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OP WEG NAAR EEN NIEUWE WERELDOORLOG ? 
  
De mensheid slaagt er zeer vaak niet in om adequaat te reageren op rampspoed (kijk zowel naar de 
wereldwijde financiële en economische crisis als naar recente milieurampen), laat staan die te zien aankomen. 
  
Dat gegeven zette een bekende Duitse wetenschapper, gesteund door een reeks Europese uniefs, aan om een 
superbrein te creëren dat de complexiteit van de huidige wereldproblemen kan bevatten : een gigantische 
supercomputer die tegen 2022 elke op stapel staande oorlog, bankencrisis, hongersnood of 
vulkaanuitbarsting voorspelt. 
  
De prijs bedraagt 1 miljard euro en de man heet Dirk Helbing. Hij werkt op het Federale Technologische 
Instituut van Zürich en de bedoeling is dat meerdere "crisisobservatiecentra" via grootschalige 
dataverzameling beginnende crises in de financiële of vastgoedsector, nakende olie‐ of voedseltekorten, 
potentiële oorlogen of sociale onrust, priemende epidemieën of milieuproblemen detecteren. Die gegevens 
worden ingevoerd in die Living Earth Simulator en een reusachtige computersimulatie bootst dan de werking 
van onze planeet en de interacties van 10 miljard handelende subjecten na. 
  
Aan de hand van de output van deze kennisversneller hoopt "de wetenschap" beter te kunnen ingrijpen op 
toekomstige evoluties...      
  
Een beangstigende vraag is of de eerste voorspelling van die supercomputer binnen 12 jaar geen betrekking 
zal hebben op een nieuwe wereldoorlog. De conflictstof begint zich op te stapelen. 
  
In mei 2010 was er in New York de weer eens resultaatarme vijfjaarlijkse conferentie van het internationale 
nucleaire nonproliferatieverdrag, de "Kopenhagen‐top" over kernwapens. Belangrijke kernwapenlanden zoals 
Israel, India, Pakistan en Noord‐Korea stuurden hun kat, terwijl de rest van de wereld denkt dat de 
verspreiding van kernwapens een van de grootste gevaren vormt voor de vrede en de veiligheid op deze 
aarde. Maar die rest van de wereld is ook verdeeld in landen die zich beperken tot het bekommerd zijn om de 
verspreiding van kernwapens (ook België, in navolging van de VSA) en landen die nucleaire ontwapening 
willen.  Hoe langer de club van kernwapenlanden wacht om werk te maken van nucleaire eliminatie, hoe meer 
andere staten zullen proberen om het voorbeeld van Israel, India, Pakistan en Noord‐Korea te volgen en zij in 
het geheim zelf kernwapens zullen proberen te maken.  
  
In elk geval kijken we vandaag de dag reeds aan tegen een berg van 20.000 kernwapens, die elk op hun eentje 
perfect in staat zijn om gelijk welke grootstad in puin te leggen...  
  
Een ander Zwaard van Damokles boven onze hoofden wordt de reeds begonnen strijd om de toegang tot 
natuurlijke hulpbronnen als water,olie, gas en vruchtbaar land. Die strijd geraakt verscherpt door de 
klimaatverandering, de grootste (en gevaarlijke) sociale uitdaging van de moderne tijd, die al bezig is onze 
wereld drastisch te veranderen.  
  
Prof.Harald Walzer schetst terzake een heel somber toekomstbeeld in zijn boek De Klimaatoorlogen  
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Het is zo dat gebeurtenissen die het nageslacht als historisch beoordeelt, op het moment zelf van het 
gebeuren zelden als dusdanig worden gepercipieerd, blijkbaar ook niet door onze politiekers en 
andere "leiders". 
  
Wat onheil gaan de jongeren van vandaag in hun leven nog meemaken ?    
 
 
 
 
EGYPTE : DE EERSTE KLIMAATOORLOG ? 
  
In Openertje 1 hadden we het al over klimaatoorlogen enzo, met verwijzing naar de boeken van bvb. Harald 
Welzer (2008 : Klimakriege ‐ Wofür in 21. Jahrhundert getötet wird) en Gwynne Dyer (id. : The fight for 
survival as the world overheats). 
  
Hebben we begin 2011 in Egypte de eerste meegemaakt ?  
  
Om mensen rustig te houden moet er genoeg eten op tafel staan. Maar op heel wat plaatsen in de wereld 
wordt dat hachelijk. Het weer in 2010, het warmste jaar ooit, was bijna overal op aarde abnormaal t.a.v. wat 
we 'van vroeger' gewoon waren en de vrees bestaat dat dit in de toekomst zo gaat blijven. Veel graanoogsten 
mislukten. Het voedselaanbod daalt, de prijzen stijgen ‐ in de 2de helft van 2010 met  32 %. Landen die graan 
invoeren worden hier het hardst door getroffen : heel wat Arabische landen, met Egypte op kop, 's werelds 
grootste graanimporteur. En veel mensen in die landen leven al op de rand van de absolure armoede. Ook in 
Noord‐China is sinds oktober 2010 geen regen meer gevallen en komt de wintertarweoogst in gevaar. Het 
regime gaat graan moeten invoeren en dat zal de prijzen op de wereldmarkten nog meer omhoog stuwen... 
  
Volgens Lester Brown van Earthwatch en van het Earth Policy Institute (Washington) zijn we duidelijk aan het 
kantelen en voedsel wordt daarbij de zwakke schakel zoals destijds bij de Sumeriërs en de Maya's. Een stijging 
van 1°C tijdens het groeiseizoen zorgt voor een daling van 10 %  in de graanoogst. De landbouw heeft de 
laatste tijd altijd gestreefd naar een maximalisatie van de productie in het klimaat van vroeger. Naarmate de 
aarde opwarmt zal hij dus steeds meer moeite hebben om te volgen... 
  
Stijgen de prijzen nog meer dan gaan we kunnen zien dat landen hun graanexport beperken om hun eigen 
voedingsprijzen onder controle te houden, maar daardoor gaat de rest van de wereld nog hogere prijzen 
krijgen. Vervolgens zouden de olie‐exporterende landen wel eens olie kunnen gaan bieden in ruil voor graan. 
Voor de andere (arme) importerende landen zou er dan niets anders op zitten dan te vechten om de kruimels 
: voedselrellen, revoluties...  
  
Overigens is het inmiddels wel duidelijk dat het klimaat niet de enige factor is die de stijgende voedselprijzen 
verklaart.  Ook de aangroei van de wereldbevolking, de toename van de middenklasse en het gebruik van een 
deel van de graanoogsten voor de productie van biobrandstoffen  spelen hun rol. Maar het uiteindelijke 
resultaat blijven feiten als instabiliteit, conflicten en vlichtelingenstromen...  
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BAS HARING EN DE PLASTIC PANDA'S 
  
Nederland, november 2011.  
  
De "natuurkundige", filosoof en schrijver Bas Haring (°1968) presteerde weer een omstreden boek.  
Het heet Plastic Panda's en Haring stelt er in dat het verdwijnen van plant‐ en diersoorten dat we de laatste 
tijd meer en meer meemaken eigenlijk nog niet zo erg is  ‐ niet voor die soorten zelf en ook niet voor de rest 
van de wereld.  
Hij wil mensen zo aanzetten om dieper over de natuur na te denken, in termen van de hele natuur en niet 
alleen in termen van soorten. 
  
Haring zet zich af tegen de idee dat de natuur langzaam geëvolueerd zou zijn tot de harmonische mix die er nu 
zogenaamd zou zijn. 
Ook tegen het beeld van de natuur als een ingewikkelde machinerie : wanneer je daar een tandwieltje uithaalt 
in de vorm van een soort, stort het hele geval in elkaar.  
En ook tegen de behoefte om alles te conserveren, vast te houden wat we hebben en ons zo te wapenen 
tegen de "verandering". 
  
Haring vindt het onverstandig om mordicus te willen houden wat je hebt en ook steeds meer te willen. 
Bij een wereldbevolking van 7 miljard kan dat niet anders dan ten koste van de natuur gaan.  
We zullen een stuk natuur moeten opgeven om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden... 
  
In feite discussiëren biologen en natuurbeschermers al jaren over de juiste aanpak van het punt 
"soortenbehoud". 
Moeten we ons richten op het behoud van ecosystemen ? 
Moeten we indicatorsoorten aanwijzen die iets zeggen over de kwaliteit van een ecosysteem ? 
  
En de Voedsel‐ en Landbouworganisatie (FA0) van de VN vertelt in haar rapport "How to Feed the World in 
2050" dat de meeste onontgonnen gronden veelal arm en onproductief zijn. 
Om in 2050 een wereldbevolking à 9 miljard te voeden moeten we vooral de productiviteit verhogen van onze 
huidige landbouwgrond, door de bodemerosie en de verzilting te bestrijden en te zorgen voor beter zaaigoed, 
bemesting en irrigatie in ontwikkelingslanden. 
  
De controverse lokt Haring vooral uit door overtuigingen als "Indien de biodiversiteit overal afneemt tot het 
niveau van Nederland, dan houden we nog een mooie wereld over". 
  
Niet weinigen zullen dat betwijfelen. 
  
Ondertussen zal Plastic Panda's wel goed verkopen. 
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OVER WESPEN OP JE BORD 
  
Een wespennest sterft in de herfst zo goed als helemaal uit. Alleen de koninginnen overwinteren op een 
beschutte plek. In het volgend voorjaar komen ze uit hun schuilplaatsen  en dan beginnen ze aan een nieuw 
nest.  Ze knagen hiervoor aan onbeschilderde houten palen en van de houtpulp bouwen ze hun papieren nest. 
Daarin komen de eitjes, waaruit dan weer de dochters ( = werksters) volgen, die in de loop van het voorjaar en 
de vroege zomer het nest verder uitbouwen en de larven verzorgen. In die tijd is er veel aanvoer van vlees 
nodig voor de larven. in de loop van het jaar kan zo'n nest enorme proporties aannemen en duizenden 
werksters herbergen. 
  
Wanneer de mannetjes en de jonge koninginnen in de nazomer zijn uitgevlogen, hebben al die werksters niets 
meer omhanden. Daardoor is er meer tijd om rond te vliegen  en mensen lastig te vallen bij het eten. Maar als 
je je drankje afdekt en niet wild om je heen gaat slaan, dan valt het met die last nog wel mee. 
  
Er zijn eigenlijk maar 2 "lastige"  wespen : de Duitse wesp Vespula germanica en de gewone wesp Vespula 
vulgaris. Ze zijn het beste te herkennen aan de tekening op hun kop. De gewone wesp heeft daar meestal een 
brede donkere streep in de vorm van een anker en de Duitse wesp drie puntjes. Deze twee soorten kan je 
overal tegenkomen. Ze hebben een voorkeur voor cultuurgebieden zoals dorpen, steden en oude groeves. Ze 
behoren tot de plooivleugelwespen, waarvan bij ons tientallen soorten leven. Die onderscheiden zich van 
andere wespen doordat ze in rust de vleugels in de lengte opgevouwen houden. De andere soorten 
plooivleugelwespen hebben overigens geen aandacht voor wat er zich op ons bord bevindt. 
  
Dat wespen lastig kunnen zijn moet ook niet ontkend worden. Als een wesp op je bord landt en mee 
gaat eten, dan zit je toch minder lekker. Iets zoets op ons bord verspreidt een geur die ook de wespen ruiken. 
Zij komen er op af omdat ze zoete stoffen eten, of eigenlijk drinken. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit 
nectar die ze uit bloemen halen. Taartjes en limonade zijn daar een prima vervanging voor. De suiker die er in 
zit is hun brandstof die de energie geeft om te kunnen bewegen.  
  
Soms zie je echter dat een wesp op je bord landt, een stukje van je vlees afknaagt en daarmee weg vliegt. 
Vaak komen er later twee terug voor meer.  Dat is een ander verhaal. 
  
Vlees bevat veel eiwitten en dat is een goede groeistof voor de larven. Gewoonlijk vangen de 
wespenwerksters allerlei insecten en insectenlarven die ze meenemen en aan hun eigen larven voederen. 
Ze zoeken deze prooien overal waar die maar voorkomen, dus ook in de tuin. Het komt nogal eens voor dat 
zo'n wesp een prooi pakt die veel groter is dan zij zelf, zoals een grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia 
viridissima. Ze knagen  echter ook stukjes van kadavers van dode zoogdieren en vogels. In dat licht bezien is 
het niet verwonderlijk dat ze opde kadavers op onze borden af komen..E 
  
  
(Bijdrage van Jan Smit aan Passie voor Kleine Beestjes, een jubileumpublicatie van de Stichting  European 
Invertebrate Survey Nederland n.a.v. 33,3 jaar bestaan in 2008) 
  
 



	

ACTUALITEIT	

	02.01.2011	
		
VLEERMUIZENTELLING	FORT	
OELEGEM	(1)	
	
Tijdens	de	eerste	
vleermuizentelling	van	2011	
werden	810	vleren	geteld,	
waarbij	66	ingekorven	
vleermuizen.	Vooral	in	de	
watergang	zaten	er	minder	dan	
gewoonlijk	:	slechts	200	in	de	
hoofdwatergang,	waar	dit	
normaalgezien	zo'n	450	zijn.	Het	
was	er	ongewoon	koud	en	er	
stond	extreem	veel	water.	Er	
werd	ook	een	ruige	
dwergvleermuis	
geteld.	Daarnaast	veel	roesjes,	
blinde	bijen	en	
kamperfoeliebloesemmotjes.	
Meer	data	op	
www.natuur2000.be.	De	
volgende	wintertelling	is	
voorzien	voor	20	fe	
	
28.01.2011 
 
WORLD ECONOMIC FORUM 
DAVOS : ONEER VOOR 
NESTE EN FOXCONN 
 
Al 41 jaar vergaderen de laatste 
week van januari politieke en 
bedrijfsleiders uit de hele wereld in 
het Zwitsers skistadje Davos (1560 
m) om te onderzoeken of ze wel 
goed bezig zijn. Dat heet het World 
Economic Forum (WEF), het staat 
onder het voorzitterschap van de 
redelijk ecologistische prins Albert 
de Grimaldi van Monaco en de 
laatste jaren komen er ook 
andersglobalisten betogen tegen de 
negatieve gevolgen van de 
globalisering... In het kader van het 

WEF geven milieuverenigingen er 
zgn. Public Eye Awards  aan 
bedrijven die zich bepaald milieu-
onverantwoordelijk gedragen. Die 
"prijzen" willen een tegengewicht 
geven tegen onredelijke 
verheerlijking van ons 
kapitalistische maatschappijmodel. 
Dit jaar gingen de prijzen naar BP 
en Philip Morris en ook naar het 
Finse brandstofbedrijf Neste Oil. 
Omdat Neste zich graag een groen 
imago aanmeet en zgn. "groene" 
diesel verkoopt, maar voor de 
productie ervan zijn 
palmolieplantages nodig die in 
Indonesië en Maleisië vaak 
onrechtmatig het regenwoud 
vernielen. De internationale 
milieubeweging zou willen zien dat 
Neste stopt met pseudo-
biobrandstof op basis van palmolie, 
om zich te gaan richten op echte 
duurzame energie. Bij de 
genomineerden voor de Awards was 
ook de Chinese 
elektronicaproducent Foxconn, waar 
onlangs 18 personeelsleden 
zelfmoord pleegden wegens de 
onmenselijke werkomstandigheden. 
  
P.S. OP het WEF was er o.m. 
aandacht voor de stijgende 
olieprijzen. Eind 2008 kostte een 
vat olie nog 36 dollar, voor 
binnenkort wordt een prijs van 140 
dollar verwacht. De prijzen van de 
afgewerkte olieproducten zoals 
benzine, diesel en stookolie zullen 
nog spectaculairder stijgen omdat 
de politieke "overheden" in vele 
landen	(ook	bij	ons)	de	prijzen	
meer	dan	verdubbelen	met	
allerlei	belastingen.	
	
	

12.02.2011 
  
GROTE TRAP IN 
DENDERBELLE 
 
Opnieuw haalde een vogel 
midden februari de media. Op 
een vm.maisveld in Denderbelle 
was een grote trap (Otis tarda) te 
zien. 
Het was van 1987 geleden dat 
deze vogelsoort nog bij ons 
gesignaleerd werd. Mogelijk 
werd hij door de  harde winter in 
Centraal-Europa meer 
zuidwestwaarts gedreven. Hordes 
vogelaars, o.m. verwittigd door 
Rare Bird Alert, kwamen er naar 
kijken. 
 
	
20.02.2011 
  
VLEERMUIZENTELLING 
FORT OELEGEM (2) 
 
Relatief normale resultaten voor 
februari, in tegenstelling tot die 
van januari : 724 vleermuizen, 
waarvan 69 ingekorven 
vleermuizen. Valt de beduidende 
terugval van de franjestaarten 
(50%) te kaderen in een 
algemene afname over heel 
Europa, te wijten aan de vroege, 
plots ingevallen en lange kou ? 
Ook weer veel roesjes, blinde 
bijen en 
kamperfoeliebloesemmotjes, 
maar ook dagpauwogen, 
hopsnuituilen. 
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ACTUALITEIT	

15.02.2011	
		
PADDEN‐	EN	KIKKERTREK	
	
Van	zowat	midden	februari	tot	
een	stuk	in	maart	is	het	's	
avonds/'s	nachts		uitkijken	en	
oppassen	en	eventueel	helpen	
geblazen	bij	de	voortplanttrek	
van	padden	en	kikkers.	Voordien	
leefde	dit	gedierte	in	bossen	en	
vochtige	weiden	of	zelfs	in	
composthopen.	Wanneer	de	
temperatuur	boven	de	6°C		stijgt	
komen	ze	te	voorschijn,	vooral	
als	het	regent,	en	gaan	ze	massaal	
op	weg	naar	sloot	en	plas	:	
ze	kunnen	daatbij	afstanden	van	
honderden	meters	
overbruggen.		In	de	ondiepe	
oeverzones	persen	de	
kikkermoeders	in	enkele	
seconden	honderden	eitjes	uit	die	
meteen	bevrucht	werden	door	de	
mannetjes	en	die	in	klompen	aan	
elkaar	blijven	hangen	:	de	
kikkerdril.	In	3	weken	tijd	
groeien	de	eitjes	uit	tot	larven.	
Maart	is	de	maand	om	de	
kikkervisjes	gade	te	slaan.		In	de	
komende	2	à	3	maanden	
ontwikkelen	die	zich	dan	tot	
echte	kikkers.	In	de	zomer	
begeven	de	kikkers	zich	op	het	
land,	naar	de	plaatsen	waar	ook	
hun	voorouders	vandaan	
kwamen.	Pas	na	3	jaar	zijn	ze	
geslachtsrijp	en	gaan	ze	op	hun	
beurt	het	water	
opzoeken	voor	een	herhaling	van	
het	verhaal...	
	
20.02.2011	
		
G20	&	VOEDSEL	

G20	staat	voor	de	20	belangrijkste	
industrie‐	en	groeilanden.	Die	
kwamen	op	19‐20	februari	2011	
bijeen	te	Parijs.	Leiders	van	die	
G20	bogen	zich	o.m.	over	de	
steeds	maar	hogere	
voedselprijzen	die	de	politieke	
stabiliteit	in	veel	landen	
bedreigen.	De	stijging	heeft	
tussen	juni	en	december	2010	
bijkomend	44	miljoen	mensen	in	
extreme	armoede	gebracht	(	=	
slechts	1,25	$	beschikbaar	per	
persoon	per	dag)	:	1,25	miljard	
mensen	leven	nu	onder	die	grens	!	
En	de	stijging	stopt	niet,	tussen	
oktober	2010	en	januari	2011	is	
de	voedselprijsindex	van	de	
Wereldbank	met	15%	
toegenomen.		De	Wereldbank	
vreest	dat	dit	de	twee	komende	
jaren	voor	een	groot	aantal	
onlusten	gaat	zorgen.	De	bank	
vraagt	de	wereldleiders	om	
voedsel	als	eerste	prioriteit	van	
2011	te	beschouwen...	
	
	
	28.02.2011	
		
JONGERENWEEK	VAN	DE	
CHEMIE	
	
2011	is	niet	alleen	het	Jaar	van	de	
Vleermuis.	De	Verenigde	Naties	
hebben	er	ook	het	Jaar	van	de	
Chemie	van	gemaakt.	In	eigen	
land	is	dat	een	aanleiding	om	de	
interesse	voor	chemie	en	
wetenschap	te	stimuleren	onder	
jongeren.	Van	28	februari	tot	4	
maart	wordt	er	bvb	een	
Jongerenweek	van	de	Chemie	
georganiseerd	i.s.m.	Technopolis.	
De	Amerikaanse	prof	Bassam	

Shakhashiri	
(Madison/Wisconsin)	van	de	
actie	Science	is	Fun	komt	dan	in	
Mechelen	o.m.	het	Grootste	
Labo	van	Vlaanderen	houden,	
om	een	idee	te	geven	hoe	
verrassend	chemie	kan	zijn.	Hij	
geeft	in	de	loop	van	dezelfde	
week	ook	nog	enkele	
"chemieshows	:	jeweetwel,	die	
truukjes	met	droog	CO2‐ijs	of	
het	maken	van	rook	door	Mn02	
in	waterstofperoxide	te	
brengen...	
	
	
08.03.2011	
		
KRAANVOGELTREK	(1)	
	
De	voorbije	week	trokken	
ca.140.000	kraanvogels	over	
het	land.	Deze	keer	niet	alleen	
over	het	oosten,	door	de	
aanhoudende	oostenwind	
werden	ze	zowat	overal	gezien	
:	bij	de	Bezinkputten	van	
Tienen	bvb	m.d.	6300.	
Kraanvogels	trekken	in	onze	
streken	in	maart‐april	van	hun	
overwinteringsgebieden	in	
Spanje	(Lagona	de	Gallocanta)	
en	Frankrijk	(Lac	du	Der)	naar	
de	broedgebieden	in	Zweden	
en	Rusland.	Ze	vliegen	dan	in	
gestrekte	grote	groepen	of	in	V‐
formatie	en	laten	vaak	een	
melancholisch	getrompetter	
horen.	Gewoonlijk	kan	je	trek	
zien	van	rond	15	u	tot	na	
schemerdonker.	
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ACTUALITEIT	

12.03.2011	
		
ONZE	POLITIEKERS	EN	DE	
ALTERNATIEVE	ENERGIE	
	
De	kwestie	kernenergie	is	in	een	
zgn.	democratie	als	de	onze	een	
moeilijk	dossier.	Omdat	gewone	
mensen	er	nauwelijks	wat	van	
begrijpen.	En	omdat	de	experts	
die	het	wel	begrijpen	bijna	
allemaal	voor	de	nucleaire	sector	
werken.	En	omdat	de	politieke	
'regeringspartijen'	terzake	weer	
eens	onbetrouwbaar	blijken.	
Eerst	stapte	'Paars'	uit	de	
kernenergie	om	de	Groenen	aan	
boord	te	krijgen.	CD&V'er	
Leterme	&	Cie	proberen	vandaag	
de	klok	terug	te	draaien.	Amper	
enkele	dagen	voor	de	Fukushima‐
kernramp	praatte	Leterme	weer	
eens	de	nucleaire	lobby	naar	de	
mond	en	wou	hij	de	
kerncentrales	toch	langer	
openhouden.	Daatbij	geneerde	hij	
zich	niet	om	volop	emotionele	
argumenten	te	gebruiken,	zoals	
de	energiebevoorrading.	Alsof	
het	licht	zou	uitgaan	na	de	voor	
2015	afgesproken	sluiting	van	de	
verouderde	centrales	Doel	1‐2	en	
Tihange	1	...		Welke	belangen	
zitten	hier	allemaal	achter	?	
Fukushima	floot	hem	even	terug,	
reken	er	toch	maar	op	dat	hij	en	
andere	partijcreaturen	
binnenkort	‐	nadat	ze	het	volk	
susten	met	een	'veiligheidstest'	‐
		terugkomen	met	nieuwe	
dubieuze	maneuvers.	Wat	we	dan	
zeker	opnieuw	gaan	horen	is	dat	
de	hernieuwbare	energiebronnen	
ontoereikend	zijn	om	onze	
stijgende	energiehonger	te	stillen	

en	dat	we	dus	spijtig	genoeg	
kernenergie	nodig	hebben.	Hoe	
hypokriet	:	tientallen	jaren	lang	
(!)	bleven		de	regeringspartijen	
bewust	doof	voor	de	
aansporingen	terzake	van	o.a.de	
milieuverenigingen.		Maar	ook	
hoe	vals	!	Hernieuwbare	bronnen	
kunnen	een	groot	deel	van	onze	
energie	leveren	en	kernenergie	is	
wereldwijd	maar	goed	voor	2%	
van	de	
energieopwekking.		Wanneer	de	
politiekers	wat	minder	
rekening	hielden	met	de	nucleaire	
lobby's	en	zich	wat	meer	zouden	
focussen	op	de	feiten,	dan	zouden	
ze	werk	kunnen	maken	van	een	
Europees	elektriciteitsnetwerk	
dat	op	een	efficiënte	manier	
centrale	energiebronnen	voor	
heel	Europa	(bvb	een	
windmolenpark	in	de	
Noordzee)		zou	combineren	met	
regionale	(bvb	
waterkrachtcentrales)	en	lokale	
bronnen,	dank	zij	een	op	punt	
gezet	technologisch	operationeel	
systeem	.	Dan	zouden	ze,	in	plaats	
van	het	geld	van	de	Belgische	en	
Europese	belastingbetalers	vaak	
over	de	balk	te	gooien,	ook	werk	
kunnen	maken		van	de	
noodzakelijke	budgetten	(1000	
miljard	€	?)	en	van	de	
liberalisering	van	de	handel	in	
energie	in	plaats	van	te	werken	
met	nationale	netwerken.	Zo	zou	
eindelijk	gebeuren	wat	ze	al	
decenniën	vertikken	:	het	
nucleaire	gat	dichtrijden	met	
groene	bronnen...				
	
	
	

15‐17.03.2011	
		
REUZENARONSKELK	BLOEIT	
IN	MEISE	
	
Na	een	rust	van	3	jaar	is	de	
reuzenaronskelk	
(Amorphopallus	titanus)	van	
de	Plantentuin	te	Meise	op	15	
maart	opnieuw	opengebloeid.	
Zo'n	bloei	duurt	maar	3	dagen,	
de	vorige	dateerde	van	
augustus	2008.	Met	een	hoogte	
van	232	cm	is	de	bloem	(de	
grootste	ter	wereld)	een	stuk	
groter	dan	3	jaar	geleden	:	toen	
werd	maar	156	cm	gemeten.	
Wanneer	een	reuzenaronskelk	
open	gaat	verspreidt	de	plant	
een	geur	van	rottend	vlees	die	
in	72	uur	geleidelijk	verzwakt.	
Na	17	maart	wordt	het	weer	
jaren	wachten	op	een	volgende	
bloei...		
	
