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Het Brabantse symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden 
2019’ op donderdag 19 december a.s. in het Provinciehuis in 
’s-Hertogenbosch heeft binnen recordtempo het maximum aantal 
deelnemers bereikt! Maar liefst 485 deelnemers hebben zich na 
opstelling van de aanmeldmodule aangemeld. RAVON maakt deel 
uit van het organisatieteam van dit symposium, samen met de 
Provincie Brabant, de Zoogdiervereniging en FLORON. Dat het 
symposium populair is wisten we al, maar zo populair…

Dit symposium is voor alle professionals en vrijwilligers 
die zich inzetten voor de Brabantse natuur, bijvoorbeeld 
bij terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen, 
natuurorganisaties, agrarische natuurverenigingen en 
adviesbureaus. Op het symposium laten wij zien wat er in 
Brabant is bereikt rondom biodiversiteit en leefgebieden, maar 

Symposia in recordtempo vol
ook kansen en uitdagingen komen aan bod. Gedeputeerde Rik 
Grashoff  zal het symposium openen. Daarna volgen lezingen en 
diverse workshops.

Ook het Geldere symposium ‘Biodiversiteitsdag Gelderland’ 
op 15 november 2019 in het Huis der Provincie te Arnhem was 
zeer goed bezocht. In Gelderland dragen veel mensen bij aan 
de ontwikkeling en instandhouding van de natuur. Daar is de 
provincie Gelderland erg blij mee! Om hun waardering te laten 
blijken, organiseren ze jaarlijks deze Gelderse biodiversiteitsdag 
waaraan ook RAVON een bijdrage levert in het organisatieteam. 
Deze dag bevat lezingen, workshops, fi lms en excursies gericht 
op de biodiversiteit en het natuurbeheer in Gelderland. Een 
uitgelezen kans om meer te leren over succesvolle projecten van 
natuurcollega’s om de afname van de biodiversiteit te keren.

Datum Aanvang Locatie Titel

23-1-2020 10.00 u Nijmegen Flora en Fauna Congres SoortenNL

18-4-2020 09.30 u Twello Amfi bieën poelenexcursie

20-5-2020 18.00 u volgt RAVON-Hemelvaartweeekend

sept/okt 18.00 u volgt RAVON-Vissenweekend

07-11-2020 09.30 u Nijmegen RAVON-dag

Er zullen de komende maanden weer veel excursies en andere activiteiten gepland worden: kijk voor actuele informatie op 
de activiteitenpagina op de RAVON website!
Wilt u uw activiteit(en) opnemen in deze nieuwsbrief, geef dit dan door aan de redactie: k.joosten@ravon.nl

Activiteitenoverzicht

Het fl ora en faunacongres wordt georganiseerd in samenwerking 
met het Institute for Science in Society en Centre for Conncting 
Humans with Nature. Tijdens dit congres behandelen we 
onderwerpen uit het natuurbeheer die veel emotionele reacties 
oproepen – bijvoorbeeld houtkap – waarna er en culturele 

Flora en Fauna Congres SoortenNL
Omgaan met controverses en 
emoties: bespiegelingen en 
praktische oplossingen. 

bespiegeling volgt over het dilemma – de betekenis van bomen – 
en een praktische oplossing – bijvoorbeeld de hakhoutbrigades.

Datum: donderdag 23 januari 2020

Locatie: Natuurplaza Nijmegen

Meer info:  www.soortenNL.nl 

(programma en wijze van aanmelden volgt)

Sander Turnhout
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"Mike, wil jij een stukje schrijven voor Vrijwilliger aan het woord 
?” "Natuurlijk, no problem." En dus duik ik even mijn verleden 
in. Terugzoekend zie ik dat ik eind maart 2011 een Telmee-
account heb geopend. Dit gaf mij de gelegenheid om (nog 
maar héél af en toe) eens een waarneming in te voeren. In 2014 
leerde ik via mijn Lacerta-en struinmaatje Peter de Koning, 
Tariq Stark kennen. En ben ik eens samen met hen op stap 
geweest. Geweldig! En eigenlijk… is het daarna alleen maar erger 
geworden. Vanaf medio 2014 worden er dus al aardig meer 
waarnemingen ingevoerd. Tijdens uitstapjes met hen, maar ook 
daarbuiten als ik eens eropuit ga, of gewoon van waarnemingen 
in de achtertuin. Vervolgens ging ik dat jaar ook mee naar de 
RAVON-dag, geweldig interessant en allemaal gelijkgestemden. 
De Amfi Reptie-hobby begon te groeien.

In april 2016 ontdek ik iets vaags in een slootje tijdens een eindje 
fi etsen. Een foto gemaakt en thuis op de PC nog eens extra 
ingezoomd bleek het een RAVON-fuikje te zijn. Dus navraag 
gedaan. “Ja Mike, we vangen dieren weg omdat ze daar een 
derde sluiskolk bij de Beatrisxluis gaan bouwen. Ergens anders is 
een compensatiegebied ingericht en daar zetten we ze weer uit”. 
Mijn volgende opmerking “als het moet kan ik daar wel eens langs 
om te kijken, het is ong. 20 minuten fi etsen” resulteerde binnen 5 
minuten in een betredingsvergunning !

Een paar weken later ben ik met Jelger Herder en Jöran Janse 
twee dagen het gebied in geweest; fuikjes plaatsen en de dag 
erna weer legen, electrovissen en met het schepnet op larven 
uit. En vervolgens… nam mijn herpetoleven een geweldige 
sprong. Het is nu echt helemaal 'mijn' gebied, ik kom er in 
het voorjaar om (roepende) heikikkers en eilegsels te tellen, 
grote modderkruipers te zoeken, we doen nog steeds de twee 
velddagen. In het najaar op zoek naar juveniele heikikkers. En 
ook tussendoor kom ik er zeer geregeld, er is altijd wel wat tofs 
(300) te zien. Libellen, vlinders, vogels, amfi bieën in alle fasen 
(In een ander stukje van mij in deze Schubben & Slijm staan 
de voorkomende soorten vermeld). De door mij ingevoerde 

waarnemingen hebben sindsdien een fl inke spurt 
genomen.

Behalve in mijn eigen gebied mag ik ook nog 
af en toe op stap met maatjes naar andere 

gebieden, waar ik dan kans heb op reptielen, 
dat is en blijft echt geweldig. Ook de RAVON-

Hemelvaartsweekenden zijn wat dat betreft 
super. 

Kortom, ik geniet volop en hoop dat nog lang te doen.

Mike van der Weg
Commentaar
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