zijn ze niet, met 
uitzondering van hun ogen 
trouwens. Maar hun verborgen 
leefwijze is intrigerend. 
Ik heb vele uren vergeefs staan 
luisteren in het Roerdal om hun 
zachte roep te horen. In 
sommige poelen gaven ze pas 
na een paar jaar hun 
aanwezigheid prijs. 
Ook heb ik wel eens bijna twee 
uur lang boven een pol pitrus 
gestaan, waarin een 
knoflookpad zat te roepen, en 
kreeg hem uiteindelijk niet eens 
te pakken. Dat zo’n dier je zo te 
kijk zet, vind ik wel erg leuk.     

Michaël Steeghs

Lid RvT sinds: 
februari 2012

Huidige functies
Kaasmaker (2012-heden) 
Adviseur natuur- en 
milieucommunicatie  
(1990-2013)
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Een naderend vertrek als RvT 
lid? Klopt dit? En zo ja heb je 
nog een ‘afscheidsboodschap’ 
voor onze RAVON-lezers?
Ik ga inderdaad uit de RvT. Als 
kaasmaker zit ik nu in een ander 
werkveld, en de natuur-
bescherming komt in mijn 
dagelijkse doen wat meer op 
afstand. Ik hoop en verwacht 
wel dat ik juist weer wat 
actiever ga worden in het veld. 
De afgelopen jaren waren, wat 
dat betreft, veel te mager naar 
mijn zin. Ik zou heel graag 
eindelijk eens een keer onze 
vissoorten goed willen leren 
kennen. Ik heb dus geen 
afscheidsboodschappen, want 
voor mij is het alles behalve een 
afscheid van RAVON. Tot ziens 
dus, en liefst buiten met mijn 
laarzen aan en het schepnet in 
de hand. 

Kris Joosten
RAVON

Terugblik op 
de RAVON-dag 
2014
‘Beschermen doen we samen’, 
dat was het thema van de 
RAVON-dag 2014 op zaterdag 
8 november jl. en natuurlijk was 
er ook ruim aandacht voor ‘2014 
Het jaar van de salamander’. 
Het beschermen van onze 
soorten en hun leefgebieden 
doet RAVON altijd samen met 
andere organisaties. We kunnen 
en willen dat niet alleen doen. 
Het is belangrijk dat andere 
mensen en andere organisaties 

ook inzien waarom maatregelen 
moeten worden genomen voor 
reptielen, amfibieën en vissen. 
We mochten maar liefst 280 
bezoekers verwelkomen die aan 
het gevarieerde programma 
hebben deelgenomen. 
De samenvattingen van de 
lezingen zijn inmiddels terug te 
lezen op www.ravon.nl
(RAVON Aktief > Aktiviteiten > 
RAVON-dag)

De Lendersprijs 2014 is 
gewonnen door Sergé Bogaerts 
(zie foto) en de Jeugd Lenders-
prijs 2014 is gewonnen door 
Rolf van Leeningen. 
Een interview met deze 
winnaars zal verschijnen in het 
tijdschrift RAVON.

Kris Joosten
RAVON

Waarnemingen-
overzicht 2013

In RAVON 51 (dec 2013) hebben 
we aangekondigd dat het 
waarnemingenoverzicht 2013
niet meer in het tijdschrift zal 
verschijnen. Het zal binnenkort 
digitaal beschikbaar zijn op 
www.ravon.nl. Het overzicht 
omvat heel 2013, een jaar 
waarin dankzij velen weer veel 
nieuwe waarnemingen aan het 
databestand zijn toegevoegd. 
De resultaten zijn net als 
voorgaande jaren weergegeven 
in de vorm van kaarten
per soort. Per soortgroep
wordt een korte toelichting
op deze kaarten gegeven.

Vissenweekend 
2014 Zeeland 
zeer geslaagd
Het RAVON Vissenweekend  
vond dit jaar van 19 t/m 21 
september plaats in het 
Zeeuwse Burgh-Haamstede. 
We hebben hier met een keur 
aan waarnemingsmethoden 
met een groep van 45 mensen 
gezocht naar de vissen die deze 
mooie provincie rijk is. De focus 
lag hierbij op witte gebieden 
met weinig informatie over het 
voorkomen van vissen.  
Gedurende het weekend 
werden 43 gebieden 
geïnventariseerd. Door de 
aanwezigheid van zowel zout- 
als zoetwatervissen werd een 
record aantal van 38 soorten 
aangetroffen.

Zeeuwse visatlas
In Zeeland wordt momenteel 
hard gewerkt aan een visatlas, 
dus alle gegevens zijn meer dan 
welkom. Met name voor de 
zoutwatervissen waren nog veel 
slecht onderzochte uurhokken. 
Door Stichting Zeeschelp werd 
bij aankomst een zout- en 
zoetwateraquarium ingericht. In 
deze aquaria konden de 
deelnemers gedurende het 
weekend verzamelde vissen 
plaatsen. Pepijn Calle, 
coördinator van de Zeeuwse 
Visatlas, gaf een presentatie 
over de voorlopige resultaten 
en werkwijze van de Zeeuwse 
visatlas en de te bemonsteren 
locaties van het vissenweekend. 
Daarna werd door Bend van 
Broekhoven (Stichting 
Zeeschelp) een presentatie 
gegeven over de mogelijk aan te 
treffen brakwatersoorten en de 
kenmerken hiervan. ’s Avonds is 

al door een eerste groepje met 
schepnetten gevist, hierbij 
werden onder andere 
riviergrondels gevangen. 
Riviergrondels waren in dit deel 
van Zeeland nog onbekend, dus 
het eerste succes van het 
vissenweekend was hiermee 
geboekt.

Nieuwe soorten voor Zeeland
Een hoogtepunt was de vondst 
van een populatie kleine 
modderkruipers in het Krammer 
Volkerak (gevangen in vier 
kilometerhokken). De soort 
werd hier bij eerdere intensieve 
bemonstering in 2013 nog niet 
aangetroffen.  Ook de  
exotische marmergrondel 
(1 individu) werd hier voor het 
eerst in Zeeland aangetroffen. 
Hiernaast  werden diverse 
soorten gevangen die nieuw 
waren voor het betreffende 
gebied.

Dankwoord
Het weekend is mede 
gesubsidieerd door Stichting 
Het Zeeuwse Landschap, het 
Zeeuwse visatlasproject en 
RAVON. Voor het verlenen van 
toestemming om in 
verschillende gebieden te 
mogen vissen zijn we 
Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten dankbaar.
De organisatie bestond dit jaar 
uit Arthur de Bruin (RAVON) en 
Pepijn Calle (Het Zeeuwse 
Landschap). Het duikgedeelte 
werd georganiseerd door Niels 
Schrieken (Stichting 
ANEMOON). We willen alle 
deelnemers van het 
vissenweekend en de 
organisatie hartelijk bedanken 
voor hun inspanningen! 

Bas de MaatLendersprijswinnaar 2014 Sergé Bogaerts (F oto: Jelger Herder)

Vissenweekend 2014 Zeeland (Foto: Jelger Herder)