19.03.2011	
		
SUPERMAAN	
	
De	maan	draait	in	een	
ellipsbaan	om	de	aarde.	
Daardoor	is	ze	soms	verder	
weg,	soms	dichterbij.	Op	19	
maart	is	de	afstand	maan‐aarde	
het	kortst	van	het	jaar	en	ook	
het	kortst	in	de	voorbije	18	jaar	
:	356.777	km.	Die	kortste	
afstand,	ook	lunair	perigeum	
genoemd,	is	dit	jaar	
gecombineerd	met	een	volle	
maan.	Daarom	was	de	maan	bij	
een	wolkenloze	hemel	extra	
goed	te	zien.		
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26.03.2011	
		
RADIOACTIEVE	SUSHI	
	
Op	26	maart	publiceerde	de	
Official	Journal	of	the	European	
Union	de	Commision	
Implementing	Regulation	
297/2011,	'imposing	special	
conditions	governing	the	import	
of	feed	and	food	originating	from	
Japan	following	the	accident	at	
the	Fukushima	nuclear	power	
station'.	In	grote	stilte	worden	via	
deze	bizarre	noodverordening	de	
Europese	normen	inzake	
radioactiviteit	van	
levensmiddelen	naar	boven	
verruimd.	Die	stralingsnormen	
zijn	nu	minder	streng	dan	in	
Japan	zelf	!	En	dat	terwijl	bvb	de	
VS	tijdelijk	een	invoerverbod	
voor	Japanse	levensmiddelen	en	
veevoer	hebben	ingesteld.	Wat	zit	
daar	weer	achter	?	De	
consumentenorganisatie	
Foodwatch	en	de	
Groenen	proberen	alvast	de	
Europse	Commissie	(De	Gucht	&	
Co	dus)		op	het	matje	te	roepen.	
Met	te	verordenen	dat	Europees	
voedsel	meer	radioactief	mag	zijn	
dan	in	Japan	wordt	toch	de	deur	
opengezet	voor	afgekeurde	sushi,	
zalm	etc		uit	het	Fukushima‐
land...	
(Meer	info	:	www.foodwatch.nl)	
	
25.04.2011	
		
BRAND	HOGE	VENEN	
	
Maandag	25	april	in	de	
vooravond	zijn	vanuit	de	buurt	
van	de	Baraque	Michel	1000	ha	

Hoge	Venen	in	brand	geraakt,	de	
grootste	brand	ooit	daar.	Vijftien	
brandweerkorpsen	bleven	
onafgebroken	blussen	tot	26/4,	
met	water	van	het	Gileppe‐
stuwmeer.	Er	diende	nog	dagen	
nageblust.		Volgens	directeur	
Schlembach	van	de	Division	de	la	
Nature	et	des	Forêts		(DNF)	te	
Malmédy	valt	de	ecologische	
schade	nog	mee...		
(www.rtl.be)	
	
26.04.2011	
		
VIJFENTWINTIG	JAAR	NA	
TSJERNOBYL	
	
In	de	nacht	van	25	op	26	april	
1986	ontplofte	een	reactor	van	de	
kerncentrale	van	Tsjernobyl	in	
het	noorden	van	Oekraïne,	toInen	
nog	Sovjet‐Unie.	Bij	die	
ontploffing	en	de	daaropvolgende	
brand	kwam	er	een	radioactieve	
wolk	vrij	die	ook	over	West‐
Europa	trok.	Het	werd	de	grootste	
kernramp	tot	dusver.	Een	gebied	
waar	nog	altijd	8	miljoen	mensen	
leven	geraakte	besmet.	
Onmiddellijk	na	de	explosie	
kwamen	31	mensen	om.	Binnen	
de	14	dagen	werden	klinieken	in	
de	regio	en	ook	een	
gespecialiseerd	ziekenhuis	te	
Moskou	overspoeld	met	
'liquidatoren'	en	militairen	die	
moesten	meedoen	aan	de	
opruiming.	Honderdduizend	
mensen	dienden	geëvacueerd,	
o.m.	de	volledige	bevolking	van	de	
nabijgelegen	stad	
Pripyat.	Sindsdien	werden	er	al	
duizenden	schildklierpatiënten	
opgenomen	en	wordt	er	

gerekend	met	90.000	
kankerdoden,	200.000	doden	in	
het	totaal	:	alleen	in	Duitsland	
sterven	er	nu	nog	honderden	
mensen	aan	de	gevolgen	van	de	
ramp.	De	effecten	op	de	
komende	generaties	blijven	een	
grote	vraag...		Even	schokkend	
als	de	catastrofe	was	het	gedrag	
van	overheden,	politiekers,	
ambtenaren	er	na	‐	zowel	in	het	
oosten	als	in	het	westen.	Hun	
eerste	bekommernis	was	
duidelijk	alles	zoveel	mogelijk	
in	de	doofpot	te	stoppen.,	ten	
koste	van	ontelbare	
slachtoffers	door	gebrek	aan	
informatie.	In	de	Sovjet‐Unie	
paste	men	brutaalweg	de	
standaardwaarden	aan	om	de	
statistieken	te	kunnen	
vervalsen.	In	het	westen	
minimaliseerde	het	
Internationaal	Atoomenergie‐
agentschap	(Wenen)	meteen	de	
pronostieken	van	objectieve	
experts.	In	België	werd	TV‐
weerman	Arman	Pien	in	
opdracht	van	milieu‐
staatssecretaris	Miet	Smet	onder	
druk	gezet	om	het	gevaar	weg	te	
praten	terwijl	de	radioactieve	
wolk	boven	Brussel	hing	
!		Aangezien	onze	politici	van	
vandaag	geen	haar	beter	zijn	
kunnen	we	maar	beter	bidden	dat	
na	Tsjernobyl	en	Fukushima	nu	
niet	Doel	aan	de	beurt	zou	
komen...		De	'sarkofaag'	die	over	
Tsjernobyl	werd	gebouwd		begint	
nu	al	gevaar	te	lopen	op	instorting,	
men	wil	er	daarom	een	tweede	
over	plaatsen.	Kostprijs	:	1,5	
miljard	euro.	En	we	zijn	nog	maar	
25	jaar	verder...		
(Wikipedia	:	Kernramp	van	
Tsjernobyl)	
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13.05.2011	
		
ZONNEVLIEGTUIG	GELAND	OP	
ZAVENTEM	
	
De	Solar	Impulse,	een	Zwitsers	
vliegtuig	dat	vliegt	op	zonne‐
energie	(via	zonnecellen	op	de	
vleugels,	het	kan	die	ook	opslaan	
in	batterijen)	is	op	vrijdag	13	mei	
's	avonds	geland	op	Brussels	
Airport.	Het	gaat	om	de	eerste	
internationale	vlucht	van	het	
experimentele	toestel.	Het	was	's	
ochtends	vertrokken	in	Payerme,	
Zwitserland.		De	Solar	Impulse	is	
21,85	m	lang	en	heeft	een	
spanwijdte	van	63,40	m,	
ongeveer	evenveel	als	een	Airbus	
A340.	Het	toestel	bereikt	een	
maximumsnelheid	van	70	km/u	
en	vliegt	op	een	hoogte	van	2500	
à	3500	m.	Op	11	juni	wou	piloot	
André	Borschberg	doorvliegen	
naar	Parijs,	maar	door	technische	
problemen	moest	ie	halverwege	
rechtsomkeer	maken.	Drie	dagen	
later	lukte	het	wel,	nadat	de	Solar	
Impulse	's	ochtends	aan	het	
stopcontact	hing	wegens	een	
tekort	aan	zon	in	Brussel...	
(Meer	info	:	
www.solarimpulse.com)	
		
	
22.05.2011	
		
FIETSERS	BESTORMEN	FORT	
OELEGEM	
	
Zondag	22	mei	was	het	weer	een	
zonnige	Fortengordelfietsing	
rond	Antwerpen.	De	Werkgroep	
Fort	Oelegem	van	Natuur	2000	
deed	voor	de	2de	maal	mee.	Een	

600‐tal	bezoekers	werden	tussen	
10	en	17	u	gedurende	een	
kwartiertje	rondgeleid	in	het	fort	:	
zonder	uitzondering	
geïnteresseerde	lui	die	dit	beslist	
de	moeite	waard	vonden.		We	zien	
er	zeker	nog	van	terug	op	
Vleermuis‐infoavonden	en	dgl.	
	
25.05.2011	
		
BRAND	KALMTHOUTSE	HEIDE	
	
De	brand	op	de	Kalmthoutse	
Heide	die	op	25	mei	om	ca.12	u	
door	schoolkinderen	werd	
opgemerkt	(waar	waren	de	
torenwachters	?)	is	de	grootste	
ecologische	ramp	in	de	Vlaamse	
geschiedenis	:	600	ha	brandden	
af,	zowat	de	hele	heide	waar	de	
weekendwandelaars	rondlopen,	
maar	ook	een	stuk	bij	het	
Stappersven.	De	kans	dat	de	
natuur	zich	herstelt	is	
beperkt,	het	gebied	kampte	voor	
een	deel	nog	met	de	gevolgen	van	
de	brand	in	1996	toen	388	ha	
afbrandden	en	de	brand	minder	
diep	zat	en	zelfs	met	de	gevolgen	
van	de	brand	van	1976.		Doordat	
het	nog	broedseizoen	was	zijn	
veel	vogelsoorten	getroffen.	Maar	
ook	andere	dieren,	zoals	bvb	de	
gladde	slang.	Een	heidegebied	is	
overigens	plantkundig	niet	
zomaar	een	verzameling	Calluna‐	
of	Erica‐planten,	maar	een	
subtiele	samenleving	met	bvb	ook	
diverse	soorten	korstmossen.	In	
een	klein	gebied	zat	de	brand	na	
het	grote	bluswerk	nog	
ondergronds.	Het	nablussen	zal	
weken	duren.	Er	wordt	
ondertussen	met	"herstelgeld"	

gejongleerd.	Natuurminister	
Schauvliege	zegt	dat	minstens	
2,8	miljoen	euro	nodig	zal	zijn	
(waarvoor	precies	?).	De	
burgemeesters	van	de	
gemeenten	rond	de	heide	
willen	van	hun	kant	1,8	miljoen	
voor	betere	bluswagens.	De	
vraag	bij	dit	alles,	bij	deze	
droogste	lente	sedert	
mensengehgeugenis	en	bij	
zovele	'toezichthoudende'	
instanties	die	toch	lessen	
hadden	kunnen	trekken	uit	
1996	en	1976	:	waarom	heeft	
men	dit	niet	zien	aankomen,	
waarom	werd	de	heide	bvb	niet	
vooraf	gesloten	?		
		
25.05.2011	
		
STRESSTEST	
KERNCENTRALES	
	
Einde	mei	2011	beginnen	de	
stresstests	van	de	Europese	
kerncentrales.	Aanleiding	
daarvoor	waren	de	problemen	
met	de	Japanse	Fukushima‐
centrale.	Tegen	april	2012	
moeten	142	centrales	zijn	
doorgelicht.	Er	wordt	
onderzocht	of	ze	bestand	zijn	
tegen	neerstortende	
vliegtuigen,	natuurrampen	en	
explosies.	De	EU	gaat	evenwel	
niet	testen	hoe	de	centrales	zijn	
beveiligd	tegen	
terreuraanslagen.	Veel	
lidstaten	zijn	nl	bang	dat	door	
de	publicatie	van	de	
onderzoeksresultaten	hun	
eigen	veiligheidsmaatregelen	in	
de	openbaarheid	zouden	
kunnen	komen...	
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05.06.2011	
		
ZONNESTORM	ZONDER	
SCHADE		
	
Op	de	zon	deed	zich	zondag	5	juni	
een	grote	eruptie	voor	van	
waterstof	en	helium.	Op	aarde	
werd	daar	niet	veel	van	gemerkt,	
hoewel	gevreesd	was	dat	die	zgn.	
zonnestorm	satellieten	en	
luchtverkeer,	telefoonnetwerken	
en	gsm‐systemen	zou	hinderen.	
De	uitbarsting	was	wel	
spectaculair,	maar	er	zijn	geen	
vrijgekomen	deeltjes	recht	op	de	
aarde	afgekomen.	Daardoor	zijn	
problemen	uitgebleven.	
	
07.06.2011	
		
NUCLEAIRE	TREIN	
DOORKRUIST	HET	LAND	
	
Begin	1980	bereidde	Natuur	
2000	met	de	hulp	van	
Greenpeace	Nederland	de	
oprichting	voor	van	een	
Greenpeace‐vestiging	hier	te	
lande.	Meteen	moest	er	actie	
gevoerd	worden	tegen	het	
transport	van	kernafval	naar	
Zeebrugge,	van	waaruit	dat	
afval	in	de	oceaan	werd	gedumpt.	
Deze	actie	had	succes	in	die	zin	
dat	de	oceaandumping	stopte,	
maar	de	treintransporten	bleven	
duren.	Begin	juni	2011	reed	er	
weer	een	nucleaire	trein	vanuit	
Borssele	in	Zeeland	via	
Antwerpen	en	Gent	naar	La	
Hague	in	Frankrijk.	Het	ging	om	3	
containers	die	een	hoeveelheid	
radioactiviteit	bevatten	
vergelijkbaar	met	deze	die	in	

1986	vrijkwam	in	Tsjernobyl.	In	
La	Hague	worden	de	
bestanddelen	van	de	in	Nederland	
gebruikte	brandstoffen	van	elkaar	
gescheiden.	Die	zgn.	"opwerking"	
creëert	extra	kernafval	en	brengt	
schadelijke	stoffen	in	het	milieu.	
Eenmaal	opgewerkt	moet	het	
afval	ook	opnieuw	naar	
Nederland.	Een	andere	
radioactieve	trein	moet	dus	het	
traject	in	omgekeerde	richting	
afleggen.	En	zo	blijven	we	
toekomstige	generaties	met	afval	
opzadelen	dat	duizenden	jaren	
gevaarlijk	blijft...	
(www.greenpeace.org/belgium/n
ucleair‐transport)			
	
		
15.06.2011	
		
INTERNATIONALE	DAG	VAN	DE	
WIND	
	
Op	15	juni	is	het	elk	jaar	de	Dag	
van	de	Wind	:	een	initiatief	van	de	
Global	Wind	Energy	Council	
(GWEC)	en	de	European	Wind	
Energy	Association	(EWEA).	Die	
vragen	aandacht	voor	
windenergie	en	duurzaamheid.	
Iets	voor	onze	politiekers,	want	
bij	ons	wordt	door	die	mensen	al	
30	jaar	geleuterd	over	
windenergie	en	juist	niks	
gedaan...	Omdat	ze	stiekem	toch	
wedden	op	Electrabel	en	
kernenergie	?	Voor	wat	er	gebeurt	
in	landen	als	Zwitserland,	
Duitsland,	Italië	blijven	ze	in	elk	
geval	blind.	
(www.globalwindday.org)	
	
	

17.06.2011	
		
HEDWIGEPOLDER	NIET	
ONDER	WATER	?	
	
In	2005	werd	door	Nederland	
en	Vlaanderen	beslist	om	300	
ha	polder	tussen	het	
Verdronken	Land	van	
Saaftinghe	en	Doel,	juist	over	
de	Nederlandse	grens,	in	2007	
onder	water	te	zetten	:	als	
compensatie	voor	de	uitdieping	
van	de	Westerschelde	en	de	
negatieve	gevolgen	daarvan	
voor	de	natuur	en	de	vogels.	
Maar	vorig	jaar	besloot	de	
Nederlandse	regering	plots	een	
alternatief	te	zoeken	voor	die	
ontpoldering.	En	op	17	juni	
2011	hakte	ze	de	knoop	door.	
Niet	de	Hedwigepolder	maar	de	
Schorer‐	en	Welzingepolder	in	
de	Rammekenshoek	ten	oosten	
van	Vlissingen	‐	150	ha	‐	komt	
onder	water.	Daarnaast	gaat	
ook	nog	40	ha	buitendijkse	
slikken	aangelegd	worden	in	de	
Schelde	zelf.	De	Vlaamse	
regering	kijkt	bij	deze	nieuwe	
aflevering	van	de	Hedwige‐
soap	toe	en	wacht	af,	zij	
investeerde	al	tientallen	
miljoenen	belastingsgeld	in	
dijken	om	het	
natuurcompensatiegebied	in	
eigen	land	af	te	bakenen.	Voor	
de	Nederlanders	kost	dit	
nieuwe	alternatief	35	miljoen	
euro	meer	dan	de	ontpoldering	
van	de	Hedwige...	
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25.06.2011	
		
START	ECO‐KERK	
	
Meer	dan	25	jaar	geleden	
probeerde	de	Internationale	Unie	
voor	Natuurbehoud	(IUCN)	reeds	
de	grote	
wereldgodsdienstorganisaties	
ervan	bewust	te	krijgen	dat	ook	
zij	mee	verantwoordelijkheid	
droegen	voor	de	toekomst	van	de	
Schepping,	van	ons	aller	
leefmilieu.	
Bij	ons	waren	er	wel	kerkmensen	
die	daar	op	eigen	initiatief	wat	
aan	deden	(bvb	pater	Versteylen	
s.J.	en	de	Groene	Fietsers),	maar	
de	kerktop	zelf	bleef	lang	stil.	
Niet	helemaal	verwonderlijk	als	
je	bekijkt	hoe	die	top	zoal	
bemand	is...		Pas	in	2005	gaven	
de	bisschoppen	het	netwerk	
Rechtvaardigheid	&	Vrede	de	
opdracht	om	"Zorg	voor	de	
Schepping"	mee	op	te	nemen	in	
de	werking.	Ondertussen	had	
paus	Johannes	Paulus	II	de	
noodzaak	van	een	"ecologische	
bekering"		al	herhaaldelijk	
onderstreept	"omdat	de	
verantwoordelijkheid	voor	de	
natuur	wezenlijk	tot	het	geloof	
behoort"	(Wereldvrededag,	
1/1/1990).		Rechtvaardigheid	&	
Vrede	nam	daarop	zijn	tijd	om	de	
zgn	Eco‐Kerk	te	stichten,	die	in	de	
zomer	van	2011	eindelijk	haar	
eerste	campagne	lanceert.	Met	
het	thema	"De	aarde	op	vakantie"	
wil	de	Ecokerk	iedereen	een	
zomer	lang	inspireren	om	niet	
enkel	zelf	een	mooie	vakantie	te	
beleven,	maar	ook	om	onze	
planeet	de	broodnodige	rust	te	

gunnen.	De	campagne	startte	op	
25	juni		:	de	Handschoenmarkt	
voor	de	Antwerpse	kathedraal	
werd	toen	het	Plein	van	de	
Ecospiritualiteit.	In	juli	was	de	
Ecokerk	aanwezig	op	de	Gentse	
Feesten.	Op	4	september	is	er	een	
dag	van	bezinning	over	de	
Schepping.	Het	tijdschrift	Tertio	
bracht	een	groen	themanummer	
uit	en	R	&	V	geeft	ook	
ondersteuning	aan	groepen	die	
bvb	van	plan	zijn	om	het	eigen	
kerkgebouw	en	andere	lokalen	
energievriendelijker	te	maken.		
Info	:	
www.netrv.be/nl/ecokerk		of	
ecokerk@netrv.be	
	
	
	27.06.2011	
		
ASTEROIDE	RAKELINGS	LANGS	
DE	ZUIDPOOL	
	
Maandag	27	juni	rond	15u30	
scheert	de	2011B	MD‐asteroide	
(enkele	10m	lang)	op	12.000	km	
afstand	langs	de	Zuidpool	:	dat	is	
32	x	dichter	dan	de	maan	!	De	
asteroide	werd	pas	op	22	juni	
2011	ontdekt	door	robot‐
telescopen	van	LINEAR,	de	MIT	
Lincoln	Near	Earth	Asteroid	
Research‐vestiging	in	Socorro,	
New	Mexico.	Het	LINEAR‐project	
werd	opgezet	om	objecten	als	
asteroiden	in	de	buurt	van	de	
aarde	te	ontdekken	en	in	het	oog	
te	houden.	
Astronomen	verwachten	dat	de	
asteroide	niet	in	de	dampkring	zal	
komen;	mocht	dat	wel	gebeuren	
dan	zal	ze	daarbij	bijna	geheel	
opbranden.	Geschat	wordt	dat	er	

zo'n	50.000	van	die	objecten	
rond	de	aarde	vliegen	:	al	zijn	
ze	relatief	klein	dan	kan	een	
inslag	gemakkelijk	een	gebied	
zo	groot	als	ons	land	
verwoesten.		Dat	sommige	
planetoiden	de	aarde	
ongemakkelijk	dicht	kunnen	
naderen	was	al	in	1930	bekend.	
Maar	pas	de	laatste	tijd	worden	
de	Killer	Asteroids	serieus	
genomen.	Er	zijn	nu	al	
meerdere	observatie‐projecten	
actief,	meest	met	steun	van	de	
NASA	:	Spacewatch	in	Arizona,	
de	Catalina	Sky	Survey,	het	
Pan‐STARRS‐project	op	Hawaii.	
In	2020	wordt	in	Chili	de	Large	
Synoptic	Survey	
Telescope		(ISST)	in	gebruik	
genomen.	In	de	nacht	van	8	op	
9	november	2011	vliegt	een	
kosmisch	rotsblok	van	400	m	
op	399.000	km	(ook	dichter	
dan	de	maan)	langs	de	aarde...	
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16.07.2011	
		
VESTA	BEREIKT	
	
Na	een	reis	van	4	jaar	kwam	de	
NASA‐ruimtesonde	Dawn	op	16	
juli	2011	aan	bij	de	planetoide	
Vesta	(500	km	groot),	één	van	de	
honderdduizenden	rotsblokken	
die	tussen	de	banen	van	Mars	
en	Jupiter	om	de	zon	cirkelen	‐	in	
dit	geval	190	miljoen	km	van	de	
aarde.		Aangenomen	wordt	dat	
Vesta		een	overblijfsel	is	uit	de	
oertijd	van	ons	zonnestelsel	en	
dat	ze	in	haar	ontwikkeling	tot	
volwaardige	planeet	is	blijven	
steken.	Volgens	de	huidige	
inzichten	zijn	onze	8	planeten	nl	
ontstaan	door	het	
samenklonteren	van	de	stof‐	en	
ijsdeeltjes	in	het	restant	van	de	
oernevel	waaruit	ook	de	zon	is	
voortgekomen.	Deze	
planeetvorming	die	zich	ca	4,5	
miljard	jaar	geleden	afspeelde	
kwam	niet	overal	tot	een	goed	
einde.	De	zone	voorbij	de	baan	
van	Mars	bleef	door	de	
zwaartekrachtsinvloed	van	de	
reusachtige	buurplaneet	Jupiter	
zo	in	beroering	dat	de	vorming	
van	een	9de	planeet	mislukte.	
Een	miljard	jaar	geleden	moet	
zich	een	kleinere	planetoide	in	
Vesta	geboord	hebben,	wat	
toelaat	diep	in	haar	inwendige	te	
kijken.	Na	de	verkenning	
van	Vesta	zou	Dawn	naar	Ceres	
(900	km	en	nog	dichter	bij	
Jupiter,	lijkt	wat	op	de	ijsmanen	
van	Jupiter)	
moeten	gedirigeerd	worden,	om	
die	planetoide	in	2015	te	
bereiken.		

http://dawn.jpl.nasa.gov	
http://dawn.mps.mpg.de	
	
18.07.2011	
		
NIEUWE	BEWOONBARE	
EXOPLANEET	ONTDEKT	
	
Exoplaneten	zijn	planeten	die	om	
andere	sterren	draaien	dan	onze	
zon.	Het	bestaan	ervan	zijn	we	te	
weten	gekomen	na	1990,	toen	de	
technologie	ver	genoeg	gevorderd	
was	om	gevoeligere	telescopen	te	
maken.	Momenteel	zijn	er	reeds	
zo'n	565	exoplaneten	ontdekt.	
Nogal	wat	van	die	exoplaneten	
draaien	rond	dichtbije	sterren	:	
dank	zij	die	korte	afstand	is	de	
temperatuur	er	van	die	aard	dat	
het	water	aan	de	oppervlakte	van	
de	planeet	vloeibaar	kan	blijven,	
onmisbaar	voor	eventueel	leven	
op	die	planeet.		Bijzonder	zijn	de	
exoplaneten	bij	de	(dubbel)ster	
55	Cancri,	slechts	41	lichtjaren	
van	ons	weg	in	het	sterrenbeeld	
Kreeft	(Cancer).	Er	waren	al	4	
planeten	bekend,	maar	nu	
ontdekte	Kaspar	von	Braun	
van	het	NASA	Exoplanet	Science	
Institute	te	Pasadena,	Californië	
en	familie	van	de	beroemde	
freiherr‐ruimtevaartpionier	
een	5de.		Het	is	een	zware,	zo'n	45	
keer	zwaarder	dan	de	aarde	en	zij	
bevindt	zich	in	de	"bewoonbare	
zone"		die	55	Cancri	rond	zich	
heeft.	Deze	55	Cancri	f	staat	iets	
dichter	bij	55	Cancri	(B)	dan	de	
aarde	bij	haar	zon,	maar	omdat	55	
Cancri	iets	kleiner	is,	zijn	de	
omstandigheden	nagenoeg	
dezelfde	als	op	aarde...	
(Technology	Review,	07/18/2011	

Astronomers	Discover	Habitable	
ExoEarth	Orbiting	Binary	Star)	
	
05.08.2011	
		
NIEUWE	EXTREME	
ZONNESTORM	
	
Een	enorme	klasseX7‐
zonnestorm	vuurde	een	zeer	
grote	plasmawolk	af	(snelheid	
5	miljoen	km/uur	...)	die	de	
aarde	op	5	augustus	raakte.	Het	
noorderlicht	was	te	zien	tot	in	
Centraal‐Europa	en	Londen.	De	
storm	hoort		bij	een	in	2008	
gestarte	cyclus	die	11	jaar	
duurt	en	die	in	2013	zijn	
hoogtepunt	bereikt.	De	
Amerikaanse	
ruimtevaartorganisatie	NASA	
waarschuwt	nu	voor	de	
eerstvolgende	piek	in	de	zonne‐
activiteiten	in	2012	en	voor	een	
langdurig	wegvallen	van	de	
elektriciteit.	
	
10.08.2011	
		
SHELL‐OLIELEK	NOORDZEE	
Er	is	weer	een	groot	olielek.	
Deze	keer	in	de	Noordzee	:	bij	
het	Shell‐boorplatform	Gannet	
Alpha,180	km	ten	N.O.	van	het	
Schotse	Aberdeen,	dat	dagelijks	
zowat	6000	vaten	ruwe	olie	
produceert.	Op	15	augustus	
waren	er	al	tientallen	tonnen	
gelekt,	over	een	oppervlakte	
van	130	km².	Shell	haastte	zich	
om	meteen	rond	te	bazuinen	
dat	het		lek	terstond	'zo	goed	
als	gedicht'	was,	maar	niets	van	
die	voorbedachte	propaganda	
was	(weer	eens)	minder	waar.	
Een	week	later	was	er	zelfs	
sprake	van	een	tweede	lek...	
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01.08.2011	
		
OPERATIE	NANOOK	:	VOORSPEL	
VOOR	NIEUWE	WERELDOORLOG	?	
	
Onze	tijd	begint	erg	te	lijken	op	de	
tijden	voor	Wereldoorlog	2.	En	
Wereldoorlog	3	zou	wel	eens	zijn	
start	kunnen	krijgen	op	de	
Noordpool.	Er	is	al	vaak	gewezen	op	
de	gretigheid	van	Rusland,	Canada,	
de	VS,	Denemarken	en	Noorwegen	
om	hun	stuk	van	de	daar	
vrijkomende	olie‐	en	gasvoorraden	
te	veroveren	:	het	gaat	hier	om	meer	
dan	1/5	van	's	werelds	olie‐	en	
gasreserves	!	Door	het	smelten	van	
het	poolijs	'dankzij'	de	global	
warming	komen	ook	de	Noordroutes	
(de	kortste	handelsweg	tussen	
Europa	en	China)	voor	langere	tijd	
open	dan	de	vroegere	2‐3	maanden	
per	jaar.	In	2007	loste	Rusland	een	
eerste	schot	voor	de	boeg	van	de	
anderen	door	met	een	roestvrije	
titaniumvlag	recht	onder	het	midden	
van	de	Noordpool	de	Lomonosov	
Underwater	Ridge	te	claimen	als	een	
deel	van	Siberië.	Wat	met	
wapengekletter	van	Denemarken	en	
Canada	beantwoord	werd.	En	op	1	
augustus	2011	doet	Canada,	
gesteund	door	de	NATO,	een	verdere	
duit	in	het	oorlogszakje	met	
Operatie	Nanook	(=	IJsbeer)	:	
volgens	Defensieminister	MacKay	de	
grootste	militaire	oefening	in	het	
Noordpoolgebied	in	de	geschiedenis	
van	het	land.	De	bedoeling	is	
Canada's	'sovereignty	and	presence'	
te	beklemtonen	en	de	'Canadian	
Forces	capability	in	the	North'	te	
demonstreren.		Canada	voelt	zich	nl	
bedreigd	door	Rusland	dat	het	
grootste	deel	opeist,	waaronder	een	
deel	van	Canada's	deel.		Rusland	
mobiliseerde	midden	juli	2011	twee	
speciale	legerbrigade's	om	haar	
belangen	in	de	regio	desnoods	met	

geweld	te	beschermen. Russische	
atoombommenwerpers	vliegen	al	
rond	in	het	luchtruim	boven	het	
Canadese	deel	van	de	Noordpool.	De	
andere	'Poollanden'	begonnen	
daarop	ook	het	zekere	voor	het	
onzekere	te	nemen.	Ban	Ki‐Moon,	de	
Secretaris‐Generaal	van	de	
Verenigde	Naties,	zag	zich	op	20	juli	
verplicht	om	te	waarschuwen	voor	
oorlogsdreiging	ten	gevolge	van	
klimaatverandering.	Eigenlijk	
moeten	de	Verenigde	Naties	bepalen	
wie	recht	heeft	op	welk	deel	van	de	
Noordpool,	dat	is	een	bepaling	uit	
het	Zeevaartverdrag	van	
1982.		Belanghebbende	landen	
moeten	daarvoor	claims	indienen	die	
wetenschappelijk	zijn	onderbouwd.	
De	deadlines	daarvoor	verstrijken	
binnenkort	en	daarom	worden	er	in	
de	zomer	van	2011	ook	koortsachtig	
gegevens	verzameld	in	het	gebied.	
Een	en	ander	is	niet	zo	simpel.	
Bodemonderzoek	op	de	Noordpool	
(met	ijs	dat	soms	nog	tientallen	
meters	dik	is)	is	zo	complex	als	een	
maanlanding.	De	vraag	is	uiteindelijk	
wat	er	gebeurt	als	de	VN	een	
uitspraak	hebben	gedaan.	Dergelijke	
uitspraken	zijn	niet	bindend	en	
landen	kunnen	bezwaar	aantekenen.	
In	het	beste	geval	moeten	ze	dan	
onder	elkaar	gaan	onderhandelen.	
Ofwel...		
	
06.08.2011	
		
HIROSHIMA	&	NAGASAKI	:	66	JAAR	
LATER	AL	350.000	DODEN	
	
Op	6	augustus	1945,	om	08u15,	
gooiden	de	Amerikanen	de	
atoombom	"Little	Boy"	op	Hiroshima	
met	als	direct	gevolg	de	dood	van	
80.000	onschuldige	burgers.	Op	9	
augustus	gooiden	ze	opnieuw	de	
bom	"Fat	Man"	op	Nagasaki,	met	
weer	40.000	directe	burgerdoden.	

Het	totale	aantal	doden	als	gevolg	van	
deze	2	bommen,	inclusief	de	gevolgen	
van	de	nucleaire	straling,	stijgt	nog	
steeds.	Tot	op	heden	zijn	er	al	
350.000	slachtoffers	geteld	!	In	de	
decennia	na	WO2	groeide	wereldwijd	
het	aantal	kernwapens,	in	steeds	
meer	kernwapenstaten,	tot	het	
onvoorstelbare	aantal	van	70.000.	En	
20	jaar	na	afloop	van	de	Koude	Oorlog	
zijn	er	nog	altijd	22.000	kernwapens	
in	omloop	in	9	staten	en	is	er	een	
steeds	groter	risico	van	verdere	
proliferatie.		De	VS	sloten	met	
Rusland	een	nieuw	
kernwapenbeheersingsverdrag	en	
ook	binnen	de	NATO	wordt	
gesproken	over	een	vermindering	
van	het	aantal	kernwapens.	De	
Veiligheidsraad	van	de	VN	stelde	
zich	ooit	een	wereld	zonder	
kernwapens	tot	doel.	Maar	wat	
met	landen	als	bvb	Israel,	India,	
Pakistan		die	al	bewezen	tot	veel	
in	staat	te	zijn	op	crisismomenten	
?		Ondertussen	liggen	er	bij	ons	en	
ook	in	Nederland	nog	altijd	
Amerikaanse	kernbommen	
opgestapeld.	Piloten	worden	
getraind	om	met	F16‐
gevechtsvliegtuigen	deze	bommen	
boven	een	doel	te	droppen.		Maar	
ondertussen	erkennen	onze	
landen	ook	dat	onder	huidig	
internationaal	recht	het	gebruik	
van	wapens	die	een	onevenredig	
effect	hebben	op	burgers	of	het	
milieu,	moeilijk	te	rechtvaardigen	
is.		Om	deze	reden	zijn		chemische	
en	biologische	wapens	en	ook	
clustermunitie	al	verboden.	Toch	
hebben	onze	regeringen	nog	
steeds	het	gebruik	en	bezit	van	
kernwapens	niet	afgewezen.		Kan	
het	in	België	ook	anders	met	een	
oorlogszuchtige	
verantwoordelijke	minister	als	
Decrem	?	En	de	kernwapenlanden	
denken	daar	natuurlijk	nog	veel	
minder	aan.		Het	einde	van	het	
kernwapentijdperk	is	nog	lang	
niet	in	zicht...	
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31.08.2011	
		
REGENZOMER	
	
De	meteorologische	zomer	2011	
gaat	de	geschiedenis	in	als	een	
natte	en	sombere	zomer.	Tussen	
1	juni	en	1	september	waren	er	
61	neerslagdagen	:	uitzonderlijk	
veel,	een	verschijnsel	dat	slechts	
1	x	om	de	100	jaar	voorkomt	!	
Het	record	blijft	voor	1860,	toen	
er	68	neerslagdagen	waren.	De	
normale	waarde	is	43,9.	Ook	de	
zon	liet	het	afweten	:	465	
uur,		wat	abnormaal	weinig	is	(1	
x	om	de	6	jaar).	
	
05.09.2011	
		
NEUSHOORNHOORNDIEF	
STALLEN	
	
In	Portugal	werden	een	
Australische	vader	en	zoon	
(63,31)	opgepakt	die	met	6	
neushoorn‐hoorns	ter	waarde	
van	400.000	€	in	hun	bagage	
naar	Ierland	wilden	vliegen.	Ze	
hadden	die	hoorns	gestolen	uit	
het	natuurhistorisch	museum	van	
Coimbra	en	ze	maakten	duidelijk	
deel	uit	van	een	internationale	
bende	die	de	voorbije	maanden	
inbraken	in	tientallen	Europese	
musea	‐	o.m.	het	Museim	voor	
Natuurwetenschappen	in	Brussel	
‐	en	daar	aan	de	haal	gingen	met	
de	kostbare	hoorns.	De	
opdrachtgevers	voor	de	roof	
huizen	blijkbaar	in	China,	waar	
gemalen	hoornpoeder	volgens	
een	folkloristisch	geloof	het	
libido	verhoogt	en	kanker	
geneest.	Neushoorn‐hoorn	is	

vandaag	kostbaarder	
dan	goud.	Ons	ex‐	Koloniaal	
Koninlijk	Museum	voor	Midden‐
Afrika	bracht	de	hoorns	van	zijn	
opgezette	neushoorns	inmiddels	
in	veiligheid.	
		
07.09.2011	
		
PIJLSTORMVOGELRECORD	AAN	
DE	KUST	
	
Door	de	weersomstandigheden	
(zuidwest/west	tot	noordwest	
najaarstormen,	restanten	van	de	
orkanen	Irene	en	Katia)	werden	
zeevogels	die	normaal	ver	weg	
boven	zee	vliegen	tegen	de	
Vlaamse	en	Nederlandse	
kusten		geblazen.	Dat	gaf	
recordaantallen	pijlstormvogels	
voor	de	zeetrektellingen.	Op	een	
van	de	beste	plekken	om	
zeevogels	te	observeren,	de	
zeedijk	bij	Westkapelle	
(W.Walcheren,	Zeeland)		werden	
op	8/9	eventjes	240	Noordse	
Pijlstormvogels	geteld,	op	alle	
Nederlandse	telplaatsen	in	de	
loop	van	twee	weken	1100	!	In	
eigen	land	werden	op	7/9	langs	
de	kustlijn	van	De	Panne	14	Vale	
Pïjlstormvogels	geteld	(tot	2010	
werd	de	soort	hier	te	lande	nog	
maar	39	x	gezien	...).	De	totale	
wereldpopulatie	van	de	Vale	
wordt	geschat	op	max.	11000	
volwassen	exemplaren,	
maar	jaarlijks	verdwijnen	daar	
7%	van	door	o.m.	de	
visserijnetten	:	tegen	2020	zou	
het	er	wel	eens	gedaan	mee	
kunnen	zijn.		Op	14/9	werden,	
opnieuw	in	De	Panne,	609	
Noordse	P's	geteld.	Die	kwamen	

vermoedelijk	van	de	Britse	
rotskusten,	bij	ons	zien	we	ze	
bij	aanhoudende	west‐	tot	
noordwestenwind		gewoonlijk	
in	veel	kleinere	aantallen.	
Verder	werden	er	de	voorbije	
week	ook	Grauwe	
Pijlstorlvogels	gespot.	Die	
broeden	in	gigantische	kolonies	
op	de	Falklandeilanden.	Na	de	
broedtijd	trekken	ze	over	de	
evenaar	naar	de	Grand	Banks	
bij	New	Foundland	en	naar	
West‐Europa.		
(www.trektellen.nl)	
	
		
02.10.2011	
		
NU	OOK	OZONGAT	BOVEN	DE	
NOORDPOOL	
	
Het	ozonverlies	boven	de	
Noordpool	is	dit	jaar	zo	groot	
dat	er	voor	het	eerst	kan	
worden	gesproken	van	een	
ozongat,	zoals	dat	boven	de	
Zuidpool.	Dat	vertellen	
wetenschappers	in	"Nature".	
Volgens	metingen	is	80%	van	
de	ozon	op	zo'n	20	km	hoogte	
boven	de	Noordpool	
verdwenen.	Dat	komt	door	een	
lange	periode	van	koude	op	die	
hoogte.	Bij	koude	
temperaturen	zijn	de	
chloorhoudende	chemicaliën	
die	de	ozon	afbreken	het	meest	
actief.	
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12.09.2011	
		
DUITS	ZEEGRAS	VOOR	
NEDERLANDSE	WADDEN	
	
Zeegras	is	een	geslacht	van	
fonteinkruidachtigen	die	
aangepast	zijn	aan	groei	in	brak	
en	zout	water.	Je	hebt	Groot	
zeegras	(Zostera	marina)	en	
Klein	zeegras	(Zostera	noltii).	
De	wortelstok	en	de	wortels	van	
het	zeegras	worden	graag	
gegeten	door	rotganzen	en	
smienten.	De	graaskuilen	die	ze	
daarbij	in	het	najaar	maken,	
hebben	een	gunstige	werking	op	
de	aanwas	en	de	groei	van	het	
zeegras,	want	uit	die	kuilen	
ontkiemen	in	het	voorjaar	veel	
jonge	plantjes.	Zeegrasvelden	
vormen	een	aparte	biotoop,	
waarin	talrijke	soorten	een	
geschikt	leefmilieu	vinden.	
Verdwijnen	ze,	dan	gaat	ook	de	
daarmee	verbonden	fauna	
vermoren.	De	rotgans	moet	dan	
bvb	op	graslanden	aan	de	wal	
gaan	grazen.	
Tot	nog	niet	zo	lang	geleden	was	
tot	150	km²	van	de	Nederlandse	
Waddenzee	bedekt	met	zeegras.	
Ook	in	de	Zuiderzee	lagen	
uitgestrekte	zeegrasvelden.	
Bewoners	van	de	
Waddeneilanden	vulden	destijds	
hun	inkomen	aan	met	het	
oogsten	en	verwerken	van	dat	
zgn	"wier".	Het	diende	als	
bouwmateriaal	bij	de	aanleg	van	
dijken,	maar	ook	als	vulling	van	
matrassen	en	kussens.	De	laatste	
decennia	is	zeegras	echter	sterk	
achteruitgegaan	en	kom	je	het	
i.p.v.	massaal	bij	de	laagwaterlijn	

zoals	tot	1930,	nog	slechts	op	een	
paar	plekken	op	het	wad	zelf	
tegen	:	op	de	zandplaat	Hond‐
Paap	in	de	Eems	(Groot	zeegras)	
en	bij	Terschelling‐Oost	(Klein	
zeegras).	De	totale	oppervlakte	
van	de	velden	is	niet	meer	dan	
1,5‐2,5	km²	...	De	afname	wordt	
toegeschreven	aan	de	uitbraak	
van	schimmelziekten,	slechte	
waterkwaliteit,	vertroebeling	(!)	
door	de	aanleg	van	de	Afsluitdijk	
en	de	bodeberoerende	
visserij.		Zeegras	kan	zich	in	de	
huidige	Waddenzee	alleen	
handhaven	in	gebieden	waar	het	
zoete	water	zich	mengt	met	het	
zoute.	In	de	jaren	'90		zijn	
meerdere	pogingen	ondernomen	
om	Groot	zeegras	te	
herintroduceren,	door	het	op	
kleine	schaal	aan	te	planten.		Dat	
bleek	weinig	zin	te	hebben.	Einde	
2011	probeert	men	opnieuw,	
maar	op	een	iets	grotere	schaal.	
Vanaf	12	september	gaan	de	
Nederlandse	Waddenvereniging	
en	Rijkswaterstaat	nieuwe	
zeegrasvelden	aanleggen	op	3	
locaties	van	elk	1	hectare	in	de	
Waddenzee	:	bij	Uithuizen,	onder	
Schiermonnikoog	en	op	het	
Balgzand	bij	Den	Helder.	Het	gaat	
om	nu	zaaddragende	
zeegrasstengels	die	van	voor	de	
kust	van	het	Duitse	waddeneiland	
Sylt	werden	gehaald.	Die	hangt	
men	in	drijvende	netten.	
Gedurende	een	maand	laten	de	
stengels	hun	zaad	los	en	zakt	dat	
naar	de	bodem.	Daarna	is	het	
wachten	op	de	lente...	
	
05.10.2011	
		

RENA‐SCHIPBREUK	NIEUW‐
ZEELAND	
	
Op	5	oktober	2011	raakte	het	
Griekse	containerschip	MV	Rena	
(ex‐Israëlische	Zim)	vast	op	het	
Astrolabe‐rif	voor	de	kust	van	
Tauranga,	Noord‐Nieuw	Zeeland.	
Een	100	van	de	1368	containers	
sloeg	meteen	overboord	en	bijna	
50.000	liter	stookolie	lekten	in	zee	
alvorens	de	tanks	
leeggepompt	werden	:	meer	dan	
2000	zeevogels	kwamen	daardoor	
om.	Het	was	de	ergste	maritieme	
milieuramp	voor	Nieuw	Zeeland.	
Overigens	:	begin	2011,	drie	
maanden	later,	lag	de	door	
stormen	geteisterde	Rena	er	nog	
altijd,	in	2	gebroken	en	voor	een	
deel	gezonken.	De	berging	kan	nog	
jaren	uitblijven.	
	
16.10.2011	
		
DE	INDIGNADOS	OF	DE	WOEDE	
VAN	DE	"99	%"	
	
Naar	het	voorbeeld	van	New	York	
("Occupy	Wall	Street")	wordt	er	
ook	in	talloze	steden	van	Europa	
op	pleinen	gekampeerd	en	
gemanifesteerd	tegen	de	
hebberigheid	van	banken	en	grote	
bedrijven	en	de	onkunde/onwil	
van	de	politieke	machthebbers	om	
daar	iets	aan	te	doen.		In	de	VSA	is	
de	impact	van	bvb	de	Goldmann‐
Sachsbank	op	de	Obama‐
administratie	ontstellend,	maar	
ook	bij	ons	kennen	ze	wat	van	
bonussen	etc.	Vaak	is	het	milieu	er	
rechtstreeks	of	onrechtstreeks	het	
slachtoffer	van.		In	Brussel	
trokken	6000	betogers	van	het	
Noordstation	naar	de	beurs,	de	
Amerikaanse	ambassade	en	de	
Europese	instellingen.	De	
indignados‐beweging	ontstond	
in		Spanje,	maar	in	korte	tijd	werd	
het	een	wereldwijd	fenomeen.		
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16.07.2011	
		
VESTA	BEREIKT	
	
Na	een	reis	van	4	jaar	kwam	de	
NASA‐ruimtesonde	Dawn	op	16	
juli	2011	aan	bij	de	planetoide	
Vesta	(500	km	groot),	één	van	de	
honderdduizenden	rotsblokken	
die	tussen	de	banen	van	Mars	
en	Jupiter	om	de	zon	cirkelen	‐	in	
dit	geval	190	miljoen	km	van	de	
aarde.		Aangenomen	wordt	dat	
Vesta		een	overblijfsel	is	uit	de	
oertijd	van	ons	zonnestelsel	en	
dat	ze	in	haar	ontwikkeling	tot	
volwaardige	planeet	is	blijven	
steken.	Volgens	de	huidige	
inzichten	zijn	onze	8	planeten	nl	
ontstaan	door	het	
samenklonteren	van	de	stof‐	en	
ijsdeeltjes	in	het	restant	van	de	
oernevel	waaruit	ook	de	zon	is	
voortgekomen.	Deze	
planeetvorming	die	zich	ca	4,5	
miljard	jaar	geleden	afspeelde	
kwam	niet	overal	tot	een	goed	
einde.	De	zone	voorbij	de	baan	
van	Mars	bleef	door	de	
zwaartekrachtsinvloed	van	de	
reusachtige	buurplaneet	Jupiter	
zo	in	beroering	dat	de	vorming	
van	een	9de	planeet	mislukte.	
Een	miljard	jaar	geleden	moet	
zich	een	kleinere	planetoide	in	
Vesta	geboord	hebben,	wat	
toelaat	diep	in	haar	inwendige	te	
kijken.	Na	de	verkenning	
van	Vesta	zou	Dawn	naar	Ceres	
(900	km	en	nog	dichter	bij	
Jupiter,	lijkt	wat	op	de	ijsmanen	
van	Jupiter)	
moeten	gedirigeerd	worden,	om	
die	planetoide	in	2015	te	
bereiken.		

http://dawn.jpl.nasa.gov	
http://dawn.mps.mpg.de	
	
18.07.2011	
		
NIEUWE	BEWOONBARE	
EXOPLANEET	ONTDEKT	
	
Exoplaneten	zijn	planeten	die	om	
andere	sterren	draaien	dan	onze	
zon.	Het	bestaan	ervan	zijn	we	te	
weten	gekomen	na	1990,	toen	de	
technologie	ver	genoeg	gevorderd	
was	om	gevoeligere	telescopen	te	
maken.	Momenteel	zijn	er	reeds	
zo'n	565	exoplaneten	ontdekt.	
Nogal	wat	van	die	exoplaneten	
draaien	rond	dichtbije	sterren	:	
dank	zij	die	korte	afstand	is	de	
temperatuur	er	van	die	aard	dat	
het	water	aan	de	oppervlakte	van	
de	planeet	vloeibaar	kan	blijven,	
onmisbaar	voor	eventueel	leven	
op	die	planeet.		Bijzonder	zijn	de	
exoplaneten	bij	de	(dubbel)ster	
55	Cancri,	slechts	41	lichtjaren	
van	ons	weg	in	het	sterrenbeeld	
Kreeft	(Cancer).	Er	waren	al	4	
planeten	bekend,	maar	nu	
ontdekte	Kaspar	von	Braun	
van	het	NASA	Exoplanet	Science	
Institute	te	Pasadena,	Californië	
en	familie	van	de	beroemde	
freiherr‐ruimtevaartpionier	
een	5de.		Het	is	een	zware,	zo'n	45	
keer	zwaarder	dan	de	aarde	en	zij	
bevindt	zich	in	de	"bewoonbare	
zone"		die	55	Cancri	rond	zich	
heeft.	Deze	55	Cancri	f	staat	iets	
dichter	bij	55	Cancri	(B)	dan	de	
aarde	bij	haar	zon,	maar	omdat	55	
Cancri	iets	kleiner	is,	zijn	de	
omstandigheden	nagenoeg	
dezelfde	als	op	aarde...	
(Technology	Review,	07/18/2011	

Astronomers	Discover	Habitable	
ExoEarth	Orbiting	Binary	Star)	
	
05.08.2011	
		
NIEUWE	EXTREME	
ZONNESTORM	
	
Een	enorme	klasseX7‐
zonnestorm	vuurde	een	zeer	
grote	plasmawolk	af	(snelheid	
5	miljoen	km/uur	...)	die	de	
aarde	op	5	augustus	raakte.	Het	
noorderlicht	was	te	zien	tot	in	
Centraal‐Europa	en	Londen.	De	
storm	hoort		bij	een	in	2008	
gestarte	cyclus	die	11	jaar	
duurt	en	die	in	2013	zijn	
hoogtepunt	bereikt.	De	
Amerikaanse	
ruimtevaartorganisatie	NASA	
waarschuwt	nu	voor	de	
eerstvolgende	piek	in	de	zonne‐
activiteiten	in	2012	en	voor	een	
langdurig	wegvallen	van	de	
elektriciteit.	
	
10.08.2011	
		
SHELL‐OLIELEK	NOORDZEE	
Er	is	weer	een	groot	olielek.	
Deze	keer	in	de	Noordzee	:	bij	
het	Shell‐boorplatform	Gannet	
Alpha,180	km	ten	N.O.	van	het	
Schotse	Aberdeen,	dat	dagelijks	
zowat	6000	vaten	ruwe	olie	
produceert.	Op	15	augustus	
waren	er	al	tientallen	tonnen	
gelekt,	over	een	oppervlakte	
van	130	km².	Shell	haastte	zich	
om	meteen	rond	te	bazuinen	
dat	het		lek	terstond	'zo	goed	
als	gedicht'	was,	maar	niets	van	
die	voorbedachte	propaganda	
was	(weer	eens)	minder	waar.	
Een	week	later	was	er	zelfs	
sprake	van	een	tweede	lek...	
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08.11.2011	
		
OPNIEUW	ASTEROIDE‐BEZOEK	
	
Op	8	november	2011	vloog	
asteroide	2005	YU55	op	een	
afstand	van	300.000	km	voorbij	
de	aarde.	Ze	heeft	een	doormeter	
van	400	m	en	weegt	55	miljoen	
ton.	Moest	ze	inslaan,	dan	zou	dat	
hetzelfde	effect	geven	als	65.000	
atoombommen,	met	een	krater	
van	10	km	breed	en	500	m	
diep.	De	asteroide	werd	in	
2005		ontdekt	door	Spacewatch.	
Voor	een	zgn.	aardscheerder	is	ze	
opvallend	groot	!	De	vorige	
bedreiging	kwam	in	1976	van	
2010	XC	die	toen	op	150.000	km	
langs	de	aarde	vloog.	Ter	
vergelijking	:	in	1908	werd	
Siberië	geraakt	door	een	
meteoriet	met	doorsnede	25	m.	
Als	gevolg	van	de	explosie	braken	
bomen	af	in	een	omgeving	van	40	
km.		De	2005	YU55	(magnitude	
11)	is	te	zien	met	een	goede	
amateur‐telescoop.	
(www.spacewatch.lpl.arizona.edu
)(www.neo.jpl.nasa.gov/program
s/spacewatch.html)	
	
13.11.2011	
		
KRAANVOGELTREK	(2)	
	
Ook	de	herfsttrek	van	de	
kraanvogels	werd	bij	ons	
beïnvloed	door	de	oostenwind.	
Voornamelijk	in	de	strook	
Turnhoutse	Kempen‐Antwerpen‐
Oudenaarde	werden	in	de	eerste	
helft	van	november	op	meer	dan	
100	plaatsen	in	het	totaal	
214.649	overtrekkende	

kraanvogels	gespot.	Vorig	jaar	
waren	er	tijdens	de	hele	maand	
november	129.386	vogels	
gemeld...	
(Gerald	Driessens,	
www.waarnemingen.be)	
	
20.11.2011	
		
MOOI	WEER	=	FIJN	STOF	
	
Op	zowat	de	helft	van	de	
meetposten	in	Vlaanderen	is	de	
Europese	jaarnorm	voor	fijn	stof	
weeral	zwaar	overschreden	:	op	
16	plaatsen	was	er	35	dagen	lang	
te	veel	fijn	stof	in	de	lucht,	een	
merjelijk	slechter	resultaat	dan	de	
vorige	jaren.	De	grootste	
provleempunten	zijn	de	plaatsen	
met	industrie	:	het	Antwerpse	
(haven),	het	Gentse	(kanaal)	en	
Zuidwest‐Vlaanderen...	De	
stofdeeltjes	dringen	door	tot	diep	
in	je	longen,	waar	je	lichaam	ze	
wil	verwijderen	en	dat	geeft	
ontstekingsreacties	met	hart‐	en	
vaatziekten	en	aderverkalking	tot	
gevolg.	
	
30.11.2011	
		
NOG	FIJN	STOF	
	
Op	30	november	2011	(17	u)	
verdedigt	Jan	Emmerechts	zijn	
doctoraat	in	de	biomedische	
wetenschappen	in	de	
Promotiezaal	van	de	KU	Leuven,	
Naamsestraat	22.	Zijn	studie	wijst	
uit	dat	blootstelling	aan	fijn	stof	
bloedstolling	bevordert.	Het	
maakt	het	verband	tussen	
luchtvervuiling	(vooral	fijn	stof)	
en	ziekte/sterfte	nog	maar	eens	

duidelijker.	Het	risico	op	
langere	termijn	blijkt	nog	
groter	dan	dat	na	acute	
blootstelling	:	zeker	in	België,	
een	Europese	regio	met	de	
hoogste	fijn	stof‐concentraties.	
Een	fractie	van	het	
binnengekregen	fijn	stof	komt	
in	je	bloedcirculatie	terecht,	
waar	het	o.a.	de	bloedplaatjes	
activeert,	met	risico	op	
trombose	dus.	De	grotere	
deeltjes	lokken	dan	weer	
longontstekingen	uit...	
(Artsenkrant	2202	:	29	
november	2011)	
	
	
03.12.2011	
		
KLIMAATBETOGING	
BRUSSEL	
	
N.a.v.	de	17de	jaarlijkse	
klimaatconferentie	te	Durban,	
Zuid‐Afrika	(28/11‐
10/12/2011)	vond	op	3	
december	2011	te	Brussel	een	
betoging	plaats.	In	2009	waren	
er	nog	15.000	betogers,	vorig	
jaar	na	de	mislukte	top	van	
Kopenhagen	nog	4000	en	nu	
3000,	waaronder	opnieuw	een	
delegatie	van	Natuur	2000.	
Door	de	betogers	werd	
gevraagd	dat	België	mee	een	
plan	verdedigt	om	in	alle	EU‐
landen	de	uitstoot	van	
broeikasgassen	met	30	à	40%	
terug	te	dringen	t.o.v.	1990.	
Wat	Durban	betreft	wordt	
gehoopt	dat	er	minstens	een	
vervolg	van	het	Kyoto‐protocol	
van	1997	wordt	voorbereid	:	
dat	loopt	af	in	december	2012...	
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11.12.2011	
		
EXIT	DURBAN	:	GAAN	WE	NAAR	
TERRA	NOVA	?	
	
De	VN‐klimaattop	te	Durban	
moest	o.m.	het	Kyoto	
Protocol		verlengen	en	zicht	
geven	op	een	algemeen	bindend	
akkoord	waardoor	alle	landen	
verplicht	wirden	hun	uitstoot	van	
broeikasgassen	te	verminderen.	
In	feite	is	het	uitgedraaid	op	het	
gevreesde	fiasco.	Wat	met	een	
betekenisvolle	dag	vertraging	uit	
de	bus	kwam	is	een	"soort"	
verlenging	van	het	Kyoto	
Protocol	met	5	jaar.	Pas	tegen	
2015	moet	er	een	bindend	
akkoord	komen,	dat	dan	weer	
vanaf	2020	zou	moeten	
uitgevoerd	worden.	De	vraag	is	
nu	of	het	nog	gaat	lukken	om	de	
klimaatopwarming	tegen	het	
einde	van	deze	eeuw	onder	de	
2°C	te	houden.	Lukt	dat	niet	(en	
deze	decennia	zijn	daar	
beslissend	in),	dan	komen	er	
gevaarlijke	vodden	van	voor	de	
hele	wereld.	En	zoals	landen	als	
de	VSA,	China	en	India	
tegenwoordig	uitstoten,	stevenen	
we	misschien	zelfs	op	een	
katastrofale	5°C	af.	In	feite	
weigeren	genoemde	landen	
halsstarrig	om	mee	te	werken	en	
doet	alleen	Europa	nog	wat	:	
maar	ons	oude	continentje	is	
maar	verantwoordelijk	voor	10	à	
15	%	van	de	wereldwijde	uitstoot		
		
Ter	gelegenheid	van	Durban	is	
dus	nog	maar	eens	duidelijk	
geworden	dat	het	milieu	en	de	
toekomst	van	de	aardbewoners	

nauwelijks	meetelt	in	de	
kortetermijn‐visie	van	de	
politieke	machthebbers.	De	
Amerikaanse	president	Obama	
heeft	dat	al	bij	herhaling	vertoond	
en	zijn	Chinese,	Indische,	
Russische,	Japanse	enz.	
evenknieën	zijn	geen	haar	beter,	
hun	afwezigheid	in	Durban	vertelt	
veel.	Wanneer	het	binnen	enkele	
decenniën	allemaal	"deadgoing	
wrong"	zal	beginnen	lopen,	zullen	
we	ze	alleen	maar	machteloos	
kunnen	vervloeken	en	(vergeefs	
?)	hopen	dat	er	alsnog	een	soort	
Terra	Nova‐uitweg		bestaat...	Je	
zal	maar	jong	zijn	in	2011	en	het	
met	open	ogen	nog	tijdens	je	
leven	zien	aankomen...	
	
12.12.2011	
		
STALLONE	VS	VLEERMUIZEN	IN	
BULGARIJE	
	
De		2242	m	lange,	Habitat‐
beschermde	Devetashkata	
Peshtera‐grot	bij	Devetaki		(oblast	
Lovech)	in	Centraal‐Bulgarije	
herbergt	in	het	winterseizoen	13	
soorten	vleermuizen	en	wordt	bij	
de	3	belangrijkste	vleermuizen‐
overwinteringssites	van	Europa	
gerekend.	Uitgerekend	daar	ging	
Simon	West	de	Hollywood‐
actiefilm	"The	Expandables	
2"		draaien,	met	Sylvester	
Stallone,	J.C.Van	Damme,	Arnold	
Schwarzenegger	etc.	De	drukte	
die	dat	meebracht	en	het	lawaai	
van	de	zgn.	speciale	
effectenmachines	hebben	de	
vleren	natuurlijk	uit	hun	
winterslaap	gehaald.	Op	10/12	
werden	ca.10.000	vleermuizen	

geteld,	terwijl	de	kolonie	in	
2010	nog	zo'n	30.000	
exemplaren	telde.	De	vleren	
waren	bij	die	controle	voor	het	
grootste	deel	actief	
(energieverlies	!)	en	van	3	
soorten	werden	dode	dieren	
gevonden.	Bovendien	hebben	
de	filmers	er	een	nieuwe	brug	
over	de	Osam‐rivier	(kosten	:	
400.000	$)	achtergelaten	die	
het	nieuwsgierige	publiek	nu	
een	makkelijke	toegang	tot	de	
grot	geeft.	De	EU	en	UNEP	
vroegen	het	ministerie	van	
milieu	en	water	in	Sofia	om	
uitleg,	maar	dat	ministerie	
vond	het	gebeurde	eigenlijk	
helemaal	niet	zo	erg	(Dimitar	
Stoev	op	de	Bulgaarse	TV,	19	
december)	...		
	
31.12.2011	
		
WEER	WARMSTE	JAAR	
	
Het	jaar	2011	was	bij	ons	het	
warmste	jaar	sedert	1833.	De	
gemiddelde	jaartemperatuur	
was	11,6	°C.	In	2010	was	dat	
maar	9,7	°C.	De	3	warmste	
jaren	ooit	hier	te	lande	
waren	2011,	2007	en	2006...							
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WAT IS DAT MET HEDWIGE ? 

  
Na vele jaren onderhandelen gingen Vlaanderen en Nederland rond 2000 accoord om eindelijk eens iets te gaan 
doen aan de veiligheid, de toegankelijkheid en de natuurlijkheid in het Westerscheldegebied. In dat project 
pasten de 3de verruiming van de vaargeul en veiligheidsmaatregelen zoals het Sigmaplan en de overlooppolders in 
de Zeeschelde. Wat de natuurverbetering betreft werden in Vlaanderen schorgebieden en enkele voormalige 
polders opnieuw bij de stroom betrokken : dat maakt leefgebieden voor zeldzame vogels en vissen, stimuleert de 
natuurlijke waterzuivering en verkleint het risico op overstromingen. In Nederland zou men de Hedwigepolder 
ontpolderen en daarnaast nog 300 ha aan de Schelde toevoegen. Dat werd in een verdrag vastgelegd, maar de 
Nederlandse regering weigert het dus uit te voeren. In de plaats daarvan wil ze binnen de huidige grenzen van de 
Westerschelde aan 'natuurcompensatie' doen en 150 ha bij Vlissingen ontpolderen. Die maatregelen zouden 70 à 90 
% van de gestelde oppervlaktedoelen realiseren. De projectjes binnen de begrenzing van de Westerschelde 
betreffen enkele ha bij de platen van Hulst en bij de platen van Ossenisse. Daarvan wordt de verwachte opbrengst 
behoorlijk overschat. Verder is er een project bij de Nederlands-Vlaamse grens dat ronduit nadelig is voor de 
natuur. Een nevengeul wordt gedempt en de stroming wordt verplaatst naar het Verdronken Land van Saaftinge. 
De ontpoldering bij Vlissingen gebeurt dan weer in een gebied dat al gereserveerd was als natuurcompensatie voor 
de bouw van de  containerterminal in Vlissingen ! Bij elkaar genomen bereiken die nieuwvoorgestelde maatregelen 
helemaal niet meer de ooit afgesproken oppervlakte aan natuurherstel. En toch is die afgesproken oppervlakte het 
minimum dat nodig is om de natuur in de Schelde te doen overleven t.o.v. de reeds vermelde 3de uitdieping. Door 
de vaargeul sterk te verdiepen wordt de Schelde nl. serieus veranderd. Ondieptes bij de zandplaten verdwijnen, de 
platen worden daardoor hoger en steiler, het getij dringt dieper en sterker binnen. Wat ooit een rijk mozaiek was 
van hoog, laag en veel tussenin, van grillige geultjes en zich verplaatsende platen, van slibbig en zandig, wordt nu 
een diep kanaal met sterke stroming tussen hoge en vastgelegde platen  waarin het getij gevaarlijk hoog de rivier 
op dringt. Met het stuk natuurherstel in het Scheldeplan wou men deze ontwikkelingen (die niet alleen de natuur 
maar ook de veiligheid bedreigen) inperken en de kosten voor onderhoud minimaliseren. Als de rivier wordt 
verdiept, wordt zij best ook verbreed om in evenwicht te blijven.  De Nederlandse last minute alternatieven - die 
vooral dichter bij de Scheldemonding liggen - dragen niet bij aan de vermindering van de vloedhoogte in 
Antwerpen en stroomopwaarts.  Ze laten ook de kans voorbijgaan om tussen Saaftinge en Prosperpolder een nieuw 
groot schorrengebied  te creëren, goed voor zeldzame soorten : die komen niet voor als het terrein verdeeld is in 
postzegeltjes. De Vlaamse investering in de ontpoldering van de Prosperpolder verliest zo ook een belangrijk deel 
van haar waarde... Nederland engageerde zich in Europa om mee te werken aan de verbetering van de natuur in de 
Westerschelde. Met de nieuwe voorstellen wordt dat engagement niet waar gemaakt en wordt het verdrag met 
Vlaanderen geschonden. De vraag is nu of Vlaanderens  eerste minister Peeters en zijn ministers en politiekers de 
moed gaan hebben om de Nederlandse alternatieven te verwerpen.  Een groot gedacht hebben we daar niet van.  En 
als ze (weer) niet goed hun job doen, zitten we met de ontwikkeling van de natuur in het Scheldegebied in plaats 
van bij een goede oplossing opnieuw in de impasse van voor 2000. 
(Bron :  een beschouwing van de proffen Meire en Herman in NRC Weekend van 2 juli 2011)  
  
P.S. Begin augustus 2011 bracht de Nederlandse Volkskrant uit dat de verantwoordelijke staatssecretaris 
Hans Bleker van Natuur (een CDA-boer uit Groningen die zich al eerder ontpopte als een natuurvijand) er reeds 
begin april fors van langs kreeg vanwege het Directoraat-Generaal  Milieuzaken van de EU.  De Europese 
Commissie dreigde toen met juridische stappen tegen Nederland als het kabinet-Rutte zijn afspraken over 
natuurherstel ter compensatie van de verdieping van de Westerschelde niet zou nakomen. In dat geval zou de 
Commissie de zgn. inbreukprocedure beginnen bij het Europese Hof om Nederland alsnog te dwingen die 
afspraken na te komen. Hoewel de Tweede Kamer al lang aandringt op openbaarmaking van die brief, probeerde 
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de sluwe Bleker toch alles geheim te houden.  Dat de Europese Commissie van zijn non-beleid (ook mbt andere 
punten) brandhout maakt geeft de ijdele en arrogante man niet bepaald een pluim om op zijn hoed te steken.  
  
P.P.S. Einde oktober 2011 ontving Bleker een brief van Eurocommissaris Potocnik waarin de Europese Commissie 
opnieuw haar twijfels uitte over het plan van de Nederlandse regering om de Hedwige niet onder water te zetten. 
Boertige Bleker houdt echter voet bij stuk. Zijn reply : "Nederland heeft geen toestemming van "Brussel" nodig 
voor de  manier waarop het natuurherstel in de Westerschelde wordt vorm gegeven" ... 
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AARDBEVINGEN	
	
Enkele	seconden	tot	minuten	
voordat	de	aarde	flink	begint	te	
schudden	trilt	de	bodem	altijd	
licht.	Dieren	reageren	daar	op,	
dat	is	al	vaak	vastgesteld.	Op	de	
registratie	van	deze	kleine	
trillingen	is	het	nieuwe	
Earthquake	Warning	System	
(EWS)	gebaseerd.	Het	maakt	een	
onderscheid	tussen	trillingen	
afkomstig	van	een	kleine	
(ongevaarlijke)	beving	en	
trillingen	voor	een	zware	beving.	
De	tijd	voordat	de	aarde	
merkbaar	begint	te	schudden	is	
niet	voldoende	om	te	
vluchten,		maar	wel	om	
elektriciteit,	gas	en	water	af	te	
sluiten	en	om	de	bevolking	te	
alarmeren.	Als	iedereen	dan	goed	
weet	wat	te	doen	(onder	een	tafel	
duiken	bvb)	kunnen	er	veel	
levens	gespaard	blijven...		
	
APEN	EN	AIDS	
	
Het	hiv‐virus	moet	in	de	jaren	50	
van	de	aap	op	de	mens	zijn	
overgegaan.	Hiv	is	afkomstig	uit	
de	apensoort	Pan	troglodytes	
troglodytes		(Chimpansee),	een	
soort	die	voorkomt	in	de	regio	
ten	noorden	van	de	
Congostroom.	De	apen	zijn	
slechte	zwemmers	en	de	Congo	
kan	kilometers	breed	zijn,	bvb	ter	
hoogte	van	Leopoldstad	in	
Belgisch‐Kongo,	het	huidige	
Kinshasa.	Toendertijd	moet	de	
eerste	menselijke	hiv‐drager	uit	
Brazzaville	gekomen	zijn,	dat	lag	
en	ligt	ten	noorden	van	
Leopoldstad/Kinshasa,	in	het	

vroegere	Frans	Equatoriaal	
Congo.	In	de	kolonie‐tijd	was	er	
om	de	20	minuten	een	veerboot,	
wat	tijdens	voetbalwedstrijden	
leidde	tot	een	intens	
mensenvervoer.	Frans‐Congolese	
supporters	staken	de	rivier	over	
en	brachten	de	nacht	door	in	
Leo.		Leo	werd	toen	La	Capitale	de	
l'Ambiance	genoemd,	met	
honderden	bars	en	veel	femmes	
libres.	Die	vrouwen	moesten	zich	
regelmatig	laten	testen	in	de	
Dispensaire	Antivénérien	de	
Léopoldville.	In	1953	werden	
daar	bvb	154.572	injecties	
gegeven	tegen	syfilis	en	
gonorroe.		Spuiten	en	naalden	
werden	wel	vaak	zonder	grondige	
reiniging	bij	opeenvolgende	
patiënten	gebruikt.	Hier	kan	de	
basis	gelegen	hebben	van	een	
exponentiële	toename	van	hiv‐
patiënten.	De	door	de	Belgische	
politiekers	halsoverkop	
toegestane	onafhankelijkheid	van	
Belgisch‐Kongo	veroorzaakte	een	
paar	jaar	later	burgeroorlogen,	
verkrachtingen,	armoede	en	de	
introductie	van	een	veel	harder	
type	prostitutie.	De	hiv‐infectie	
zou	zich	daardoor	spectaculair	
verspreiden...	
Bron	:	De	Huisarts	1020,	
11.08.2011	
Zie	ook		Jacques	Pépin,	The	
Origins	of	Aids,	Cambridge	
University	Press,	2011	en	
www.informed‐scientist.org	
	
	
	
	
	
	

LET	ME	TELL	YA	ABOUT	THE	
BEES...	
	
In	het	Vlaams	Parlement	is	een	
voorstel	ingediend	voor	een	
bijenbeschermings‐actieplan,	
met	initiatieven	om	de	
imkerspopulatie	te	verjongen,	
om	boeren	en	groenbeheerders	
bijvriendelijke	maatregelen	te	
doen	nemen	en	om	chemische	
stoffen	te	promoten	die	de	
bijen	helpen	i.p.v.	ze	te	
bedreigen.	Allemaal	hoognodig,	
want	het	Infocentrum	
Bijenteelt	weet	te	vertellen	dat	
in	2010	even	26%	van	onze	
bijen	dood	ging,	in	19	
gemeenten	zelfs	m.d.	50%.	Dat	
is	een	complete	catastrofe	:	
bijen	zorgen	ook	voor	de	
bestuiving	van	bvb	appelen,	
peren	en	aardbeien.	Overigens	
krijgen	bijen	het	over	de	gele	
wereld	kwaad	als	gevolg	van	
parasitaire	infecties,	de	
teloorgang	van	hun	leefmilieu	
en	het	gebruik	van	
insecticiden...	De	Stad	
Antwerpen	heeft	de	bij	als	
soort	van	het	jaar	2011.	
(Knack,	24/8/2011)	
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BIODIVERSITEIT	
	
Over	biodiversiteit	bestaat	nogal	
wat	misverstand.	Verlies	van	
biodiversiteit	is	niet	identiek	aan	
het	verdwijnen	van	soorten.	In	de	
loop	van	de	evolutie	zijn	zowat	
99%	van	alle	soorten	verdwenen	
:	nieuwe,	beter	aangepaste	
soorten	verdringen	bvb	de	
vorige.		Anderzijds	is	de	
biodiversiteit	binnen	een	
ecosysteem	essentieel	voor	de	
stabiliteit	ervan.	Alleen	dankzij	
grote	genetische	diversiteit	
binnen	de	soort	en	tussen	
soorten	onderling	kunnen	
organismen	zich	via	natuurlijke	
selectie	wapenen	tegen	ziekten,	
klimaatveranderingen,	
natuurrampen	etc.		Maar	de	
buffer	van	een	ecosysteem	is	niet	
oneindig.	Overschrijding	ten	
gevolge	van	een	verlies	aan	
biosiversiteit	kan	het	ecosysteem	
plotseling	in	elkaar	doen	zakken.	
Verlies	van	biodiversiteit	is	dus	
wel	een	ramp.	Veel	
(stads)mensen	leven	vandaag	al	
in	die	mate	los	van	hun	
natuurlijke	omgeving,	dat	ze	zelfs	
niet	meer	bewust	zijn	van	het	
bestaan	ervan.	Ze	zitten	meer	in	
met	het	verlies	van	hun	gsm	dan	
met	het	verdwijnen	van	het	
korhoen.	Voor	deze	mensen	blijkt	
de	natuur	dus	op	zichzelf	geen	
speciale	waarde	te	hebben.	Maar	
verlies	aan	biodiversiteit	zal	ook	
hen	vroeg	of	laat	duur	te	staan	
komen...		
		
	
	
	

WIE	VERMINKT	DE	
BRUINVISSEN?	
	
De	bruinvis	is	de	kleinste	
Europese	walvisachtige	:	een	
vriendelijk	ogende	en	visetende	
mini‐dolfijn	van	anderhalve	
meter.	Tijdens	de	Natuur	2000‐
herfstkampjes	op	het	Hollandse	
waddeneiland	Texel	in	de	jaren	
1970	vonden	we	er	al	eens	1	
aangespoeld	en	dat	was	toen	iets	
bijzonders.	De	laatste	tijden	
worden	de	bruinvissen	veel	meer	
gezien	op	de	Noordzee,	maar	er	
spoelen	er	ook	vaker	aan	en	die	
kunnen	serieus	toegetakeld	zijn	:	
op	ca.	500	gedurende	2009	in	
Nederland	aangespooelde	dode	
dieren	bleken	er	100	"versneden"	
...	Nader	onderzoek	lijkt	uit	te	
wijzen	dat	de	grote	toename	van	
"staand	want"‐visserij	er	mee	te	
maken	heeft.	Het	gaat	dan	om	zgn.	
spiegelnetten	waarmee	in	de	
winter	op	kabeljauw	en	grotere	
platvissoorten	(griet,	tarbot)	
wordt	gevist.	Deze	netten	hebben	
3	lagen	netwerek	met	een	
maaswijdte	van	15	cm,	met	aan	
weerszijden	heel	grofmazig	
netwerk.	Tegen	het	net	
zwemmende	vissen	geraken	
gevangen	in	een	soort	instulping	
van	het	binnenste	net.	Dit	kan	ook	
gebeuren	met	een	bruinvis	en	
vissers	blijken	niet	te	aarzelen	om	
gevangen	bruinvissen	gewooon	
los	te	snijden,	om	hun	netten	te	
sparen.	Verder	zouden	de	wonden	
ook	kunnen	liggrn	aan	de	gewone	
scheepsscrhoeven	of	aan	de	
boegschroeven	:	die	hebben	een	
enorme	aanzuigende	werking.	
Tenslotte	heb	je	nog	de	

zuigmonden	van	
zandzuigschjepen,	de	
"vispompen"	van	grote	
trawlers,	de	aanzuigingen	van	
koelwater	voor	
energiecentrales...	
P.S.	In	juli‐augustus	2011	
spoelden	er	bij	ons		weer	grote	
aantallen	dode	bruinvissen	aan	
:	aan	de	Vlaamse	kust	41,	aan	
de	Nederlandse	kust	op	amper	
4	weken	100.	Tijdens	een	
bruinvisscan	in	de	
Oosterschelde	op	26/6/2011	
werden	61	(levende)	
bruinvissen	gezien.	Info	:	
www.zeezoogdieren.org	en	
www.noordzee.nl.	
	
BUDDLEJA	ARGUS	
	
Argus,	het	milieuproject	van	de	
KBC	(de	opvolger	van	de	
Stichting	Leefmilieu)	bestaat	in	
2012	tien	jaar.	Om	dat	te	vieren	
en	om	meteen	de	
biodiversiteitsidee	nog	eens	te	
propageren	gaat	de	instelling	in	
de	nazomer	van	2012	speciaal	
voor	Argus	ontwikkelde	
cultuurvariëteiten	van	de	
vlinderstruik	Buddleja,	de	
Buddleja	Argus	White	en	Velvet	
,	verspreiden.	De	start	van	de	
campagne	vond	begin	augustus	
2011	plaats	te	Leuven,	m.m.v.	
gelegenheidsplanter	Lowie	
Toback.	Argus	legde	de	nadruk	
op	de	speciale	ontwikkeling	
van	de	variëteiten,	want	de	
gewone	uit	China	gekomen	
Buddleja	staat	bij	ons	op	de	lijst	
van	in	de	gaten	te	houden	
invasie‐exoten...	
(www.argusmilieu.be)	
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BULTRUGWALVIS	
	
Ter	hoogte	van	de	Thorntonbank	bij	
het	C‐Power	windmolenpark	(35	lm	
voor	de	kust	van	Zeebrugge)	werd	
op	1	oktober	2011	een	jonge	
bultrugwalvis	gezien	:	de	eerste	
levende	bultrug	voor	ons	land.	
Bultruggen	brengen	lente	en	zomer	
door	in	de	voedselrijke,	koude	
noordelijke	wateren,	in	het	najaar	
trekken	ze	naar	de	tropen	om	te	
paren	en	te	kalven.	In	het	zuidelijk	
deel	van	de	Noordzee	zijn	ze	
zeldzaam.	Anno	2006	spoelde	er	1	
dode	bultrug	aan	bij	Nieuwpoort.	
	
DIERENLEED	
	
In	Nederland	was	er	midden	2011	
veel	te	doen	over	een	wetsvoorstel	
van	de	Partij	voor	de	Dieren	dat	een	
einde	wou	maken	aan	het	
onverdoofd	ritueel	slachten.	Dat	
debat	deed	wat	vergeten	dat	er	bij	
de	noorderburen	maar	ook	bij	ons	
nog	altijd	niet	serieus	gediscussieerd	
wordt	over	de	bio‐industrie.	
"Duizend	koeien	per	dag	moeten	er	
doorheen	en	als	een	koe	even	niet	
zo'n	zin	heeft	om	geslacht	te	
worden,	krijgt	zij	een	extra	
elektroshock".	Aan	de	lopende	band	
worden	koeien,	varkens	en	kippen	
op	de	afgrijselijkste	manieren	
afgemaakt.	Willen	wij	dit	?	Hoe	gaan	
wij	om	met	de	dieren	?	Eigenlijk	gaat	
dit	niet	alleen	over	vlees	eten	of	
dierenleed.		Het	gaat	over	wie	wij	
zijn	en	over	wie	wij	willen	zijn.	Is	het	
geen	tijd	voor	verandering	?	"	(Dolf	
Jansen	in	Trouw	2/7/2011)	
	
DIGISCOPING	
	
Een	te	verwachten	nieuwigheid	in	
de	natuurfotografie.	Met	een	digitale	
(compact)camera	fotografeer	je	
door	je	telescoop.	De	ideale	manier	

om	op	afstand	een	onvergetelijk	
natuurmoment	vast	te	leggen.	Er	is	al	
wat	over	te	doen	geweest	in	natuur‐	
en	vogelmagazines,	begin	2011	ook	
in	Grasduinen	(maartnummer,	
pp.54‐57).	De	optiekfabrikanten	
spelen	er	volop	op	in.	Zeiss	heeft	nu	
bvb	een	alles	in	één	Victory	
Photoscope	85	T	FL,	's	werelds	
eerste	telescoop	met	een	zoomlens,	
gelijkwaardig	aan	een	600‐1800	mm	
teleobjectief	en	een	ingebouwde	7	
megapixel	camera,	die	het	mogelijk	
maakt	tegelijkertijd	te	observeren	en	
te	fotograferen.	Prijs	:	6000	€	...	Ze	
zeggen	dat	dit	goedkoper	is	dan	een	
conventioneel	camerasysteem	en	
gelijkwaardige	telelens	
(www.zeissverrekijkers.nl).	
	
FOSSIELEN	
	
Ter	gelegenheid	van	de	publicatie	
van	zijn	Fossielen	Ontdekgids	door	
WPG	Uitgevers	in	het	voorjaar	van	
2011	gaf	auteur	Herman	Zevenberg	
een	paar	tips	voor	het	vinden	van	
haaientanden,	roggentanden	enz.	op	
de	Nederlandse	stranden	en	op	bvb	
het	strand	voor	het	Zwin.	Eerst	ga	je	
best	na	hoe	die	fossielen	er	precies	
uitzien,	in	de	Ontdekgids	of	op	
www.fossiel.net	.	Haaientanden	zijn	
nl	vaak		erg	klein.	Het	zoeken	zelf	doe	
je	best	op	het	goeie	moment	:	
wanneer	het	eb	wordt	loop	je	langs	
de	vloedlijn	(het	verste	punt	waar	de	
zee	bij	hoog	water	is	gekomen)	op	en	
neer,	terwijl	het	water	zich	steeds	
iets	verder	terugtrekt;	zo	weet	je	dat	
niemand	je	al	voor	is	geweest.	Een	
bekende	vindplaats	is	het	strandje	
De	Kaloot,	vlakbij	Vlissingen	en	de	
kerncentrale	van	Borssele.	Op	de	
Noord‐Nederlandse	kusten	vind	je	
dan	weer	stukjes	bot	van	
mammoeten,	bevers	en	dolfijnen,	
die	leefden	meer	dan	10.000	jaar	
geleden	op	de	toen	IJstijd‐droge	

Noordzeebodem	:	donkerbruine	of	
zwartachtige	klompjes	die	er	een	
beetje	uitzien	als	stenen.	
	
GANZEN	&	VLIEGTUIGEN	
	
Bij	stijgend	vliegverkeer	en	bij	een	
toenemend	aantal	vooral	
"vreemde"	ganzen	(Canadese	
ganzen,	Nijlganzen,	
Bastaardganzen)	maakt	men	zich	
in	de	buurt	van	luchthavens	en	
meerbepaald	in	het	Nederlandse	
Schiphol	meer	en	meer	zorgen	
over	het	ook	toenemend	birdhit‐
risico.	De	laatste	tijden	moesten	al	
meerdere	vliegtuigen	terugkeren	
met	vogels	in	de	motoren.	Ook	
zwermen	kleinere	vogels	kunnen	
gevaarlijk	zijn.	Overal	proberen	
birdcontrollers	ze	met	vuurpijlen	
en	lichtkogels	op	afstand	te	
houden.	In	Schiphol	bestaat	er	nu	
een	duur	plan	om	de	omgeving	te	
herinrichten	met	het	oog	op	het	
"vogelgevaar"	en	om	duizenden	
ganzen	te	vergassen.	De	vraag	is	of	
het	allemaal	veel	zal	helpen.	De	
luchthaven	ligt	vlakbij	de	kust	in	
een	polder,	vogelgebied	dus.	
Tegelijk	doet	men	het	debiet	van	
de	luchthaven	maar	groeien,	naar	
650.000	vluchten	per	jaar	toe	!	
Zou	er	daar	alvast	niet	beter	
anders	en	minder	gevlogen	
worden	tijdens	bvb	de	trektijd	?	
Zoniet	blijft	de	kans	groot	dat	er	
binnen	een	paar	jaar	(weer)	een	
birdhitter	neerstort...	
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Een	medewerker	van	de	
Beheerseenheid	van	het	
Mathematisch	Model	van	de	
Noordzee	spotte	op	21	oktober	2011	
vanuit	een	NHV‐toezichtshelikopter	
een	reuzenhaai	(Cethorinus	
maximus)	van	zowat	3	m	in	de	
Noordzee	ter	hoogte	van	de	
Blighbank.	Allicht		een	onvolwassen	
exemplaar	want	volwassen	
reuzenhaaien	worden	6	à	9	m	lang.	
Alleen	de	walvishaai	kan	nog	groter	
worden.	Reuzenhaaien	hebben	geen	
tanden,	ze	vangen	hun	planktoneten	
met	een	bekzeef	die	elk	jaar	
vervangen	wordt.	Ze	komen	voor	in	
alle	koudere	wereldzeeën.	Hun	
belangrijkste	verspreidingsgebied	in	
de	Atlantische	Oceaan	ligt	ten	zuiden	
van	IJsland.	
Een	paar	dagen	later	ving		de	
bemanning	van	de	Zeebrugse	
vissersboot	Z19	Sonja	een	
reuzenhaai	van	1500	kg	in	hun	
netten	in	het	Kanaal	van	Bristol	
tussen	Engeland	en	Ierland...	
(Zie	ook	www.zeezogdieren.org)	
	
HOOIKOORTSPLANT	IN	OPMARS	
DOOR	MEZENBOLLEN	
	
De	klimaatverandering	begint	onze	
fauna	en	flora	meer	en	meer	te	
beïnvloeden.	Neem	nu	de	zgn.	
hooikoortsplant	Ambrosia	(2	
soorten),	een	eerder	onopvallende	
Composiet	uit	Noord‐Amerika.	Ons	
huidig	klimaat	laat	hem	nu	toe	om	
zich	blijvend	bij	ons	te	vestigen	en	
zaden	te	produceren,	wat	vroeger	
niet	het	geval	was.	De	plant	bloeit	in	
september‐oktober	en	het	stuifmeel	
geeft	een	heftige	hooikoortsreactie.	
Een	en	ander	verlengt	ons	
hooikoortsseizoen	dus	eventjes	met	
2	maanden.	De	Ambrosia	blijkt	in	de	
Lage	Landen	binnengeraakt	te	zijn	

via	de	import	van	kippen‐ en	
vogelvoer	waartussen	Ambrosia‐
zaden	zaten	.	Die	zitten	ook	in	
geïmporteerde	mezenbollen	en	dat	
was	aanleiding	tot	een	EU‐
richtlijn		om	die	bollen	voortaan	vrij	
te	houden	van	Ambrosiazaad.	De	
voorbije	strenge	winters	zijn	er	nogal	
wat	mezenbollen	opgehangen,	met	
een	serieuze	verspreidingstoename	
tot	gevolg.	Waar	er	in	de	tuin	vogels	
werden	gevoederd	schiet	er	later	
vaak	Ambrosia	op.	Meerdere	
Europese	landen	riepen	hun	
bewoners	daarom	al	op	om	de	plant	
meteen	en	zeker	voor	de	
bloeiperiode	te	verwijderen...			
	
INSEKTEN	TELLEN	OP	
AUTONUMMERPLATEN	
	
In	Groot‐Brittannië	bestaat	al	120	
jaar	een	Royal	Society	for	the	
Protection	of	Birds	(RSPB).	Die	
lanceert	regelmarig	eenvoudige	
natuurstudieprojectjes	voor	het	
geïnteresseerde	grotere	publiek.	Bvb	
naar	de	aankomst	van	zwaluwen	en	
gierzwaluwen.	Een	nieuw	project	is	
de	Big	Bug	Count.	Je	doet	mee	door	's	
avonds	de	dode	insekten	te	tellen	op	
de	nummerplaat	van	je	auto.	Veel	
vogels	zijn	afhankelijk	van	insekten,	
denk	maar	aan	die	zwaluwen,	en	
daarom	wou	de	RSPB	meer	weten	
over	de	"insektensituatie"	vandaag.	
Een	40.000	vrijwilligers	hebben	zich	
al	opgegeven...	In	Nederland	is	het	
idee	overgenomen	door	de	unief	van	
Wageningen	(zie	www.	
splashteller.nl	).	Die	ziet	het	als	een	
goedkoop	alternatief	voor	het	
arbeidsintensieve	klassieke	tellen	
met	netten	en	vallen.	Ze	hoopt	op	een	
langdurige	medewerking	van	
serieuze	mensen	die	elke	dag	
hetzelfde	traject	rijden.	In	Nederland	
lijken	auto's	alvast	per	10	km	zo'n	2	
insekten	op	hun	nummerplaat	te	

verzamelen.	Minder	dan	verwacht.
	
DE	MAAN	
	
De	maan	moet	ontstaan	zijn	door	
een	botsing	van	de	aarde	met	een	
hemellichaam	ter	grootte	van	
Mars.	Daarbij	is	veel	gesmolten	
gesteente	de	ruimte	in	geblazen	en	
dat	klonterde	dan	weer	samen	tot	
de	huidige	maan.	
Bij	het	afkoelen	van	de	maan	
stolde	die	magma	tot	allerlei	
soorten	gesteenten.	Het	oudste	
gesteente	in	de	maankorst	lijkt	
ferro‐anorthosiet	ofte	FAN.	Het	
dateren	van	FAN	is	niet	makkelijk.	
Met	een	nieuwe	techniek	stelde	
men	onlangs	vast	dat	het	FAN		in	
gesteentenmonsters	van	de	maan	
4,36	miljard	jaar	oud	is,	200	
miljoen	jaar	jonger	dan	eerst	
geschat.		
Deze	"nieuwe"	leeftijd	ligt	dicht	bij	
die	van	de	oudste	gesteenten	op	
aarde.	De	oudste	korst	van	de	
aarde	en	de	maan	zouden	dus	
gelijktijdig	kunnen	ontstaan	zijn.	
Dan	is	de	maan	veel	trager	gestold	
dan	je	van	zo'n	klein	
hemellichaam	zou	verwachten.	
Het	is	echter	ook	denkbaar	dat	het	
stollingsproces	van	de	maan	
anders	is	verlopen,	waardoor	FAN	
dan	toch	weer	niet	het	oudste	
bestanddeel	van	de	maankorst	zou	
zijn.	
(Lars	E.	Borg	&	cs.,Chronological	
evidence	that	the	Moon	is	either	
young	or	did	not	have	a	global	
magma	ocean.	Nature/Letter	:	17	
August	2012)		
	
	

26



	

NATUUR	

REUZENHAAI		
	
Een	medewerker	van	de	
Beheerseenheid	van	het	
Mathematisch	Model	van	de	
Noordzee	spotte	op	21	oktober	2011	
vanuit	een	NHV‐toezichtshelikopter	
een	reuzenhaai	(Cethorinus	
maximus)	van	zowat	3	m	in	de	
Noordzee	ter	hoogte	van	de	
Blighbank.	Allicht		een	onvolwassen	
exemplaar	want	volwassen	
reuzenhaaien	worden	6	à	9	m	lang.	
Alleen	de	walvishaai	kan	nog	groter	
worden.	Reuzenhaaien	hebben	geen	
tanden,	ze	vangen	hun	planktoneten	
met	een	bekzeef	die	elk	jaar	
vervangen	wordt.	Ze	komen	voor	in	
alle	koudere	wereldzeeën.	Hun	
belangrijkste	verspreidingsgebied	in	
de	Atlantische	Oceaan	ligt	ten	zuiden	
van	IJsland.	
Een	paar	dagen	later	ving		de	
bemanning	van	de	Zeebrugse	
vissersboot	Z19	Sonja	een	
reuzenhaai	van	1500	kg	in	hun	
netten	in	het	Kanaal	van	Bristol	
tussen	Engeland	en	Ierland...	
(Zie	ook	www.zeezogdieren.org)	
	
HOOIKOORTSPLANT	IN	OPMARS	
DOOR	MEZENBOLLEN	
	
De	klimaatverandering	begint	onze	
fauna	en	flora	meer	en	meer	te	
beïnvloeden.	Neem	nu	de	zgn.	
hooikoortsplant	Ambrosia	(2	
soorten),	een	eerder	onopvallende	
Composiet	uit	Noord‐Amerika.	Ons	
huidig	klimaat	laat	hem	nu	toe	om	
zich	blijvend	bij	ons	te	vestigen	en	
zaden	te	produceren,	wat	vroeger	
niet	het	geval	was.	De	plant	bloeit	in	
september‐oktober	en	het	stuifmeel	
geeft	een	heftige	hooikoortsreactie.	
Een	en	ander	verlengt	ons	
hooikoortsseizoen	dus	eventjes	met	
2	maanden.	De	Ambrosia	blijkt	in	de	
Lage	Landen	binnengeraakt	te	zijn	

via	de	import	van	kippen‐ en	
vogelvoer	waartussen	Ambrosia‐
zaden	zaten	.	Die	zitten	ook	in	
geïmporteerde	mezenbollen	en	dat	
was	aanleiding	tot	een	EU‐
richtlijn		om	die	bollen	voortaan	vrij	
te	houden	van	Ambrosiazaad.	De	
voorbije	strenge	winters	zijn	er	nogal	
wat	mezenbollen	opgehangen,	met	
een	serieuze	verspreidingstoename	
tot	gevolg.	Waar	er	in	de	tuin	vogels	
werden	gevoederd	schiet	er	later	
vaak	Ambrosia	op.	Meerdere	
Europese	landen	riepen	hun	
bewoners	daarom	al	op	om	de	plant	
meteen	en	zeker	voor	de	
bloeiperiode	te	verwijderen...			
	
INSEKTEN	TELLEN	OP	
AUTONUMMERPLATEN	
	
In	Groot‐Brittannië	bestaat	al	120	
jaar	een	Royal	Society	for	the	
Protection	of	Birds	(RSPB).	Die	
lanceert	regelmarig	eenvoudige	
natuurstudieprojectjes	voor	het	
geïnteresseerde	grotere	publiek.	Bvb	
naar	de	aankomst	van	zwaluwen	en	
gierzwaluwen.	Een	nieuw	project	is	
de	Big	Bug	Count.	Je	doet	mee	door	's	
avonds	de	dode	insekten	te	tellen	op	
de	nummerplaat	van	je	auto.	Veel	
vogels	zijn	afhankelijk	van	insekten,	
denk	maar	aan	die	zwaluwen,	en	
daarom	wou	de	RSPB	meer	weten	
over	de	"insektensituatie"	vandaag.	
Een	40.000	vrijwilligers	hebben	zich	
al	opgegeven...	In	Nederland	is	het	
idee	overgenomen	door	de	unief	van	
Wageningen	(zie	www.	
splashteller.nl	).	Die	ziet	het	als	een	
goedkoop	alternatief	voor	het	
arbeidsintensieve	klassieke	tellen	
met	netten	en	vallen.	Ze	hoopt	op	een	
langdurige	medewerking	van	
serieuze	mensen	die	elke	dag	
hetzelfde	traject	rijden.	In	Nederland	
lijken	auto's	alvast	per	10	km	zo'n	2	
insekten	op	hun	nummerplaat	te	

verzamelen.	Minder	dan	verwacht.
	
DE	MAAN	
	
De	maan	moet	ontstaan	zijn	door	
een	botsing	van	de	aarde	met	een	
hemellichaam	ter	grootte	van	
Mars.	Daarbij	is	veel	gesmolten	
gesteente	de	ruimte	in	geblazen	en	
dat	klonterde	dan	weer	samen	tot	
de	huidige	maan.	
Bij	het	afkoelen	van	de	maan	
stolde	die	magma	tot	allerlei	
soorten	gesteenten.	Het	oudste	
gesteente	in	de	maankorst	lijkt	
ferro‐anorthosiet	ofte	FAN.	Het	
dateren	van	FAN	is	niet	makkelijk.	
Met	een	nieuwe	techniek	stelde	
men	onlangs	vast	dat	het	FAN		in	
gesteentenmonsters	van	de	maan	
4,36	miljard	jaar	oud	is,	200	
miljoen	jaar	jonger	dan	eerst	
geschat.		
Deze	"nieuwe"	leeftijd	ligt	dicht	bij	
die	van	de	oudste	gesteenten	op	
aarde.	De	oudste	korst	van	de	
aarde	en	de	maan	zouden	dus	
gelijktijdig	kunnen	ontstaan	zijn.	
Dan	is	de	maan	veel	trager	gestold	
dan	je	van	zo'n	klein	
hemellichaam	zou	verwachten.	
Het	is	echter	ook	denkbaar	dat	het	
stollingsproces	van	de	maan	
anders	is	verlopen,	waardoor	FAN	
dan	toch	weer	niet	het	oudste	
bestanddeel	van	de	maankorst	zou	
zijn.	
(Lars	E.	Borg	&	cs.,Chronological	
evidence	that	the	Moon	is	either	
young	or	did	not	have	a	global	
magma	ocean.	Nature/Letter	:	17	
August	2012)		
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De	bijzonder	natte	maand	juli	2011	
zorgde	voor	een	ononderbroken	
ontwikkeling	van	huissteekmuggen.	
Dat	is	de	verzamelnaam	
voor	muggensoorten	die	zich	
rondom	onze	woningen	ophouden.	
Ze	leggen	hun	eitjes	in	water.	Elke	
volwassen	vrouwtjesmug	legt	zo'n	
300	eitjes	per	keer.	Na	10	dagen	
komen	die	eitjes	uit.	In	een	
schoteltje	met	een	doorsnede	van	30	
cm	zitten	uiteindelijk	zowat	200	à	
500	larven.	Eens	op	
steektocht		komen	de	muggen	eerst	
af	op	de	CO2	die	je	uitblaast.	Dan	
gaan	ze	af	op	de	lichaamswarmte.	
Vervolgens	gebruiken	ze	de	
afbraakproducten	van	bacteriën	op	
je	huid.	Bij	mensen	die	warmer	zijn	
werken	die	bacteriën	sneller.	
Een	vrouwtjesmug	kan	in	1	steek	
genoeg	bloed	opzuigen	om	haar	
eitjes	te	ontwikkelen	en	af	te	zetten.	
Dan	moet	ze	wel	tijd	hebben	om	
voldoende	bloed	op	te	zuigen.	Soms	
prikt	ze	mis,	dan	moet	ze	opnieuw	
steken...		Enkele	maatregelen	die	je	
kan	nemen	om	de	plaag	te	beperken	
:	op	het	terras	alle	bakjes	goed	leeg	
houden,	ramen	en	deuren	's	avonds	
dichthouden,	als	je	een	sloot	achter	
je	huis	hebt	een	houtwal	tussen	sloot	
en	terras	zetten.	
	
BELGIË	=	KIKKERBILLENVRETERS		
	
Jaren	campagnes	ten	spijt	blijven	
ze		uit	Azië	(vandaag	Indonesië	wat	
de	wilde	betreft,	
China/Vietnam/Taiwan	wat	de	
gekweekte	betreft)	en	Mexico	maar	
kikkerbillen	exporteren	naar	de	EU,	
resp	de	VSA.		Elk	jaar	gaan	er	4600	
ton	naar	de	EU,	waarvan	53%	naar	
België,	23	%	naar	Frankrijk,	17	%	
naar	Nederland.	Naar	de	VSA	gaan	
2280	ton.	Dat	betekent	dus	

miljardenhandel	met	miljarden	
kikkers.	Niet	voor	niets	dat	het	met	
de	kikkers	rampzalig	achteruitgaat.	
De	vangst	uit	de	natuur	doet	de	
populaties	stilaan	uitsterven.	
Daarnaast	draagt	de	grootschalige	
handel	uit	kwekerijen	bij	tot	de	
verspreiding	van	virale	en	bacteriële	
infecties.	Natuurbeschermers	over	
de	hele	wereld	rekenen	nu	op	CITES,	
de	internationale	conventie	over	de	
handel	in	bedreigde	diersoorten,	om	
de	kikkerbillenhandel	te	beperken	en	
gezonder	te	maken.	IN	de	VSA	
probeert	de	Fish	and	Wildlife	Service	
alvast	de	import	van	levende	kikkers	
te	stoppen.	
Info	:	Sandra	Altherr	cs,	Canapés	to	
Extinction	‐	The	International	Trade	
in	Frog's	Legs	and	it's	Ecological	
Impact		(2011)			
	
KORAALRIFFEN	
	
Al	tientallen	jaren	pleiten	biologen	
e.a.	natuurmensen	voor	een	meer	
afdoende	bescherming	van	de	
koraalriffen,	maar	dat	haalde	nog	
niet	veel	uit.	Zo'n	75	%	van	al	wat	er	
vandaag	nog	overschiet	is	nu	serieus	
bedreigd	door	
kustontwikkelingsprojecten,	
vervuiling,	overbevissing	enz.		Een	en	
ander	wordt		nog	eens	aangeklaagd	
door	het	World	Resources	Institute	
dat	onlangs	samen	met	allerlei	
specifiek	
geïnteresseerde	natuurorganisaties	
(zoals	het	International	Coral	Reef	
Action	Network)	de	huidige	stand	
van	zaken	beschreef	in	het	rapport	
"Reefs	at	Risk	Revisited"		:	
een	updating	van	"Reefs	at	Risk"	uit	
1998.	Volgens	het	WRI‐rapport	zijn	
alle	koraalriffen	tot	verdwijnen	
gedoemd	tegen	2050,	tenzij	er	nu	
meteen	wat	effectiefs	ondernomen	
wordt	in	de	richting	van	bvb	de	
creatie	van	goed	beheerde	(!)	

mariene	parken	en	reservaten. Op	
de	eerste	plaats	moeten	daarbij	de	
riffen	in	de	Caraïben,	Z.O.Azië,	
O.Afrika	en	het	Middenoosten	
aandacht	krijgen.	Dat	is	ook	de	
moeite	waard	:	koraalriffen	
kunnen	interessant	worden	vanuit	
standpunten	van	
voedselvoorziening,	toerisme,	
kustbescherming	enz.		Momenteel	
beschutten	nog	ca.	150.000	km	
riffen	in	meer	dan	100	landen	de	
kust	en	tegen	stormen	en	dgl.	!	
(Zie	ook	www.wri.org/reefs)	
	
METEORIETEN	
	
Geologen	van	de	VUB	gingen	begin	
2011	opnieuw	een	maand	
meteorieten	zoeken	op	Antarctica.	
Meteorieten	zijn	brokken	
ruimtepuin,	afkomstig	van	de	
planetoidengordel	tussen	Mars	en	
Jupiter,	die	finaal	inslaan	op	aarde.	
Tot	nu	zijn	er	'n	40.000	gevonden,	
3/4	daarvan	op	Antarctica.	Daar	
zie	je	ze	nl.	beter	liggen	en	
bewaren	ze	beter	door	de	
kou.		Andere	populaire	
vindplaatsen	zijn	woestijnen	zoals	
de	Sahara.	In	de	VS	en	Australië	
worden	er	ook	bovengemideld	
veel	gevonden	omdat	daar	
intensiever	wordt	gezocht.	In	
eigen	land	zijn	er	tot	dusver	maar	
4	vondsten	bekend	,	van	tussen	
1855	en	1934.	Meteorieten	zijn	
doorgaans	zwart	aan	de	
buitenkant,	hebben	een	groter	
soortgelijk	gewicht	dan	andere	
sterren	en	zijn	meestal	ook	
magnetisch.	
P.S.	In	het	Nederlandse	Ede	was	
het	op	vrijdag	4	maart	2011	
sensatie.	Daar	doorboorde	een	
ijzermeteoriet	van	3	kg	(5cm	x	
7cm)	het	dak	van	de	
plaatselijke	vestiging	van	TNT	
Post.	
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Muggen	en	water	horen	dus	bij	
elkaar.	En	door	
vernattingsprojecten,	
waterberging	(soms	tot	in	
woonwijken)	en	
natuurvriendelijke	oevers	komen	
mens	en	mug	meer	in	elkaars	
vaarwater.	In	2007	kwam	bvb	de	
bevolking	van	het	Nederlandse	
waddeneiland	Schiermonnikoog,	
in	feite	één	groot	natuurgebied,	
in	opstand	tegen	de	
natuurbeherende	vereniging	
Natuurmonumenten	die	door	een	
ander	waterpeilbeleid	
muggenoverlast	veroorzaakte.	
Dat	zette	het	Nederlandse	
onderzoeksinstituut	Alterra,	
onderdeel	van	Wageningen	
University	&	Research	Centre,	er	
toe	aan	om	eens	na	te	gaan	hoe	
ver	muggen	kunnen	vliegen	in	
open	gebied,	om	zo	de	veilige	
afstand	tussen	een	waterpartij	en	
bebouwing	af	te	leiden.		En	hoe	
groot	is	die	actieradius	als	de	
muggen	onderweg	struiken	en	
bosjes	tegenkomen	?	Door	bij	
waterbergingsprojecten	bosjes	
aan	te	leggen	moet	het	nl	
mogelijk	zijn	om	muggen	vast	te	
houden	en	zo	de	overlast	voor	de	
omwinenden	te	beperken.	
Verwacht	wordt	dat	de	muggen	
wel	verder	komen	dan	150	
meter...	
(www.alterra.wur.nl)	
	
NATUUR	IN	ONZE	BUURT	:	
WOENSDRECHTSE	DUINTJES	
	
Net	over	de	Nederlandse	grens	
boven	Antwerpen	ligt	ten	

zuidwesten	van	Bergen	op	Zoom	
een	speciale	landschappelijke	
overgang	:	de	hoge	beboste	
zandgronden	van	de	Brabantse	
Wal	gaan	abrupt	over	in	een	stuk	
lager	gelegen	zeekleipolders.	Zo'n	
12.000	jaar	geleden	(einde	Ijstijd)	
stroomde	de	oervorm	van	de	
Schelde	door	de	kustvlakte	ten	
westen	van	de	Wal.	Daat	stoven	
rivierduinen,	op,	waarvan	de	
Woensdrechtse	Duintjes	een	
restant	zijn.	Voor	de	aanleg	van	
het	Markiezaatsmeer	in	1983	
vormden	de	Duintjes	het	laatste	
terrein	in	Nederland	waar	de	zee	
(de	Oosterschelde)	en	de	Ijstijd‐
zandgronden	elkaar	raakten.	Zo	
heeft	Natuur	2000	ze	nog	gekend	
op	onze	excursies	in	de	jaren	'60	
en	'70.	In	de	eerste	helft	van	de	
20ste	eeuw	was	het	gebied	in	
gebruik	als	weidegrond	voor	
schapen,	deels	ook	als	
recreatiestrand	met	zelfs	een	
Kurhaus...	Daarna	kwam	er	nogal	
wat	zomereik	en	Amerikaanse	
vogelkers	op,	die	grotendeels	
terug	verwijderd	werden	toen	het	
gebied	(24	ha)	in	2010	in	beheer	
kwam	van	de	Stichting	Het	
Noordbrabants	Landschap.	De	
bedoeling	is	voortaan	integrale	
begrazing	van	de	Duintjes	en	de	
aangrenzende	schorre	te	gaan	
organiseren.	Ook	de	strooisellaag	
gaat	afgeplagd	worden,	om	
dichter	bij	de	zaadbank	te	komen	
van	verdwenen	zeldzame	
plantensoorten	(en	ook	om	
binnen	het	bereik	van	vocht	te	
geraken).	De	Duintjes	stonden	
destijds	nl	bekend	als	groeiplaats	
van	bvb	stippelzegge	en	
gestreepte	klaver.	

PAARDENKASTANJES	:	
BRUIN	EN	TOCH	NOG	GEEN	
HERFST	
	
Al	sinds	2002	worden	onze	
paardenkastanjes	aangetast	
door	de	moeilijk	te	bestrijden	
Pseudomonas	Syringae‐
bacterie		die	de	bladeren	doet	
verwelken	en	de	takken	
afsterven.	Daarnaast	worden	de	
bomen	ook	belaagd	door	de	
larven	van	de	mineermot	
Cameraria	ohridella,	een	
invasiesoort	uit	Azië	die	op	25	
jaar	via	Macedonië	Europa	
veroverde.	De	larven	voeden	
zich	met	bladmoes,	waardoor	
het	blad	afsterft	of	minder	
productief	wordt	en	in	elk	geval	
bruin	uitslaagt.	
Paardenkastanjes	
vermeerderen	vaak	vegetatief	:	
daarbij	ontstaan	uit	1	plant	
meerdere	planten	die	genetisch	
identiek	zijn	aan	de	
moederplant.	Dat	maakt	ze	
kwetsbaar.	Als	ze	ziek	worden	
gaat	het	meteen	over	een	groot	
percent	van	alle	bomen...		
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NOORDERLICHT	:	EINDE	ICT	IN	
2013	?	
	
De	Amerikaanse	
ruimtevaartorganisatie	NASA	
observeerde	op	15	februari	2011	
de	grootste	zonnevlammen	sinds	
2006.	De	komende	jaren	gaat	de	
zonneactiviteit	nog	toenemen,	en	
daarmee	ook	de	kans	op	
magnetische	stormen	rond	de	
aarde.	Die	stormen	kunnen	leiden	
tot	een	rode	of	groene	gloed	
ofwel	dansende	lichtstralen	aan	
de	hemel	veroorzaken	:	het	
noorder‐	of	zuiderlicht	(dit	
laatste	op	het	zuidelijk	halfrond).	
Op	honderden	kms	hoogte	botsen	
door	de	zon	afgevuurde	protonen	
en	elektronen	tegen	stikstof‐	en	
zuurstofmoleculen.	Die	vallen	
uiteen	en	daarbij	komt	licht	vrij,	
een	fantastisch	schouwspel...		Het	
magnetisch	veld	rond	de	aarde	
zorgt	er	wel	voor	dat	de	meeste	
geladen	zonnedeeltjes	die	op	de	
aarde	afkomen	er	omheen	
bewegen.	Maar	bij	de	polen	buigt	
het	veld	af	en	als	er	een	sterke	
toestroom	is	van	geladen	deeltjes	
kan	een	deel	ervan	op	die	
plekken	aan	het	magneetveld	
ontsnappen	en	met	grote	
snelheid	onze	atmosfeer	
inschieten.	Tijdens	de	pieken	in	
de	zonnecycli	(die	11	jaar	duren)	
zijn	er	geregeld	zulke	hevige	
stormen	dat	het	noorderlicht	ook	
bij	ons	te	zien	is.	De	laatste	keer	
dat	dit	gebeurde	was	in	oktober	
2003.		Zonnestormen	kunnen	
gps‐systemen	en	radioverkeer	in	
de	luchtvaart	verstoren.	De	NASA	
waarschuwde	al	in	2008	voor	een	
gat	in	het	aardmagnetisch	veld	

waardoor	bij	volgende	pieken	van	
zonneactiviteit	de	schade	op	
aarde	groter	en	groter	kan	
worden.	In	2013	zullen	we	te	
maken	krijgen	met	een	
extrahevige	zonnestorm,	zoals	in	
1859.	Het	noorderlicht	was	toen	
tot	in	Rome	en	Hawai	te	zien.	De	
storm	veroorzaakte	kortsluiting	
in	de	telegraafdraden	en	grote	
branden.	Binnen	2	jaar	zou	onze	
ICT	wel	eens	aan	de	beurt	kunnen	
zijn.	Bereid	je	er	alvast	op	voor	
dat	je	op	tijd	de	uit‐knop	van	je	
systemen	indrukt	!	
	
PAASBOOM	:	KRULWILG	
	
Naast	de	zowat	400	jaar	oude	
binnenshuis‐kerstboomtraditie	
groeit	er	de	laatste	tijden	ook	een	
paasboom	dito.	Daarbij	wordt	
vooral	een	krulwilg	gebruikt.	De	
krulwilg	ofte	Salix	matsudana	
'tortuosa',	genoemd	naar	de	
Japanse	botanist	Sadahisha	
Matsudo,	heeft	
kurkentrekkerachtig	gedraaide	
takken,	twijgen	en	bladen.	Hij	is	
zeer	eenvoudig	te	vermeerderen	:	
steek	een	tak	tussen	november	en	
april	in	water	en	wacht	tot	ie	
wortels	vormt.	
	
RADESKE	
	
In	De	Bond	verzorgde	Luc	De	
Meersman	15	jaar	lang	
het		populaire	natuurverhaaltje	
van	Radeske.	Op	18	november	
2011	publiceerde	het	weekblad	
zijn	afscheidsinterview.	De	
Meersman	wijst	bij	die	
gelegenheid	nog	eens	op	de	
dramatische	achteruitgang	van	

het	aantal	vogelsoorten	bij	ons,	
o.m.	door	de	veranderde	
landbouwmethoden	en	door	de	
versnippering	van	het	vroegere	
landschap.	Soorten	die	je	
vroeger	in	je	tuin	zag	zoals	
grauwe	vliegenvanger,	
gekraagde	rodstaart,	spotvogel	
zijn	weg.	Kraaien	en	eksters	
zijn	er	voor	in	de	
plaats	gekomen.	En	waar	zijn	
de	akkervogels	?		De	Meersman	
blijft	zich	inzetten	voor	Rent	a	
Birdy,	hij	laat	zich	tegen	
verplaatsingskosten	inhuren	
voor	een	inventarisatie	van	de	
zangvogels	die	mensen	nog	in	
hun	tuin	hebben	zitten.	Tussen	
die	verplaatsingen	door	schrijft	
hij	haiku's.	
	
OOK	SCHOLEKSTERS	IN	DE	
KNEL	
	
Drie	jaar	onderzoek	van	SOVON	
Vogelonderzoek	Nederland	
(Nijmegen)	wees	uit	dat	het	
aantal	scholeksters	in	onze	
streken	‐	dat	betekent	vnl	in	
Nederland	‐	dramatisch	
achteruitgaat.	Het	lukt	de	
vogels	niet	meer	om	voldoende	
jongen	groot	te	brengen.	
Landbouwgebieden	worden	te	
intensief	bewerkt	of	te	vroeg	
gemaaid.	Op	de	Wadden	vinden	
ze	niet	genoeg	voedsel	meer	en	
krijgen	ze	de	Japanse	oesters	
niet	open.	De	platen	waarop	ze	
in	de	Delta	broeden	zakken	
onder	water.	Enz.	Zonder	
ingrijpende	maatregelen	zou	
het	tegen	2020	bij	ons	wel	eens	
gedaan	kunnen	zijn	met	de	
bonte	piet...	
(www sovon nl)
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HOEVEEL	STERREN	?	
	
Amerikaanse	astronomen	van	de	
Yale‐unief	en	van	het	Harvard‐
Smithsonian	Center	for	
Astrophysics	hebben	met	de	Keck	
I	‐	telescoop	in	Hawai	(één	van	de	
grootste	ter	wereld)		reusachtige	
elliptische	melkwegstelsels	
geobserveerd,	een	type	dat	in	
onze	nabijheid	niet	voorkomt	en	
waarin	nooit	een	betrouwbare	
telling	van	zgn.	rode	
dwergsterren	had	kunnen	
plaatsvinden.	Rode	dwergen	zijn	
onopvallende	lichtzwakke	
sterretjes	die	wel	zeer	talrijk	
voorkomen.	Omdat	ze	
onopvallend	zijn	konden	
astronomen	ze	tot	nu	alleen	in	
onze	nabijheid	goed	waarnemen	.	
Bij	het	maken	van	schattingen	
van	het	aantal	sterren	in	
verafgelegen	melkwegstelsels	
werd	gemakshalve	aangenomen	
dat	de	rode	dwergen	in	die	
stelsels	even	talrijk	waren	als	in	
onze	eigen	melkweg.			Niet	dus,	
volgens	die	nieuwste	
waarnemingen	:	in	de	grote	
elliptische	melkwegen	zijn	de	
rode	dwergen	20	x	talrijker	dan	
in	onze	eigen	melkweg.		In	het	
licht	van	die	vaststelling	is	dan	
ook	een	nieuwe	schatting	
gemaakt	van	het	totale	aantal	
sterren	in	het	deel	van	het	heelal	
dat	wij	kunnen	waarnemen	:	
effetjes	0,3	quadriljoen	sterren,	
ofte	
300.000.000.000.000.000.000.00
0	(Laat	het	natellen	door	Mr	
Zero‐Zero‐Zero	Alberto	
Contador...	o:)	)	
	

	STROPERIJ	
	
In	Vlaanderen	registreerde	het	
Agentschap	voor	Natuur	en	Bos	
vorig	jaar	269	gevallen	van	
stroperij,	het	ging	vooral	om	
zangvogels.	In	2008	waren	dat	
nog	208	gevallen.		Die	cijfers	
steken	wel	erg	af	bij	de	
Nederlandse	gegevens,	waar	ze	
zich	ook	zorgen	maken	over	de	
toegenomen	stroperij	:	vooral	op	
everzwijnen,	reeën	en	edelherten.	
Van	2800	geregistreerde	gevallen	
in	2009	zitten	ze	daar	dit	jaar	
2011	al	aan	3500.	De	
reeënpopulatie	in	de	buurt	van	
Nijmegen	blijkt	bvb	gehalveerd.	
De	boswachters	en	jachtopzieners	
klagen	er	dat	ze	"minder	tijd"	
hebben	om	achter	stropers	aan	te	
gaan.	Een	edelhert	levert	op	de	
Nederlandse	zwarte	markt	rap	
400€	op.	
	
GEEN	TONIJN	MEER	IN	2020	
	
Vijf	van	de	acht	tonijnsoorten	in	
onze	oceanen	zijn	zo	goed	als	
uitgestorven	en	de	drie	andere	
doen	het	niet	veel	beter.	De	
Internationale	Unie	voor	
Natuurbehoud	(IUCN)	vertelt	dat	
in	een	rapport	dat	ze	publiceerde	
in	Science	op	7	juli	2011,	met	het	
oog	op	een	meeting	van	
de	Regional	Fisheries	
Management	Organisations	in	La	
Jolla,	Californië.	Meest	bedreigd	is	
de	blauwvintonijn,	vooral	
opgekocht	door	Japanners	:	voor	
1	exemplaar	van	deze	soort,	die	
normaal	lang	leeft	en	die	zich	pas	
op	latere	leeftijd	voortplant	
blijven	ze	hardnekkig	tot	300.000	

€	neertellen.	Maar	ook	met	de	
grootoogtonijn,	de	
geelvintonijn	en	de	albacore,	
soorten	die	je	vandaag	nog	in	
de	sandwichsalades	vindt,	loopt	
het	slecht	af.	Als	er	niet	
onmiddellijk	een	vangstquotum	
wordt	ingesteld	is	hun	lot	ook	
tegen	2020	bezegeld...	
(B.B.Collette	cs	:	High	Value	and	
Long	Life	‐	Double	Jeopardy	for	
Tunas	an	Billfishes.	Science,	7	
July	2011	:	1208730	‐	DOI	:	
10.1126/science.1208730)	
	
NIEUWE	VLAAMSE	RODE	
LIJST	DAGVLINDERS	
	
Onder	impuls	van	het	Instituut	
voor	Natuur‐	en	Bosonderzoek	
(INBO)	werd	de	Rode	LIjst	van	
de	Dagvlinders	in	Vlaanderen	
herzien,	rekening	houdend	met	
nieuwe	IUCN‐criteria	(IUCN	=	
International	Union	for	
Conservation	of	Nature).	De	
nieuwe	lijst	toont	dat	er	
beterschap	is	voor	enkele	
soorten,	maar	dat	andere	
soorten	blijven	achteruitgaan.	
Van	de	67	soorten	dagvlinders	
in	Vlaanderen	zijn	er	inmiddels	
19	uitgestorven,	18	worden	als	
in	gevaar	beschouwd,	6	soorten	
zijn	'ernstig	bedreigd',	5	zijn	
'bedreigd',	7	soorten	zijn	
'kwetsbaar',	7	zijn	'bijna	in	
gevaar'	en	23	soorten	worden	
beschouwd	als	'momenteel	niet	
in	gevaar'.	Het	totaal	aantal	
dagvlinderwaarnemingen	in	
Vlaanderen	gaat	stilaan	naar	de	
800.000.	
(Dirk	Maes	cs	in	Vlinders,	
november	2011)	
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AFVAL	:	WEG‐WERP	
SLUIKAFVAL	
		
Begin	van	de	jaren	1980	deed	
Natuur	2000	reeds	
wegwerpafval‐acties	langs	de	
wegen	en	in	natuurgebieden.	
Soms	redelijk	spectaculaire	acties	
met	medewerking	van	
legervrijwilligers	+	hun	materiaal	
en	gepropageerd	door	tnm	TV‐
weerman	Armand	Pien.	Wij	
vroegen	toen	al	aan	
milieuministers	e.a.	politiekers	
om	meer	aandacht	te	hebben	
voor	dit	toch	niet	onbelangrijke	
milieuprobleem.	Zonder	veel	
resultaat,	behalve	wat	wollige	
sympathiebetuigingen.	Nu,	30	
jaar	later,	staan	we	nog	niet	veel	
verder.	Alleen	langs	de	Vlaamse	
gewest‐	en	snelwegen	is	in	2010	
effe	2872	ton	weggegooide	afval	
opgehaald,	dat	zijn	360	volle	
vuiniswagens.	En	dat	ophalen	is	
dan	nog	niet	veel	meer	dan	een	
druppel	op	een	hete	plaat,	ga	
morgen	maar	eens	kijken	langs	
de	eerste	de	beste	weg	in	jouw	
buurt...		Een	blijkbaar	wat	
geschrokken	minister	Crevits	
(kijkt	zij	nooit	door	het	raampje	
van	haar	ministerslimousine,	
bekeek	ze	nooit	de	cijfers	van	de	
vorige	jaren	?)	wil	binnenkort	
afkomen	met	het	zoveelste	
actieplan.	Gaat	het	meer	zijn	dan	
weer	een	slag	in	't	water,	dan	wat	
Kurieren	am	Symptom	?	Zoveel	
uitgewerkte	vroegere	voorstellen	
om	bvb	de	
wegwerpverpakkingen	serieus	
aan	te	pakken	zijn	door	de	
'machthebbers'	altijd	vakkundig	
weggewerkt...	

ASFALT	EN	BETON	
		
De	Europese	Commissie	luidt	de	
alarmklok		i.v.m.	het	overgebruik	
van	asfalt	en	beton.	In	de	EU	
verdwijnt	tegenwoordig	elke	dag	
250	ha	onder	asfalt	of	beton,	elk	
jaar	is	dat	een	oppervlakte	zo	
groot	als	Berlijn	!		Asfalt	en	beton	
laten	geen	water	door,	wat	
schadelijk		voor	de	
grondwaterspiegel	en	wat	kan	
leiden	tot	overstromingen...	De	
E.C.	wil	alvast	dat	er	een	einde	
komt	aan	de	subsidies	die	het	
bestraten	aanmoedigen	en	dat	er	
meer	doorlatende	
grondbedekking	wordt	
gebruikt.		Daarnaast	zou	oud	
asfalt	en	beton	moeten	worden	
weggehaald	op	bvb	oude	
industriegrond	die	niet	meer	
wordt	gebruikt.	

(OVER)BEVOLKING	&	MILIEU	
		
Reeds	in	1988	liet	Natuur	2000	
op	zijn	eindejaarscongres	te	Eeklo	
een	aantal	proffen	van	de	Gentse	
unief	hun	visie	en	
waarschuwingen	geven	over	de	
link	overbevolking‐milieu.		
Dat	houdt	vandaag	nog	altijd	de	
emeritus‐prof	Etienne	
Vermeersch	(bekend	van	de	TV	en	
van	'De	ogen	van	de	panda'	1988‐
2010)	bezig.	Bij	diens	geboorte	
leefden	er	2	miljard	mensen	op	de	
aarde,	vandaag	zitten	we	tegen	de	
7	miljard	en	zijn	we	vlot	op	weg	
naar	de	10	miljard	:	alleen	in	India	
kwamen	er	de	laatste	10	jaar	280	
miljoen	mensen	bij	!		
Vermeersch	wordt	niet	goed	van	

stomme	vergoelijkingen	van	het	
probleem	zoals	de	demografische	
transitie‐theorie.	Die	zegt	dat	bij	
een	behoorlijke	levensstandaard	
uiteindelijk	wel	een	evenwicht	
tussen	geboorten	en	sterften	zal	
ontstaan.	Verhoog	de	
levensstandaard	van	de	mensen	
en	het	conceptiegedrag	zal	
volgen.		Vermeersch	waarschuwde	
er	in	de	"Panda"		al	voor	dat	een	
minimale	bevrediging	van	de	
behoeften	van	10	miljard	mensen	
zulke	stijging	van	de	productie	
gaat	nodig	maken	dat	de	
grondstoffen	(energiebronnen,	
water)		uitgeput	gaan	geraken,	dat	
de	vervuiling	(broekasgassen)	
gaat	toenemen	en	ook	het	
verdwijnen	van	ecosystemen.	Een	
daling	van	de	consumptie	per	
persoon	wordt	absoluut	nodig	en	
dat	kan	niet	zonder	daling	van	de	
wereldbevolking.	Vermeersch	
wijst		daarbij	naar	de	geschiedenis	
van	de	landen	die	sinds	WO2	een	
drastische	daling	van	de	
bevolkingsaantallen	konden	
realiseren.	In	Taiwan	werd	bvb	
vanaf	1967	een	indrukwekkend	
aantal	sociale	werksters	gevormd	
die	van	huis	tot	huis	vrouwen	
bezochten	en	concrete	methoden	
van	geboorteregeling		bekend	
maakten.	Zonder	enige	dwang	
bereikte	men	op	korte	tijd	een	
voorziene	daling	van	het	
geboortencijfer.	Omdat	de	wereld	
de	bevolkingsexplosie	van	deze	en	
de	komende	tijden	gewoon	niet	
aankan	is	de	enige	uitweg	een	
politiek	gericht	op	
geboortenregeling.	Een	vraag	die	
tot	pessimisme	aanleiding	
geeft		is	of	de	politiekers	nu	wel	
de	juiste	conclusies	zullen	
trekken,	wanneer	zij	dat	al	
tientallen	jaren	niet	doen...			
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BRANDNETELDENIM	:	G‐STAR	
RAW	SUSTAINABLE	
		
In	september	2010	hield	prins	
Charles	van	Wales	voor	
duizenden	bezoekers	een	
publieke	'Garden	Party	to	Make	a	
Difference'	in	de	tuinen	van	
Clarence	House,	Lancaster	House	
en	Marlborough	House	in	
Londen.	Er	was	ook	een	
modegedeelte	en	het	
kledingbedrijf		G‐Star	benutte	die	
kans	om	er	zijn	brandnetel‐
designerdenim	te	presenteren.	
Het	idee	achter	deze	nieuwe	lijn	
is	het	terugdringen	van	
conventioneel	katoen	‐	waar	veel	
mest,	pesticiden	en	water	voor	
nodig	zijn	‐	door	een		een	
combinatie	van	biologisch	katoen	
en	brandnetels	.	
Global	brand	director	Shubankar	
Ray	hoopt	hier	de	hele	branche	
voor	warm	te	krijgen.	Onder	de	
naam	RAW	Sustainable	heeft	G‐
Star	nu	3	lijnen	:	het	groene	label	
RAW	Nettle	(de	brandneteldenim	
dus),	het	blauwe	label	RAW	
Organic	met	'bio‐katoen'	en	het	
oranje	label	RAW	Recycled	
waarvoor	gedragen	denim	wordt	
gebruikt,	gemixt	met	bio‐katoen.	

ENERGIEDRANKJES	
		
Energiedrankjes	zijn	cool,	zowat	
de	helft	van	alle	jongeren	doet	er	
wat	mee.	Toch	is	het	vanuit	de	
milieu‐	en	gezondheidshoek	
bekeken	best	om	niet	te	
overdrijven.	Om	te	beginnen	is	er	
het	blik,	allesbehalve	iedereen	
tacklet	dat	milieubewust...		En	dan	
is	er	de	gezondheid.	In	de	
drank	mag	je	als	producent	nog	

KERNCENTRALE	DOEL	(2)	
		
Met	9	miljoen	mensen	in	een	
straal	van	75	km	is	de	
kerncentrale	van	Doel	de	
Europese	centrale	die	in	het	
meest	dichtbevolkte	gebied	ligt.	
Dat	blijkt	uit	een	wereldwijd	
onderzoek	van	het	befaamde	
natuurwetenschappelijk	
tijdschrift	Nature.	Doel	wordt	
gevolgd	door	de	centrale	van	
Biblis	in	het	Duitse	Hessen,	met	
7,2	miljoen	inwoners	in	
eenzelfde	straal.		Op	de	5de	
plaats	komt	de	Waalse	centrale	
van	Tihange	met	5,7	miljoen	
inwoners,	gevolgd	door	het	
Zeeuwse	Borssele	(ook	aan	de	
Schelde,	niet	ver	van	
Antwerpen)	met	5,6	
miljoen	inwoners	.	Beseffen	
de	politiekers		die	dat	toelieten	
en	toelaten	eigenlijk	wel	wat	
voor	een	gigantische	
verantwoordelijkheid	zij	
dragen	?	Hopelijk	is	bvb	Al‐
Qaeda	geen	lezer	van	Nature,	
nu	op	wraak	wordt	gezonnen	
voor	de	Amerikaanse	moord	op	
sjeik	Osama	Bin	Laden...	
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altijd	zoveel	cafeïne,	taurine	en	
guarana		(Wasda	?	zie	Google	!)	
proppen	als	je	wil	:	soms	tot	5	x	
meer	cafeïne	dan	in	een	gewone	
softdrink.	Dat	stimulerend	spul	
kan	wel	neveneffecten	geven	als	
je	ook	sporty	bent,	of	last	hebt	van	
hartstoornissen,	hoge	bloeddruk,	
diabetes,	epilepsie,	humeur‐	en	
gedragsproblemen,	of	als	je	
bepaalde	geneesmiddelen	moet	
nemen	of	slecht	eet.	
Hartlijders	kunnen	
er	hartritmestoornissen	van	
krijgen	of	er	zelfs	van	doodvallen.	
Overdreven	gebruik	kan	ook	
de	neiging	tot	anorexia	
versterken	en	de	
calciumopname/beenvorming	
verstoren,	plus	kans	geven	dat	je	
diabetes	oploopt	of	gewoon	een	
tandaandoening...	
(Bron	:	Artsenkrant	2142,	25	
februari	2011)altijd	zoveel	
cafeïne,	taurine	en	
guarana		(Wasda	?	zie	Google	!)	
proppen	als	je	wil	:	soms	tot	5	x	
meer	cafeïne	dan	in	een	gewone	
softdrink.	Dat	stimulerend	spul	
kan	wel	neveneffecten	geven	als	
je	ook	sporty	bent,	of	last	hebt	van	
hartstoornissen,	hoge	bloeddruk,	
diabetes,	epilepsie,	humeur‐	en	
gedragsproblemen,	of	als	je	
bepaalde	geneesmiddelen	moet	
nemen	of	slecht	eet.	
Hartlijders	kunnen	
er	hartritmestoornissen	van	
krijgen	of	er	zelfs	van	doodvallen.	
Overdreven	gebruik	kan	ook	
de	neiging	tot	anorexia	
versterken	en	de	
calciumopname/beenvorming	
verstoren,	plus	kans	geven	dat	je	
diabetes	oploopt	of	gewoon	een	
tandaandoening...	
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BLIJVEN	FIETSEN	ONDANKS	
LUCHTVERVUILING	
	
De	gezondheidsbaten	van	het	
fietsen	worden	nog	altijd	hoger	
geacht	dan	de	gezondheidskosten	
door	de	blootstelling	
aanluchtvervuiling,	maar	die	
kosten	zijn	toch	niet	
verwaarloosbaar,	zeker	niet	
tijdens	de	spits	in	stedelijke	
agglomeraties.	In	Arnhem,	in	
fietsland	Nederland,	werd	
onlangs	vergeleken	wat	je	tijdens	
de	ochtendspits	op	de	fiets,	in	de	
bus	of	in	de	auto	binnenkrijgt	
aan	fijnstof	met	deeltjesgrootte	
kleiner	dan	10	micrometer	ofte	
PM10,	aan	roet	en	aan	het	
problematischere	PM2,5	en	
ultrafijnstof.	Vergeleken	met	bus‐	
en	autoreizigers	hadden	fietsers	
de	laagste	blootstelling	aan	PM10	
(de	binnenkant	van	een	dieselbus	
geraakt	bvb	nogal	
serieus	gepollueerd	door	de	
eigen	uitlaatgassen),	maar	de	
doses	luchtverontreiniging	die	je	
inhaleert	zijn	door	het	dieper	
ademhalen	hoger.	Het	woon‐
werk/schoolverkeer	per	fiets	
verhoogt	de	dagelijkse	
blootstelling	aan	roet	met	4‐5%,	
per	bus/auto	is	dat	7‐10	%.	De	
acute	gezondheidseffecten	van	2	
uur	blootstelling	aan	spitsverkeer	
zijn	tot	daartoe,	maar	dat	zegt	
nog	niets	over	de	
langetermijnseffecten...	De	
makers	van	de	studie	raden	
fietsers	aan	om	wat	zoekwerk	te	
doen	naar	routes	met	het	minste	
verkeer,	in	afwachting	dat	er	van	
overheidswege	gezorgd	wordt	
voor	minder	contact	tussen	fiets‐	
en	motorverkeer.			Wat	dat	

Commentaar	:	misschien	te	
overwegen	voor	bezitters	van	
duurdere	fietsen,	maar	een	
100%	oplossing	zal	dit	ook	
nooit	zijn.	De	geroutineerde	
fietsendieven	zullen	hier	
natuurlijk	evengoed	op	gaan	
letten.	
(Website	:	
www.integratedtrackers.com)	
	
GELUID	
		
Vlaams	minister	van	Cultuur	en	
Leefmilieu	Joke	
Schauvliege		zoekt	vanaf	
2012		nieuwe	geluidsnormen	
op	te	leggen.	Dat	zou	de	
bovengrens	op	100	decibel	
leggen,	een	halvering	van	wat	
nu	het	gangbare	geluidsvolume	
is	op	concerten	en	festivals.	Er	
zou	ook	een	overgangsperiode	
van	één	of	twee	jaar	voorzien	
worden.	
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Wat	dat	andere	verkeer	betreft	
pleit	de	studie	voor	'schone'	
elektrische	of	brandstofcellen‐
bussen.	Autoreizigers	kunnen	
hun	blootstelling	aan	
luchtvervuiling	tot	30%	
beperken	door	meer	afstand	te	
houden	(minimum	1	à	2	meter	
tot	de	wagen	voor	hen)	en	door	
de	ventilatie	op	piekmomenten	
op	hercirculatie	te	zetten.		
(Moniek	Zuurbier,	
Commuters'	Air	Pollution	
Exposure	and	Acute	
Health	Effects,	2011;	ISBN	
9789039355336)	
	
IETS	TEGEN	FIETSDIEFSTAL	
		
Elk	jaar	worden	er	bij	
ons	40.000	fietsdiefstallen	
aangegeven	(!).	In	andere	
landen	is	het	niet	anders.	Dat	
zette	het	Brits	bedrijf	
Integrated	Trackers	aan	om	een	
"gestolen	fiets	detector"	te	
ontwikkelen	:	de	Spylamp,	
kosten	147	€	+	prepaid	
simkaartje.	Het	gaat	om	een	
achterlicht	met	daarin	verstopt	
een	gps‐traceermodule	en	een	
bewegingssensor.	Zodra	een	
beweging	wordt	gedetecteerd	
stuurt	het	toestel	een	sms'je,	je	
kans	om	de	dief	op	heterdaad	
te	betrappen.Anders	stuurt	de	
Spylamp	regelmatig	de	
coördinaten	van	je	fiets	
door		naar	de	webdienst	
'whereisit	'.	Daaruit	kan	je	
afleiden	waar	je	fiets	zich	op	
een	bepaald	moment	bevindt.	
De	recentste	coördinaten	kan	je	
best	snel	aan	de	politie	
bezorgen...
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MEER	FIJN	STOF	DOOR	
LANDBOUW	
		
De	landbouw	zorgt	voor	meer	fijn	
stof	dan	dieselwagens.	Dat	blijkt	
uit	een	studie	van	de	VITO	(	
Vlaamse	Instelling	voor	
Technologisch	Onderzoek).	
Volgens	de	studie	moeten	we,	als	
we	de	Europese	normen	voor	fijn	
stof	willen	halen,	ook	
maatregelen	nemen	om	de	
ammoniakverbindingen	in	de	
atmosfeer	terug	te	dringen.	Die	
verbindingen	zijn	afkomstig	van	
mest,	geproduceerd	door	
de	landbouwsector	:	de	landbouw	
is	bij	ons	verantwoordelijk	voor	
93	%	van	de	uitgestoten	
hoeveelheid	ammoniak.			
	
LUCHTVERONTREINIGING	=	
HARTINFARCT	
		
Net	als	koffie,	alcohol,	een	zware	
inspanning	of	een	zware	maaltijd	
kan	luchtverontreiniging	een	
infarct	van	je	hartspier	(	acute	
bloedeloosheid	door	afsluiting	
van	een	kransslagader,	leidend	
tot	afsterving)	uitlokken.	Dat	
leert	een	literatuurstudie,	
gepubliceerd	in	het	
toonaangevend	medisch	blad	The	
Lancet.	Politici	die	de	risico's	van	
milieufactoren	voor	de	
gezondheid	hardnekkig	blijven	
minimaliseren	(zie	bvb	de	
Oosterweelbrug‐story	in	het	
Antwerpse)	hebben	ongelijk.	Het	
relatieve	risico		is	misschien	niet	
zo	groot,	maar	iederéén	wordt	er	
wel	aan	blootgesteld	!		Een	eerlijk	
zicht	op	het	probleem	is	nodig.	
Het	risico	veroorzaakt	door	

luchtverontreiniging	staat	niet	
veel	lager	gequoteerd	dan	
deelname	aan	het	verkeer	en	
fysieke	inspanning,	op	dezelfde	
voet	als	alcohol	en	koffie	en	hoger	
dan	grote	emoties,	kwaadheid,	
seks	en	drugs.	Met	hun	
gegevens		willen	de	auteurs	(o.m.	
Prof.	Ben	Nemery,	longtoxicologie	
KUL)		de	overheden	aanzetten	om	
nu	eens	serieus	af	te	komen	met	
structurele	oplossingen	die	bvb	
de	uitstoot	van	fijn	stof	door	
voertuigen	beperken.	De	laatste	
tien	jaar	werden	de	motoren	wel	
minder	vervuilend,	maar	er	rijden	
vandaag	veel	meer	
(vracht)wagens	rond.	Er	wordt	
ook	te	weinig	aandacht	gegeven	
aan	de	langetermijneffecten.	Als	
de	luchtverontreiniging	morgen	
piekt	door	slechte	
weersomstandigheden	krijg	je	
meteen	myocardinfarcten.	Maar	
het	leven	in	een	permanente	
toestand	van	
luchtverontreiniging	geeft	
versneld	atherosclerose	
(aderverkalking	:	progressieve	
vernauwing	van	de	slagaders)	en	
onrechtstreeks	dus	nog	veel	meer	
doden...		
(The	Lancet	2011	nr	377	:	732‐
740/694‐696	,	zie	ook	
Artsenkrant	2144	:	10‐11)	
P.S.	Op	1	april	2011	kondigde	
Vlaams	milieuminister	Joke	
Schauvliege	aan	dat	oudere	
dieselwagens	per	begin	2012	
roetfilters	moeten	installeren	of	
dat	zij	anders	meer	belasting	
zullen	moeten	betalen.	

LUCHTVERONTREINIGING	:	
FIJN	STOF	(2)	
		
Het	verband	tussen	
luchtverontreiniging	en	sterfte	
wordt	steeds	duidelijker,		maar	
er	blijft	nog	veel	onderzoek	
nodig		naar	de	mechanismen	die	
daar	toe	leiden.	De	schadelijke	
gevolgen	van	
luchtverontreiniging	zijn	in	elk	
geval	vooral	te	wijten	aan	fijn	
stof.	Om	te	beginnen	acute	
blootstelling	:	de	sterftekans	is	
dan	tot	1,8	%	per	stijgende	
blootstelling	aan	10µg/m³	fijn	
stof.	Hoe	kleiner	de	partikels	hoe	
gevaarlijker,	die	dringen	bij	
inademing	het	diepst	in	de	
longblaasjes.	Zulke	partikels	
bevatten	allerlei	chemische	
stoffen,	w.o.	veel	onvolledig	
verbrande	koolwaterstoffen.	
Maar	de	sterftekans	op	lange	
termijn	is	nog	groter.	Het	
ingeademd	stof	dringt	zelfs	door	
het	longepitheel	(de	buitenste	
cellenbarière)	en	komt	in	het	
bloed	terecht	,	waar	het	o.a.	
bloedplaatjes	activeert,	met	
verhoogd	risico	op	trombose	:	
dat	bedreigt	op	de	eerste	plaats	
de	oudere	bevolking,	die	meestal	
al	geen	perfecte	
bloedstroom	meer	heeft.		Grotere	
deeltjes	fijn	stof	dringen	niet	
door	tot	in	de	bloedcirculatie,	
maar	lokken	dan	weer	
longontstekingen	uit	en	daarmee	
gepaard	gaande	problemen...	
(Bron	:	Artsenkrant	2149,	25	
maart	2011)	
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OLIE	
		
De	grootste	oliereserves	in	de	
wereld	zijn	over	hun	piek	en	
leveren	elk	jaar	minder.	Met	
uitzondering	van	de	Arabische	en	
enkele	andere	staatsbedrijven	
beschikken	de	grote	privé‐
multinationals	nog	slechts	over	
10‐12	jaar	olie.	Van	hun	
monsterwinsten	herinvesteren	ze	
dan	ook	elk	jaar	een	serieus	deel	
in	exploratie	:	de	tijden	van	de	
gemakkelijke	olievondsten	zijn	
voorbij.	De	meerderheid	van	de	
nieuwe	vondsten	situeert	zich	
onder	de	zeebodem.	Met	allerlei	
hulpmiddelen	(inpompen	van	
zeewater,	herinjecteren	van	CO2)	
kan	40	à	50	%	van	de	aanwezige	
olie	bovengehaald	
worden.	Booreilanden	die	dit	
soort	productie	aankunnen	
kosten	snel	500.000	$	per	dag	(!),	
zodat	deze	olie	ook	veel	duurder	
is	om	te	produceren.	Op	het	
eerste	zicht	raar	genoeg	
verkopen	bedrijven	zoals	Shell,	
Total	etc	veel	meer	benzine,	
diesel	e.a.	eindproducten	dan	ze	
zelf	aan	ruwe	olie	bovenhalen	:	
tot	het	drievoudige.		Het	
ontbrekende	kopen	ze	zelf	bij	wie	
er	te	veel	heeft,	zoals	Arabische	
of	Russische	bedrijven	of	bij	
collega's	die	enkel	ruwe	olie	
produceren	en	verkopen.		Bij	dit	
alles	mag	je	nog	noteren	dat	de	
meeste	grote	oliebedrijven	ook	
op	gas	teren,	de	omzet	van	gas	25	
%	betekenend	van	hun	totale	
omzet.	
(Johan	Braem	in	De	Tijd,	
19/03/2011)	
		

STADSDUIVEN	
		
De	tamme	stadsduif	is	een	
vogelsoort	die	ontstaan	is	uit	de	
vandaag	bijna	uitgestorven	
rotsduif.	Er	zijn	er	veel	te	veel	
van.	De	opkuis	van	de	
uitwerpselen	van	de	"gevleugelde	
ratten"	kost	fortuinen.	In	
Antwerpen	werken	ze	met	
'contraceptieve'	duiventillen,	
waar	echte	eieren	vervangen	
worden	door	nepeieren.	In	
Bergen	zetten	ze	sperwers	in	bij	
bepaalde	monumenten.	In	Brussel	
hadden	ze	een	contract	met	een	
Frans	bedrijf	SACPA	dat	elk	jaar	
zo'n	3000	duiven	ving,	ze	naar	
Parijs	bracht	om	te	steriliseren	
(dat	mag	niet	in	België)	en	ze	
daarna	terug	in	Brussel	los	liet.	
Erg	duur	en	de	praktijk	vond	ook	
geen	genade	in	de	ogen	van	de	
dierenbeschermingsvereniging	
Gaia,	die	er	een	schandaalfilmpje	
over	maakte.	Binnen	het	
ministerie	van	volksgezondheid	
beraadt	zich	nu	een	Raad	voor	
Dierenwelzijn	over	een	uniforme	
aanpak	van	de	zwerfduiven.

WATERVERONTREINIGING	
DOOR	GRIEP	
		
Bij	een	matige	tot	ernstige	
griep‐epidemie	gaan	antibotica	
en	antivirale	geneesmiddelen	
vlot	de	apothekersdeuren	uit.	
Niet	veel	mensen	staan	er	stil	
bij	dat	de	reststoffen	van	deze	
ingeslikte	medicatie	
uiteindelijk	in	de	riool	
terechtkomt.	Ze	verontreingen	
het	rioolwater		in	zo'n	mate	dat	
de	waterzuiveringsstations	niet	
meer	in	staat	zijn	om	het	
afvalwater	naar	behoren	in	
kwalitatief	drinkwater		om	te	
zetten.	Ook	de	kwaliteit	van	het	
rivierwater	lijkt	na	verloop	van	
tijd	te	lijden	onder	het	
veelvuldig	medicijnengebruik,	
waardoor	het	ecosysteem	daar	
in	gevaar	komt.	Met	als	extra	
nog	de	ontwikkeling	van	
resistente	
ziekteverwekkers...		Een	en	
ander	werd	nagegaan	door	een	
Brits‐Nederlands	
onderzoeksteam	dat	zijn	
resultaten	publiceerde	in	
Environmental	Health	
Perspectives.	De	onderzoekers	
pleiten	met	nadruk	voor	
griepvaccinatie,	die	zorgt	dus	
ook	voor	minder	vervuild	
drinkwater	!	
(Bron	:	De	Huisarts	1001,	10	
maart	2011,	blz.22)				
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AFVAL	:	WEG‐WERP	
SLUIKAFVAL	
		
Begin	van	de	jaren	1980	deed	
Natuur	2000	reeds	
wegwerpafval‐acties	langs	de	
wegen	en	in	natuurgebieden.	
Soms	redelijk	spectaculaire	acties	
met	medewerking	van	
legervrijwilligers	+	hun	materiaal	
en	gepropageerd	door	tnm	TV‐
weerman	Armand	Pien.	Wij	
vroegen	toen	al	aan	
milieuministers	e.a.	politiekers	
om	meer	aandacht	te	hebben	
voor	dit	toch	niet	onbelangrijke	
milieuprobleem.	Zonder	veel	
resultaat,	behalve	wat	wollige	
sympathiebetuigingen.	Nu,	30	
jaar	later,	staan	we	nog	niet	veel	
verder.	Alleen	langs	de	Vlaamse	
gewest‐	en	snelwegen	is	in	2010	
effe	2872	ton	weggegooide	afval	
opgehaald,	dat	zijn	360	volle	
vuiniswagens.	En	dat	ophalen	is	
dan	nog	niet	veel	meer	dan	een	
druppel	op	een	hete	plaat,	ga	
morgen	maar	eens	kijken	langs	
de	eerste	de	beste	weg	in	jouw	
buurt...		Een	blijkbaar	wat	
geschrokken	minister	Crevits	
(kijkt	zij	nooit	door	het	raampje	
van	haar	ministerslimousine,	
bekeek	ze	nooit	de	cijfers	van	de	
vorige	jaren	?)	wil	binnenkort	
afkomen	met	het	zoveelste	
actieplan.	Gaat	het	meer	zijn	dan	
weer	een	slag	in	't	water,	dan	wat	
Kurieren	am	Symptom	?	Zoveel	
uitgewerkte	vroegere	voorstellen	
om	bvb	de	
wegwerpverpakkingen	serieus	
aan	te	pakken	zijn	door	de	
'machthebbers'	altijd	vakkundig	
weggewerkt...	

ASFALT	EN	BETON	
		
De	Europese	Commissie	luidt	de	
alarmklok		i.v.m.	het	overgebruik	
van	asfalt	en	beton.	In	de	EU	
verdwijnt	tegenwoordig	elke	dag	
250	ha	onder	asfalt	of	beton,	elk	
jaar	is	dat	een	oppervlakte	zo	
groot	als	Berlijn	!		Asfalt	en	beton	
laten	geen	water	door,	wat	
schadelijk		voor	de	
grondwaterspiegel	en	wat	kan	
leiden	tot	overstromingen...	De	
E.C.	wil	alvast	dat	er	een	einde	
komt	aan	de	subsidies	die	het	
bestraten	aanmoedigen	en	dat	er	
meer	doorlatende	
grondbedekking	wordt	
gebruikt.		Daarnaast	zou	oud	
asfalt	en	beton	moeten	worden	
weggehaald	op	bvb	oude	
industriegrond	die	niet	meer	
wordt	gebruikt.	
	
BRANDNETELDENIM	:	G‐STAR	
RAW	SUSTAINABLE	
		
In	september	2010	hield	prins	
Charles	van	Wales	voor	
duizenden	bezoekers	een	
publieke	'Garden	Party	to	Make	a	
Difference'	in	de	tuinen	van	
Clarence	House,	Lancaster	House	
en	Marlborough	House	in	Londen.	
Er	was	ook	een	modegedeelte	en	
het	kledingbedrijf		G‐Star	
benutte	die	kans	om	er	zijn	
brandnetel‐designerdenim	te	
presenteren.	Het	idee	achter	deze	
nieuwe	lijn	is	het	terugdringen	
van	conventioneel	katoen	‐	waar	
veel	mest,	pesticiden	en	water	
voor	nodig	zijn	‐	door	een		een	
combinatie	van	biologisch	katoen	
en	brandnetels	.	
Global	brand	director	Shubankar	

Global	brand	director	
Shubankar	Ray	hoopt	hier	de	
hele	branche	voor	warm	te	
krijgen.	Onder	de	naam	RAW	
Sustainable	heeft	G‐Star	nu	
3	lijnen	:	het	groene	label	RAW	
Nettle	(de	brandneteldenim	
dus),	het	blauwe	label	RAW	
Organic	met	'bio‐katoen'	en	het	
oranje	label	RAW	Recycled	
waarvoor	gedragen	denim	
wordt	gebruikt,	gemixt	met	bio‐
katoen.	
	
ENERGIEDRANKJES	
		
Energiedrankjes	zijn	cool,	zowat	
de	helft	van	alle	jongeren	doet	er	
wat	mee.	Toch	is	het	vanuit	de	
milieu‐	en	gezondheidshoek	
bekeken	best	om	niet	te	
overdrijven.	Om	te	beginnen	is	er	
het	blik,	allesbehalve	iedereen	
tacklet	dat	milieubewust...		En	dan	
is	er	de	gezondheid.	In	de	
drank	mag	je	als	producent	nog	
altijd	zoveel	cafeïne,	taurine	en	
guarana		(Wasda	?	zie	Google	!)	
proppen	als	je	wil	:	soms	tot	5	x	
meer	cafeïne	dan	in	een	gewone	
softdrink.	Dat	stimulerend	spul	
kan	wel	neveneffecten	geven	als	je	
ook	sporty	bent,	of	last	hebt	van	
hartstoornissen,	hoge	bloeddruk,	
diabetes,	epilepsie,	humeur‐	en	
gedragsproblemen,	of	als	je	
bepaalde	geneesmiddelen	moet	
nemen	of	slecht	eet.	
Hartlijders	kunnen	
er	hartritmestoornissen	van	
krijgen	of	er	zelfs	van	doodvallen.	
Overdreven	gebruik	kan	ook	
de	neiging	tot	anorexia	versterken	
en	de	
calciumopname/beenvorming	
verstoren,	plus	kans	geven	dat	je	
diabetes	oploopt	of	gewoon	een	
tandaandoening...	
(Bron	:	Artsenkrant	2142,	25	
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(OVER)BEVOLKING	&	MILIEU	
		
Reeds	in	1988	liet	Natuur	2000	
op	zijn	eindejaarscongres	te	
Eeklo	een	aantal	proffen	van	de	
Gentse	unief	hun	visie	en	
waarschuwingen	geven	over	de	
link	overbevolking‐milieu.		
Dat	houdt	vandaag	nog	altijd	de	
emeritus‐prof	Etienne	
Vermeersch	(bekend	van	de	TV	
en	van	'De	ogen	van	de	panda'	
1988‐2010)	bezig.	Bij	diens	
geboorte	leefden	er	2	miljard	
mensen	op	de	aarde,	vandaag	
zitten	we	tegen	de	7	miljard	en	
zijn	we	vlot	op	weg	naar	de	10	
miljard	:	alleen	in	India	kwamen	
er	de	laatste	10	jaar	280	miljoen	
mensen	bij	!		
Vermeersch	wordt	niet	goed	van	
stomme	vergoelijkingen	van	het	
probleem	zoals	de	demografische	
transitie‐theorie.	Die	zegt	dat	bij	
een	behoorlijke	levensstandaard	
uiteindelijk	wel	een	evenwicht	
tussen	geboorten	en	sterften	zal	
ontstaan.	Verhoog	de	
levensstandaard	van	de	mensen	
en	het	conceptiegedrag	zal	
volgen.		Vermeersch	
waarschuwde	er	in	de	"Panda"		al	
voor	dat	een	minimale	
bevrediging	van	de	behoeften	van	
10	miljard	mensen	zulke	stijging	
van	de	productie	gaat	nodig	
maken	dat	de	grondstoffen	
(energiebronnen,	
water)		uitgeput	gaan	geraken,	
dat	de	vervuiling	
(broekasgassen)	gaat	toenemen	
en	ook	het	verdwijnen	van	
ecosystemen.	Een	daling	van	de	
consumptie	per	persoon	wordt	
absoluut	nodig	en	dat	kan	niet	

zonder	daling	van	de	
wereldbevolking.	Vermeersch	
wijst		daarbij	naar	de	
geschiedenis	van	de	landen	die	
sinds	WO2	een	drastische	daling	
van	de	bevolkingsaantallen	
konden	realiseren.	In	Taiwan	
werd	bvb	vanaf	1967	een	
indrukwekkend	aantal	sociale	
werksters	gevormd	die	van	huis	
tot	huis	vrouwen	bezochten	en	
concrete	methoden	van	
geboorteregeling		bekend	
maakten.	Zonder	enige	dwang	
bereikte	men	op	korte	tijd	een	
voorziene	daling	van	het	
geboortencijfer.	Omdat	de	wereld	
de	bevolkingsexplosie	van	deze	
en	de	komende	tijden	gewoon	
niet	aankan	is	de	enige	uitweg	een	
politiek	gericht	op	
geboortenregeling.	Een	vraag	die	
tot	pessimisme	aanleiding	geeft		is	
of	de	politiekers	nu	wel	de	juiste	
conclusies	zullen	trekken,	
wanneer	zij	dat	al	tientallen	jaren	
niet	doen...				
		
BLIJVEN	FIETSEN	ONDANKS	
LUCHTVERVUILING	
		
De	gezondheidsbaten	van	het	
fietsen	worden	nog	altijd	hoger	
geacht	dan	de	gezondheidskosten	
door	de	blootstelling	aan	
luchtvervuiling,	maar	die	kosten	
zijn	toch	niet	verwaarloosbaar,	
zeker	niet	tijdens	de	spits	in	
stedelijke	agglomeraties.	In	
Arnhem,	in	fietsland	Nederland,	
werd	onlangs	vergeleken	wat	je	
tijdens	de	ochtendspits	op	de	
fiets,	in	de	bus	of	in	de	auto	
binnenkrijgt	aan	fijnstof	met	
deeltjesgrootte	kleiner	dan	10	

deeltjesgrootte	kleiner	dan	10	
micrometer	ofte	PM10,	aan	roet	
en	aan	het	problematischere	
PM2,5	en	ultrafijnstof.	
Vergeleken	met	bus‐	en	
autoreizigers	hadden	fietsers	
de	laagste	blootstelling	aan	
PM10	(de	binnenkant	van	een	
dieselbus	geraakt	bvb	nogal	
serieus	gepollueerd	door	de	
eigen	uitlaatgassen),	maar	de	
doses	luchtverontreiniging	die	
je	inhaleert	zijn	door	het	dieper	
ademhalen	hoger.	Het	woon‐
werk/schoolverkeer	per	fiets	
verhoogt	de	dagelijkse	
blootstelling	aan	roet	met	4‐
5%,	per	bus/auto	is	dat	7‐10	%.	
De	acute	gezondheidseffecten	
van	2	uur	blootstelling	aan	
spitsverkeer	zijn	tot	daartoe,	
maar	dat	zegt	nog	niets	over	de	
langetermijnseffecten...	De	
makers	van	de	studie	raden	
fietsers	aan	om	wat	zoekwerk	
te	doen	naar	routes	met	het	
minste	verkeer,	in	afwachting	
dat	er	van	overheidswege	
gezorgd	wordt	voor	minder	
contact	tussen	fiets‐	
en	motorverkeer.			Wat	dat	
andere	verkeer	betreft	pleit	de	
studie	voor	'schone'	elektrische	
of	brandstofcellen‐bussen.	
Autoreizigers	kunnen	hun	
blootstelling	aan	
luchtvervuiling	tot	30%	
beperken	door	meer	afstand	te	
houden	(minimum	1	à	2	meter	
tot	de	wagen	voor	hen)	en	door	
de	ventilatie	op	piekmomenten	
op	hercirculatie	te	zetten.		
(Moniek	Zuurbier,	
Commuters'	Air	Pollution	
Exposure	and	Acute	
Health	Effects,	2011;	ISBN	
9789039355336)	
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FIJN	STOF	(1)	
		
In	westerse	landen	is	vuile	lucht	
verantwoordelijk	voor	2,5	%	van	
alle	doodsoorzaken	(	=	nr.8	op	
het	lijstje).	Vuile	lucht	wil	
eigenlijk	zeggen	een	mengsel	van	
fijn	stof	(=	particulate	matter,	
PM)	en	gassen	zoals	ozon	en	
koolstofmonoxide.	Fijn	stof	
omvat	zowel	anorganisch	als	
organisch	materiaal	(=	zie	je	
chemieboek	of	Google).	Het	
wordt	geproduceerd	bij	
verbrandingsprocessen,	vooral	in	
de	industrie	en	in	het	verkeer.	
Zelfs	het	afslijten	van	autobanden	
op	de	weg	zorgt	voor	fijn	
stof...		Maar	ook	door	
de		landbouw	komt	een	duit	in	
het	zakje	(zie	hieronder)	en	door	
onze	huishoudens.	De	
huishoudelijke	verbranding	van	
hout	en	kolen	speelt	op	
wereldvlak	een	heel	belangrijke	
rol.		Mettertijd	zijn	er	voor	het	
fijn	stof	normen	ontwikkeld.		De	
Europese	norm	wil	bvb	niet	dat	
het	daggemiddelde	van	50	µg/m³	
voor	PM10	(fijnstofdeeltjes	met	
een	diameter	kleinder	dan	10	
µm)	meer	dan	35	keer	per	jaar	
wordt	overschreden...	Als	
de¨PM10‐concentratie	stijgt	heeft	
dat	meteen	gevolgen	voor	de	
gezondheid.	Een	toename	met	
zowat	20	µg/m³	doet	nog	
dezelfde	dag	het	aantal	doden	
door	beroerte	of	hartinfarct	
verdubbelen	!	In	het	zuiden	is	de	
toestand	niet	beter,	integendeel.	
Dertien	van	's	werelds	21	
megacities	(	=	steden	met	meer	
dan	10	miljoen	inwoners)	
bevinden	zich	in	

ontwikkelingslanden.	Het	gebruik	
van	hout	en	kolen	in	die	streken	
doet	er	meer	doden	vallen	dan	
aids	en	tuberculose	samen	.	
Bovendien	doet	de	economische	
groei		de	energiebehoeften	daar	
stijgen	en	dat	gaat	de	
luchtkwaliteit	zeker	ook	negatief	
beïnvloeden.	Inmiddels	heeft	de	
Europese	Commissie	België	begin	
maart	2011	voor	de	rechter		
gedaagd		omdat	de	normen	voor	
fijn	stof	te	vaak	worden	
overschreden...	

GELUID	
		
Vlaams	minister	van	Cultuur	en	
Leefmilieu	Joke	
Schauvliege		zoekt	vanaf	
2012		nieuwe	geluidsnormen	
op	te	leggen.	Dat	zou	de	
bovengrens	op	100	decibel	
leggen,	een	halvering	van	wat	
nu	het	gangbare	geluidsvolume	
is	op	concerten	en	festivals.	Er	
zou	ook	een	overgangsperiode	
van	één	of	twee	jaar	voorzien	
worden.	
	
KERNCENTRALE	DOEL	(2)	
		
Met	9	miljoen	mensen	in	een	
straal	van	75	km	is	de	
kerncentrale	van	Doel	de	
Europese	centrale	die	in	het	
meest	dichtbevolkte	gebied	ligt.	
Dat	blijkt	uit	een	wereldwijd	
onderzoek	van	het	befaamde	
natuurwetenschappelijk	
tijdschrift	Nature.	Doel	wordt	
gevolgd	door	de	centrale	van	
Biblis	in	het	Duitse	Hessen,	met	
7,2	miljoen	inwoners	in	
eenzelfde	straal.		Op	de	5de	
plaats	komt	de	Waalse	centrale	
van	Tihange	met	5,7	miljoen	
inwoners,	gevolgd	door	het	
Zeeuwse	Borssele	(ook	aan	de	
Schelde,	niet	ver	van	
Antwerpen)	met	5,6	
miljoen	inwoners	.	Beseffen	
de	politiekers		die	dat	toelieten	
en	toelaten	eigenlijk	wel	wat	
voor	een	gigantische	
verantwoordelijkheid	zij	
dragen	?	Hopelijk	is	bvb	Al‐
Qaeda	geen	lezer	van	Nature,	
nu	op	wraak	wordt	gezonnen	
voor	de	Amerikaanse	moord	op	
sjeik	Osama	Bin	Laden...	

IETS	TEGEN	FIETSDIEFSTAL	
		
Elk	jaar	worden	er	bij	ons	40.000	
fietsdiefstallen	aangegeven	(!).	In	
andere	landen	is	het	niet	anders.	Dat	
zette	het	Brits	bedrijf	Integrated	
Trackers	aan	om	een	"gestolen	fiets	
detector"	te	ontwikkelen	:	de	
Spylamp,	kosten	147	€	+	prepaid	
simkaartje.	Het	gaat	om	een	
achterlicht	met	daarin	verstopt	een	
gps‐traceermodule	en	een	
bewegingssensor.	Zodra	een	
beweging	wordt	gedetecteerd	stuurt	
het	toestel	een	sms'je,	je	kans	om	de	
dief	op	heterdaad	te	
betrappen.Anders	stuurt	de	Spylamp	
regelmatig	de	coördinaten	van	je	
fiets	door		naar	de	webdienst	
'whereisit	'.	Daaruit	kan	je	afleiden	
waar	je	fiets	zich	op	een	bepaald	
moment	bevindt.	De	recentste	
coördinaten	kan	je	best	snel	aan	de	
politie	bezorgen...	
Commentaar	:	misschien	te	
overwegen	voor	bezitters	van	
duurdere	fietsen,	maar	een	100%	
oplossing	zal	dit	ook	nooit	zijn.	De	
geroutineerde	fietsendieven	zullen	
hier	natuurlijk	evengoed	op	gaan	
letten.	
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LUCHTVERONTREINIGING	:	
FIJN	STOF	(2)	
		
Het	verband	tussen	
luchtverontreiniging	en	sterfte	
wordt	steeds	duidelijker,		maar	
er	blijft	nog	veel	onderzoek	
nodig		naar	de	mechanismen	die	
daar	toe	leiden.	De	schadelijke	
gevolgen	van	
luchtverontreiniging	zijn	in	elk	
geval	vooral	te	wijten	aan	fijn	
stof.	Om	te	beginnen	acute	
blootstelling	:	de	sterftekans	is	
dan	tot	1,8	%	per	stijgende	
blootstelling	aan	10µg/m³	fijn	
stof.	Hoe	kleiner	de	partikels	hoe	
gevaarlijker,	die	dringen	bij	
inademing	het	diepst	in	de	
longblaasjes.	Zulke	partikels	
bevatten	allerlei	chemische	
stoffen,	w.o.	veel	onvolledig	
verbrande	koolwaterstoffen.	
Maar	de	sterftekans	op	lange	
termijn	is	nog	groter.	Het	
ingeademd	stof	dringt	zelfs	door	
het	longepitheel	(de	buitenste	
cellenbarière)	en	komt	in	het	
bloed	terecht	,	waar	het	o.a.	
bloedplaatjes	activeert,	met	
verhoogd	risico	op	trombose	:	
dat	bedreigt	op	de	eerste	plaats	
de	oudere	bevolking,	die	meestal	
al	geen	perfecte	
bloedstroom	meer	
heeft.		Grotere	deeltjes	fijn	stof	
dringen	niet	door	tot	in	de	
bloedcirculatie,	maar	lokken	dan	
weer	longontstekingen	uit	en	
daarmee	gepaard	gaande	
problemen...	
(Bron	:	Artsenkrant	2149,	25	
maart	2011)	

MILIEU	

MEER	FIJN	STOF	DOOR	
LANDBOUW	
		
De	landbouw	zorgt	voor	meer	fijn	
stof	dan	dieselwagens.	Dat	blijkt	
uit	een	studie	van	de	VITO	(	
Vlaamse	Instelling	voor	
Technologisch	Onderzoek).	
Volgens	de	studie	moeten	we,	als	
we	de	Europese	normen	voor	fijn	
stof	willen	halen,	ook	
maatregelen	nemen	om	de	
ammoniakverbindingen	in	de	
atmosfeer	terug	te	dringen.	Die	
verbindingen	zijn	afkomstig	van	
mest,	geproduceerd	door	
de	landbouwsector	:	de	landbouw	
is	bij	ons	verantwoordelijk	voor	
93	%	van	de	uitgestoten	
hoeveelheid	ammoniak.		
	
LUCHTVERONTREINIGING	=	
HARTINFARCT	
		
Net	als	koffie,	alcohol,	een	zware	
inspanning	of	een	zware	maaltijd	
kan	luchtverontreiniging	een	
infarct	van	je	hartspier	(	acute	
bloedeloosheid	door	afsluiting	
van	een	kransslagader,	leidend	
tot	afsterving)	uitlokken.	Dat	
leert	een	literatuurstudie,	
gepubliceerd	in	het	
toonaangevend	medisch	blad	The	
Lancet.	Politici	die	de	risico's	van	
milieufactoren	voor	de	
gezondheid	hardnekkig	blijven	
minimaliseren	(zie	bvb	de	
Oosterweelbrug‐story	in	het	
Antwerpse)	hebben	ongelijk.	Het	
relatieve	risico		is	misschien	niet	
zo	groot,	maar	iederéén	wordt	er	
wel	aan	blootgesteld	!		Een	eerlijk	
zicht	op	het	probleem	is	nodig.	
Het	risico	veroorzaakt	door	
l ht t i i i t t i t

luchtverontreiniging	staat	niet	
veel	lager	gequoteerd	dan	
deelname	aan	het	verkeer	en	
fysieke	inspanning,	op	dezelfde	
voet	als	alcohol	en	koffie	en	
hoger	dan	grote	emoties,	
kwaadheid,	seks	en	drugs.	
Met	hun	gegevens		willen	de	
auteurs	(o.m.	Prof.	Ben	Nemery,	
longtoxicologie	KUL)		de	
overheden	aanzetten	om	nu	
eens	serieus	af	te	komen	met	
structurele	oplossingen	die	bvb	
de	uitstoot	van	fijn	stof	door	
voertuigen	beperken.	De	laatste	
tien	jaar	werden	de	motoren	
wel	minder	vervuilend,	maar	er	
rijden	vandaag	veel	meer	
(vracht)wagens	rond.	Er	wordt	
ook	te	weinig	aandacht	gegeven	
aan	de	
langetermijneffecten.	Als	de	
luchtverontreiniging	morgen	
piekt	door	slechte	
weersomstandigheden	krijg	je	
meteen	myocardinfarcten.	
Maar	het	leven	in	een	
permanente	toestand	van	
luchtverontreiniging	geeft	
versneld	atherosclerose	
(aderverkalking	:	progressieve	
vernauwing	van	de	slagaders)	
en	onrechtstreeks	dus	nog	veel	
meer	doden...		
(The	Lancet	2011	nr	377	:	732‐
740/694‐696	,	zie	ook	
Artsenkrant	2144	:	10‐11)	
P.S.	Op	1	april	2011	kondigde	
Vlaams	milieuminister	Joke	
Schauvliege	aan	dat	oudere	
dieselwagens	per	begin	2012	
roetfilters	moeten	installeren	of	
dat	zij	anders	meer	belasting	
zullen	moeten	betalen.	
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OLIE	
		
De	grootste	oliereserves	in	de	
wereld	zijn	over	hun	piek	en	
leveren	elk	jaar	minder.	Met	
uitzondering	van	de	Arabische	en	
enkele	andere	staatsbedrijven	
beschikken	de	grote	privé‐
multinationals	nog	slechts	over	
10‐12	jaar	olie.	Van	hun	
monsterwinsten	herinvesteren	ze	
dan	ook	elk	jaar	een	serieus	deel	
in	exploratie	:	de	tijden	van	de	
gemakkelijke	olievondsten	zijn	
voorbij.	De	meerderheid	van	de	
nieuwe	vondsten	situeert	zich	
onder	de	zeebodem.	Met	allerlei	
hulpmiddelen	(inpompen	van	
zeewater,	herinjecteren	van	CO2)	
kan	40	à	50	%	van	de	aanwezige	
olie	bovengehaald	
worden.	Booreilanden	die	dit	
soort	productie	aankunnen	
kosten	snel	500.000	$	per	dag	(!),	
zodat	deze	olie	ook	veel	duurder	
is	om	te	produceren.	Op	het	
eerste	zicht	raar	genoeg	
verkopen	bedrijven	zoals	Shell,	
Total	etc	veel	meer	benzine,	
diesel	e.a.	eindproducten	dan	ze	
zelf	aan	ruwe	olie	bovenhalen	:	
tot	het	drievoudige.		Het	
ontbrekende	kopen	ze	zelf	bij	wie	
er	te	veel	heeft,	zoals	Arabische	
of	Russische	bedrijven	of	bij	
collega's	die	enkel	ruwe	olie	
produceren	en	verkopen.		Bij	dit	
alles	mag	je	nog	noteren	dat	de	
meeste	grote	oliebedrijven	ook	
op	gas	teren,	de	omzet	van	gas	25	
%	betekenend	van	hun	totale	
omzet.	
(Johan	Braem	in	De	Tijd,	
19/03/2011)	
	

STADSDUIVEN	
		
De	tamme	stadsduif	is	een	
vogelsoort	die	ontstaan	is	uit	de	
vandaag	bijna	uitgestorven	
rotsduif.	Er	zijn	er	veel	te	veel	
van.	De	opkuis	van	de	
uitwerpselen	van	de	"gevleugelde	
ratten"	kost	fortuinen.	In	
Antwerpen	werken	ze	met	
'contraceptieve'	duiventillen,	
waar	echte	eieren	vervangen	
worden	door	nepeieren.	In	
Bergen	zetten	ze	sperwers	in	bij	
bepaalde	monumenten.	In	Brussel	
hadden	ze	een	contract	met	een	
Frans	bedrijf	SACPA	dat	elk	jaar	
zo'n	3000	duiven	ving,	ze	naar	
Parijs	bracht	om	te	steriliseren	
(dat	mag	niet	in	België)	en	ze	
daarna	terug	in	Brussel	los	liet.	
Erg	duur	en	de	praktijk	vond	ook	
geen	genade	in	de	ogen	van	de	
dierenbeschermingsvereniging	
Gaia,	die	er	een	schandaalfilmpje	
over	maakte.	Binnen	het	
ministerie	van	volksgezondheid	
beraadt	zich	nu	een	Raad	voor	
Dierenwelzijn	over	een	uniforme	
aanpak	van	de	zwerfduiven.					
		
	
WATERVERONTREINIGING	
DOOR	GRIEP	
		
Bij	een	matige	tot	ernstige	griep‐
epidemie	gaan	antibotica	en	
antivirale	geneesmiddelen	vlot	de	
apothekersdeuren	uit.	Niet	veel	
mensen	staan	er	stil	bij	dat	de	
reststoffen	van	deze	ingeslikte	
medicatie	uiteindelijk	in	de	riool	
terechtkomt.	Ze	verontreingen	
het	rioolwater in	zo'n	mate	dat	de	

waterzuiveringsstations	niet	
meer	in	staat	zijn	om	het	
afvalwater	naar	behoren	in	
kwalitatief	drinkwater		om	te	
zetten.	Ook	de	kwaliteit	van	het	
rivierwater	lijkt	na	verloop	van	
tijd	te	lijden	onder	het	
veelvuldig	medicijnengebruik,	
waardoor	het	ecosysteem	daar	
in	gevaar	komt.	Met	als	extra	
nog	de	ontwikkeling	van	
resistente	
ziekteverwekkers...		Een	en	
ander	werd	nagegaan	door	een	
Brits‐Nederlands	
onderzoeksteam	dat	zijn	
resultaten	publiceerde	in	
Environmental	Health	
Perspectives.	De	onderzoekers	
pleiten	met	nadruk	voor	
griepvaccinatie,	die	zorgt	dus	
ook	voor	minder	vervuild	
drinkwater	!	
(Bron	:	De	Huisarts	1001,	10	
maart	2011,	blz.22)			
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BELGIË	:	DISTRIBUTIE	
JODIUMTABLETTEN		
	
België	telt	momenteel	6	nucleaire	
risicogebieden,	gecreëerd	door	4	
binnenlandse	nucleaire	sites	
(Electrabel	Doel,	Electrabel	
Tihange,	
SCH/CEN/Belgonucleaire/Belgop
rocess	Mol	en	IRE	Fleurus)	en	2	
buitenlandse	vlak	naast	de	grens	
(Delta	Borssele	en	EDF	
Chooz).		Bij	nucleaire	ongevallen	
kan	er	radioactief	jodium	
vrijkomen	dat	zich	op	de	
schildklier	gaat	
vastzetten.	Daarom	wordt	er	
onder	de	bevolking	van	de	
risicogebieden	65	mg‐tabletten	
kaliumjodide	verspreid.		Inname	
van	natuurlijk	jodium	verzadigt	
de	schildklier	waardoor	het	
radioactief	jodium	wordt	
uitgescheiden.	Zo'n	tabletten	
blijven	tientallen	jaren	goed,	
alleen	UV	en	water	kan	ze	
aantasten.	De	inname	mag	pas	
gebeuren	wanneer	er	een	
ongeval	gebeurt,	niet	eerder	:	
preventief	innemen	is	
nutteloos.	Ouderlingen	moeten	
ook	oppassen	dat	ze	er	geen	
hyperthyroïdie	van	krijgen.	
Geschat	wordt	dat	zowat	2,5	
miljoen	mensen	in	214	
gemeenten	risico	lopen	...		Zie	ook	
www.nucleairrisico.be	.	
		
	

BELGIË	:	
LUCHTVERONTREINIGING	
		
In	1931	publiceerde	J.Firket	een	
rapport	"	Sur	les	causes	des	
accidents	survenus	dans	la	vallée	
de	la	Meuse,	lors	des	brouillards	
de	décembre	1930"		in	het	
Bulletin	de	l'Académie	Royale	de	
Médecine	de	Belgique	(pp.683‐
734).	Het	ging	om	het	eerste	
gedocumenteerde	verslag	over	
een	luchtverontreinigingsramp	in	
de	mistige	Maasvallei	tussen	Luik	
en	Hoei,	anno	1930.	Op	enkele	
dagen	tijd	stierven	daar	63	
mensen,	ze	kregen	een	
herdenkingsbeeld	in	Engis.	
Duidelijk	bewezen	was	dat	
luchtverontreiniging	dodelijk	kon	
zijn.	Firket	berekende	dat	als	
eenzelfde	ramp	bvb	Londen	zou	
treffen,	er	enkele	duizenden	
doden	zouden	vallen.	In	1952	
gebeurde	dat	effectief.	Weer	in	
december	vormde	zich	over	de	
stad	een	dikke	mist	(later	The	
Great	London	Fog	genoemd)	die	
nog	verergerde	omdat	de	
inwoners	wegens	de	winterkou	
massaal	aan	het	stoken	waren.	De	
mist	werd	ter	plaatse	gehouden	
door	een	dikke	laag	koude	lucht.	
Die	situatie	hield	aan	tot	maart	
1953	en	kostte	12.000	mensen	
het	leven,	met	ongewoon	veel	
beroerte‐doden.	Sindsdien	
verbeterde	de	toestand	in	onze	
steden	aanzienlijk,	vooral	onder	
druk	van	Europese	maatregelen	
(hoewel	de	Belgische	
verantwoordelijken	vanwege	de	
Europese	Commissie	nog	
regelmatig	inbreukprocedures	
aan	hun	been	krijgen).	Niettemin	

blijft	het	gevaar	bestaan,	vooral	
vanuit	het	verkeer	en	vooral	
door	de	uitstoot	van	fijn	stof.	
De	Kon.Academie	van	
Geneeskunde	hield	daarom	op	
26	maart	2011	nog	maar	eens	
een	vergadering	over	
luchtverontreiniging	en	
gezondheid.		Reden	tot	
bekommernis	is	er	meer	dan	
voldoende.	Op	dagen	met	n	
ongunstige	meteorologie	kan	
de	luchtvervuiling	alarmerende	
proporties	aannemen.	In	de	
buurt	van	nonferrobedrijven	
worden	de	streefwaarden	voor	
lood,	nikkel,	arseen	en	
cadmium	overschreden.	Door	
de	spectaculaire	stijging	van	de	
ozon‐emissies	in	China	en	
Indië		nemen	de	zgn.	
achtergrondconcentraties	voor	
ozon	verder	toe.	Door	de	
'verdieselijking'	van	het	
verkeer	zijn	er	serieuze	
problemen	met	de	
stikstofdioxide‐norm	:	zonder	
reductie	van	het	
verkeersvolume	gaat	die	nooit	
gehaald	worden.	Langdurige	
blootstelling	aan	fijn	stof	zorgt	
hier	te	lande	voor	een	
gemiddelde	verkorting	van	de	
levensverwachting	met	1	jaar.	
Het	blijft	zeer	twijfelachtig	of	
technische	maatregelen	alleen,	
zonder	'anders	leven'	(=	
duurzamere	omgang	met	
energie	en	mobiliteit)	de	
luchtkwaliteit	voldoende	zullen	
kunnen	verbeteren...	
(Bron	:	Artsenkrant	2149,	25	
maart	2011)	
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BELGIË : WARMER 
  
Hier te lande ondervinden we reeds 
duidelijk de gevolgen van de 
klimaatverandering : de gemiddelde 
temperatuur ligt momenteel 2,3 °C 
hoger dan 200 jaar geleden. 
Gevreesd wordt dat we in de 
toekomst meer en meer te maken 
gaan krijgen met extreme 
weersomstandigheden. Het wordt 
vooral warmer in de lente en de 
zomer, met meer dagen waarop de 
temperatuur boven de 25°C 
stijgt. Specifiek tijdens de winters 
wordt het ook natter. Tenslotte 
stijgt het zeeniveau evengoed : te 
Oostende de laatste 40 jaar alleen al 
meer dan 1 cm...   
(Bron : VMM) 
 
BRAZILIë	:	DAM	IN	HET	
REGENWOUD	
		
Een	Braziliaanse	hogere	
rechtbank	heeft	de	bouwplannen	
voor	de	Belo	Monte‐
waterkrachtcentrale	in	het	
Amazonegebied	alsnog	
toegestaan.	Een	lagere	rechter	
had	de	bouw	eerder	stilgelegd	
omdat	de	plannen	niet	voldeden	
aan	de	milieu‐eisen.	De	Belo	
Montedam	op	de	Xingu‐rivier	in	
de	deelstaat	Para	moet	de	op	2	na	
grootste	waterkrachtcentrale	in	
de	wereld	worden.	De	inheemse	
bevolking	en	natuur‐	en	
milieuorganisaties	zijn	er	fel	
tegen	omdat	500	km²	land	onder	
water	komt	en	omdat	50.000	
Juruna‐indianen	en	boeren	van	
hun	grond	worden	verdreven.	
Info	:	www.amazonwatch.org. 
	

BRAZILIË	:	DA	SILVA	
VERMOORD	
		
Te	Nova	Ipixuna	in	de	
Braziliaanse	deelstaat	Para	zijn	
einde	mei	2011	bekende	milieu‐
activist	José	Claudio	RIbeiro	da	
Silva	en	zijn	echtgenote	vermoord	
door	huurmoordenaars.	De	politie	
wist	nochtans	terdege	dat	het	
koppel	al	maandenlang	met	de	
dood	bedreigd	werd.	De	da	Silva's	
vochten	tegen	de	massale	illegale	
houtkap	in	Brazilië.	Zij	waren	
actief	in	de	organisatie	van	Chico	
Mendes,	die	in	1988	door	
veeboeren	werd	vermoord.	Da	
Silva	werd	ook	"de	nieuwe	
Mendes"	genoemd.		Zijn	dood	
belette	de	nieuwe	Braziliaanse	
presidente	Dilma	Roussef	niet	om	
meteen	na	de	dood	van	da	Silva	
een	boswet	door	het	parlement	te	
duwen	die	o.m.	amnestie	verleent	
aan	illegale	ontbossers.	Het	
vermoorden	van	hinderlijke	
idealisten	die	tegen	
onaanvaardbare	wantoestanden	
opkomen	wordt	in	bepaalde	
landen	precies	meer	en	meer	
acceptabel.	Ook	in	de	VSA,	waar	
"officials"	er	rond	dezelfde	tijd	op	
Fox	TV	koudweg	voor	pleitten	om	
Julian	Assange	van	Wikileaks	(die	
de	verdoofpotting	van	
Amerikaanse	oorlogsmisdaden	in	
Irak	aanklaagde)	maar	vlug	neer	
te	schieten...		

CHINA	:	SERIEUZE	
LOODPROBLEMATIEK	
		
De	laatste	jaren	constateert	
men	bij	massa's	Chinese	
kinderen	loodvergiftiging.	De	
toegelaten	bovengrens	van	250	
µg/liter	bloed	wordt	vooral	op	
het	platteland	rond	
batterijfabrieken,	smelterijen	
en	dgl.	massal	overschreden.	
Bij	Chinese	stadskinderen	zijn	
de	waarden	lager,	maar	nog	
hoger	dan	in	het	Westen.	Er	
is		een	verbod	om	smelterijen	
op	te	richten	in	en	rond	steden	
en	loodhoudende	benzine	mag	
sinds	2000	niet	meer	worden	
geproduceerd	of	verkocht.	De	
fabrieken	verhuizen	daarom	
naar	landelijke	zones,	waar	ze	
gemakkelijk	aan	
overheidscontrole	ontsnappen.	
Daar	bestaat	geen	ruimtelijke	
planning	:	smelterijen	rijzen	
overal	uit	de	grond,	tot	op	een	
paar	honderd	meter	van	
scholen	etc.	Nogal	wat	
fabrieken	verstaan	ook	de	
kunst	(?)		om	hun	vervuilende	
stoffen	's	nachts	te	lozen	of	
tussen	twee	eventuele	
controles	door	‐	zoals	bij	
ons.		Bovendien	komt	er	nogal	
wat	lood	vrij	in	de	rivieren,	met	
drinkwatervergiftiging	als	
gevolg.	De	plaatselijke	
overheden	laten	dat	allemaal	
oogluikend	toe,	omdat	winst	de	
voorrang	geniet	
op	gezondheid		:	een	smelterij	
levert		een	welkom	%	van	de	
lokale	fiscale	inkomsten	op...		
(Bron	:	Artsenkrant	1013,	2	
juni	2011/The	Lancet	2011,	
377	:	1474‐5)	
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CHINA : ELEKTROMOBILITEIT 
Door de enorme plattelandsvlucht 
wonen er nu meer Chinezen in de 
steden dan er buiten. De grote 
metropolen geraken overbevolkt, 
het verkeer rijdt zich vast, de 
luchtvervuiling neemt er 
levensbedreigende proporties aan. 
In Peking krijg je de zon niet meer 
te zien. Maar de Chinezen moeten 
de lippen op elkaar houden, ook 
over de harde, ongezonde en 
gevaarlijke 
werkomstandigheden. Met 
vertraging begint het regime zich 
wel stilaan bewust te worden van 
de situatie. Het nieuwe 
vijfjarenplan voorziet een sociaal 
zekerheidssysteem en het wil ook 
werk maken van duurzame 
mobiliteit en alternatieve 
brandstoffenauto's. Er wordt 
gedacht aan  EN-V's, Electric 
Networked-Vehicles : 1,50 m lange 
tweepersoonsvoertuigen van 400 kg 
(koetswerk uit lichte en sterke 
materialen), aangedreven door 
elektromotoren in de 2 
aandrijfwielen. Het opladen gebeurt 
via een normaal stopcontact. De 
topsnelheid is 40 km/u, ook de 
afstand die je met 1 laadbeurt kan 
afleggen.De EN-V moet zowel 
handmatig kunnen bestuurd worden 
als 'in blok' kunnen rijden door 
vehicle-to-vehicle communicatie. 
Hij zal telkens de snelste route 
kiezen en opstoppingen uit de weg 
gaan. Door de connectiviteit met 
andere voertuigen en met 
de 'infrastructuur' moeten botsingen 
voorkomen kunnen 
worden.  Elektromobiliteit is voor 
de Chinese machthebbers dus de 
toekomst , of die nu eerst uit de 
stekker gaat komen dan wel daarna 

uit waterstof. Ergens wordt China 
zo ook een proeftuin voor die 
elektromobiliteit. Hier heb je de 
meeste miljoenensteden plus 
uitgestrekte gebieden voor de 
productie van waterstof door 
regeneratieve energie. Hopelijk 
gebeurt het allemaal wijzer dan 
met het Chinese 
hogesnelheidstreinproject, dat voor 
onbepaalde tijd diende opgeschort 
na serieuze ongevallen en een 
corruptieschandaal... 
(Bron : artikel Jasper Jansens in 
Artsenkrant 2182, 13 september 
2011) 

CONGO	:	VIRUNGA	NATIONAAL	
PARK	
		
Over	het	Virunga	N.P.	is	al	veel	te	
doen	geweest.	De	tijd	dat	het	oude	
Nationaal	Albert	Park	(°	1925)	de	
trots	van	Belgisch	Kongo	en	van	
heel	Afrika	was,	is	nu	compleet	
geschiedenis.	Onder	de	
berggorilla's,	de	chimpanzees,	de	
200	andere	soorten	zoogdieren	
en	de	700	vogelsoorten	worden	
er	regelmatig	ravages	aangericht.	
En	vandaag	de	dag	willen	de	
Britse	oliemaatschappijen	SOCO	
en	Dominion	er	met	de	toelating	
van	de	corrupte	machthebbers	oil	
drilling	gaan	bedrijven,	met	alle	
gevolgen	vandien.		WWF	
International	probeert	daar	iets	
tegen	te	doen	met	een	petitie:	
http://wwf.panda.org/how_you_c
an_help/campaign	.	Doe	ook	mee	
?	

CHINA	:	REUZENPANDA'S	
		
In	de	bergen	van	de	West‐
Chinese	provincies	Sichuan,	
Shaanxi	en	Gansu	worden	nog	
amper	1600	reuzenpanda's	
geteld.	Die	hebben	het	moeilijk.	
Reuzenpanda's	eten	alleen	
bamboescheuten,	maar	bamboe	
is	ook	uitstekend	brandhout	
voor	de	lokale	bevolking	en	
wordt	dus	illegaal	gekapt.	Met	
de	gekapte	stukken	bos	
verdwijnen	de	nestelplaatsen.	
Sommige	stukken	oerbos	waar	
de	panda	zich	schuilhoudt	zijn	
nog	slechts	1,2	km	breed...	
Verder	moeten	panda's	kunnen	
rondtrekken		als	het	voedsel	in	
een	gebied	op	is.	Bamboe	
sterft	om	de	30	à	80	jaar	af,	
overal	op	hetzelfde	moment	!	
Maar	de	bewoning,	de	
landbouw	en	weer	de	illegale	
houtkap	doen	de	
verbindingscorridors	van	het	
ene	leefgebied	naar	het	andere	
verdwijnen.	Het	
Wereldnatuurfonds	(WWF)	dat	de	
panda	als	mascotte	heeft	bestaat	
dit	jaar	50	jaar.	Ter	gelegenheid	
daarvan		lanceerde	het	een	actie	
om	de	leefgebieden	van	de	
reuzenpanda	beter	te	
beschermen,	om	de	overblijvende	
panda's	van	hun	voedsel	te	
verzekeren	en	om	de	
opleiding	van	bewakers		+	de	
educatie	van	de	plaatselijke	
bevolking	te	organiseren.	Eigenlijk	
is	dit	een	herhaling	van	vroegere	
acties	die	blijkbaar	niet	genoeg	
uithaalden,	net	zoals		het	Project	
Tiger	in	India.	Hopelijk	komen	
er	deze	keer	wel	goede	resultaten	
van...	
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DUITSLAND	:	210.000	TEGEN	
KERNENERGIE	DOEN	DE	
DUITSE	CENTRALES	DICHT	
				
N.a.v.de	kernramp	in	Fukushima	
kwamen	op	26	maart	2011	in	
Berlijn,	München,	Hamburg	en	
Keulen	massa's	mensen	op	straat	
om	te	betogen	tegen	kernenergie,	
meer	dan	ooit	tevoren.	De	
ongerustheid	bij	de	bevolking	
was	duidelijk	immens.	Alleen	al	
in	Berlijn	eisten	90.000	
manifestanten	dat	kanselier	
Merkel	de	kernuitstap	niet	op	de	
lange	baan	zou	schuiven	en	dat	
alle	grote	kerncentrales	zouden	
gesloten	worden.	Met	resultaat	!	
Einde	mei	besloot	de	Duitse	
regering	alle	kerncentrales	tegen	
2022	zonder	meer	te	sluiten.		De	
oudste	waren	al	dicht,	de	
nieuwere	gaan	tegen	2021	en	
2022	dicht.	De	bedoeling	is	om	
ondertussen	geleidelijk	over	te	
schakelen	op	duurzame	
energiebronnen.		Is	het	van	de	
Belgische	politici	te	veel	durf	
gevraagd	om	dit	voorbeeld	te	
volgen	?	Jammer	dat	de	bevolking	
hier	die	mensen	zo	weinig	aan	
het	vel	zit,	terwijl	de	
kerncentrales	bij	ons	nog	veel	
gevaarlijker	zijn.	Moeten	we	dan	
echt	op	Wereldoorlog	3	of	een	
terreuraanslag	wachten	?	

GEORGIË	:	BATUMI	RAPTOR	
COUNT	IV	
		
In	vorige	Natuur	2000‐
Nieuwsbrieven	berichtten	wij	al	
over	de	spectaculaire	
telresultaten	m.b.t.	de	roofvogel‐
najaarstrek	langs	de	Georgische	
oostkust	van	de	Zwarte	Zee	en	
meerbepaald	bij	de	bottleneck	
van	de	landengte	van	Batumi.	
Sedert	het	begin	van	de	2011‐
tellingen	op	17	augustus	werden	
er	op	enkele	weken	meer	dan	
200.000	wespendieven	geteld.	
Daarnaast	wordt	ook	gelet	op	
Zwarte	Wouw,	Dwergarend,	
Bruine/Grauwe/Steppenkiekendi
ef	en	Schreeuwarend.	De	tellingen	
gaan	door	van	half	augustus	tot	
oktober,	het	centrale	punt	ervoor	
is	het	dorp	Sakhalvasho	tussen	de	
Zwarte	Zee	en	de	Kleine	
Kaukasus.	Buiten	de	tellingen	
wordt	er	ook	aan	natuureducatie	
gedaan	(tegen	de	enorme	druk	
van	de	jacht	rondom	de	telposten)	
en	aan	uitbouw	van	ecotoerisme,	
een	bron	van	extra‐inkomsten	
voor	de	locals.	
(www.trektellen.nl)	
	
	

JAPAN : HET LICHT WEER 
AAN 
  
Na de Fukushimaramp zette 
Japan 15 van zijn 54 nucleaire 
reactors stop. Later werden 
enkele oude olie- en gascentrales 
bijgeschakeld en tegen oktober 
werden de tijdelijk verplichte 
energiebesparingsmaatregelen 
terug opgeheven. Doordat de 
stroomproductie met 10% 
gedaald was moest ook het 
energieverbruik nl ineens 10% 
omlaag. De term setsuden, Japans 
voor energiebesparing was het 
buzzword voor de zomer van 
2011. Maar in het 
gedisciplineerde Japan lukte het ! 
De airco ging naar 27 graden, de 
metro ging wat langzamer rijden, 
roltrappen werden overbodig, 
werktijden verschoven, de 
dagelijkse was werd een 
tweedaagse enz. De vraag is nu 
hoe blijvend het succes van de 
setsuden zal blijken.  Voorlopige 
conclusies : mensen kunnen hun 
energiepatronen best veranderen, 
maar ze doen dat alleen als de 
overheid ze daartoe verplicht... 
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JAPAN : NA FUKUSHIMA 
  
Met de "cold shutdown" van de 
Fukushima-centrale is midden 
december 2011 "officieel"  een 
einde gekomen aan de ramp. Het is 
ondertussen ook duidelijk 
geworden wat er gebeurde in 
minimaal 3 van de 4 actieve 
reactoren : een kernsmelting of 
"meltdown, nadat er geen koelwater 
meer werd rondgepompt. Daarbij is 
enorm veel radioactiviteit 
vrijgekomen in de lucht en is er ook 
hoogradioactief water in zee 
beland. Nu functioneert het systeem 
terug, maar met veel problemen. 
Het water is bvb nog 
middelradioactief en moet daarom 
in massa's vaten worden 
opgeslagen. Hoeveel slachtoffers er 
nog gaan vallen is ook een vraag. 
Binnen en buiten een straal van 20 
km werden de bewoners 
geëvacueerd (hoe gaan ze dat ooit 
doen in Antwerpen ?). Vooral 
Cesium-137 schade wordt 
verwacht, dat heeft 
een halveringstijd van 30 jaar en 
het zal zorgen voor enkele duizend 
extra kankerdoden. Einde 2011 zijn 
er toch nog 85% van de Japanse 
kernreactoren uitgeschakeld, te veel 
centrales bleken slecht bestand 
tegen tsunami's.  In de rest van de 
wereld wordt er nu meestal ook 
serieus nagedacht  over 
kernenergie. Duitsland en 
Zwitserland besloten al af te zien 
van kernenergie, in Nederland komt 
er geen 2de Borssele. Liggen de 
Belgische politiekers ondertussen te 
slapen, of is er een andere reden 
waarom er bij ons weer zo goed als 
geen lessen worden getrokken uit 
deze  catastrofe ?   
	

KENIA	:	CHINA	STROOPT	
SAMBURU	LEEG	
		
Een	aantal	(oud‐)N2'ers	kent	de	
olifanten‐expert	dr	Iain	Douglas‐
Hamilton	van	op	IUCN‐	of	CITES‐
congressen.	We	toonden	ook	zijn	
olifantenfilms	op	
filmnamiddagen.	Als	stichter	van	
'Save	the	Elephants'	luidde	
Douglas‐Hamilton	in	juli	2011	de	
alarmbel	over	het	toenemend	
olifanten‐stropen	in	o.m.	het	
bekende	olifantenreservaat	
Samburu	in	Kenia.	Een	en	ander	
heeft	te	maken	met	de	altijd	maar	
stijgende	vraag	naar	ivoor	uit	
China	en	met	de	zo	ook	stijgende	
ivoorprijzen.	In	Samburu	is	er	het	
laatste	jaar	alleen	al	meer	
gestroopt	dan	in	de	10	jaren	
daarvoor.	Alsof	dat	nog	niet	erg	
genoeg	is,	wordt	de	Samburu‐
streek	bovendien	geteisterd	door	
serieuze	droogte		:	de	
sperziebonenplantages	(t.b.v.	
Europese	supermarkten)	hogerop	
de	riviertjes	die	van	Mt	Kenya	
afstromen	tappen	zoveel	water	af	
dat	de	lager	wonende	boeren	en	
andere	mensen	letterlijk	om	
water	moeten	vechten...	Walter	
Grotenhuis	maakte	er	de	film	
Smakelijk	Eten	!	over.	
(www.savetheelephants.org)	
(www.smakelijketendefilm.com)	
	

KINGMAN	REEF	
		
Er	wordt	al	jaren	steen	en	been	
geklaagd	over	de	teloorgang	
van	de	koraalriffen	overal	waar	
ze	nog	bestaan.	Hier	en	daar	
zijn	er	gelukkig	nog	intacte	
uitzonderingen,	door	de	
afwezigheid	van	visserij	en	
toerisme.	Bvb	Kingman	Reef.	
Overblijfsel	van	vulkanen	van	
65‐120	miljoen	jaar	geleden	is	
Kingman	Reef	nu	een	1	km²	
groot	koraalrif	in	de	
noordelijke	Pacific,	zowat	
halfweg	Hawai	en	Amerikaans	
Samoa.	Het	is	het	noordelijkste	
van	de	zgn.	Northern	Line	
Islands	en	het	werd	in	1922	
door	de	VSA	geannexeerd	(er	is	
wel	meer	ongestraft	
Amerikaans	imperialisme	
geweest	in	de	Stille	Oceaan).	
Pas	in	2001	werd	het	een	
National	Wildlife	Refuge	en	in	
2010	een	Marine	National	
Monument.	Niks	te	vroeg,	want	
hier	vind	je	nog	een	geheel	
intact	koraalrif,	met	200	
soorten	koraal	en	een	massa	
doopvontschelpen	die	na	een	
50‐jarig	bestaan	bijdragen	tot	
de	groei	van	het	rif		...	
(www.fws.gov/pacificremoteisl
andsmarinemonument)	
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MIDDELLANDSE	ZEE	:	KWALLEN		
		
De	laatste	jaren	ligt	de	temperatuur	
van	het	zomerse	zeewater,	ook	in	de	
Middellandse	Zee,	enkele	graden	
boven	het	langjarig	gemiddelde.	
Kwallen	vinden	dat	prima.	Vooral	als	
daarnaast	de	neerslag	minimaal	is,	
waardoor	de	instroom	van	koel,	zoet	
rivierwater	beperkt	blijft.	Mede	
daardoor	ligt	dan	zowel	het	
zoutgehalte	als	de	temperatuur	van	
het	kustwater	relatief	hoog.	Voeg	dat	
bij	een	zekere	
vervuilingsconcentratie	aan	fosfaten	
en	nitraten,	die	weer	goed	zijn	voor	
de	voedselorganismen	van	de	kwal.	
Tenslotte	zijn	hun	natuurlijke	
vijanden	voor	een	groot	deel	
uitgeschakeld	door	de	
visserij.	Totaalresultaat	:	massale	
kwalleninvasies,	bvb	van	de	Pelagia	
noctiluca,	de	pijnlijke	parelkwal.	
Raar	genoeg	valt	die	kwalleninvasie	
samen	met	het	verschijnen	van	de	
lederschildpad	op	de	zuidelijke	
stranden	van	Italië.	
De	lederschildpad	kan	tot	een	halve	
ton	wegen	en	dat	gewicht	
onderhoudt	ze	het	liefst	door	het	
eten	van	kwallen.		
Haar	komst	past	in	het	verschijnsel	
van	de	tropicalisering	van	de	
Middellandse	Zee.	Diersoorten	die	
zich	vroeger	beperkten	tot	
Afrikaanse	en	oostelijke	wateren	
dringen	op	naar	het	westen	en	het	
noorden.	Er	is	invasie	van	allochtone	
organismen	:	direct	via	Suez	of	
Gibraltar,	of	meegevoerd	met	
zeeschepen.	(Sub)tropische	soorten	
waarvoor	de	Middellandse	Zee	
vroeger	te	koud	was	overleven	nu	
steeds	meer	en	ze	beginnen	
autochtone	soorten	te	verdringen.	
Een	bekend	voorbeeld	is	de	
Filippijnse	mossel	die	de	in	de	
Italiaanse	keuken	zo	
geliefde		Vongole	de	baas	blijft.				
	

MIDWAY	:	ALBATROSSEN	&	
TSUNAMI	
		
De	Japanse	Tohoku‐aardbeving	en	
de	daaropvolgende	tsunami	van	
11	maart	2011	hebben	ook	grote	
delen	van	de	Midway‐atoll	ten	
N.W.	van	Hawaii	onder	water	
gezet,	o.m.	de	Laysanalbatrossen‐	
en	zwartvoetalbatrossen‐kolonies	
in	het	Midway	Atoll	National	
Wildlife	Refuge		daar.	Minstens	
1000		volwassen	albatrossen	en	
tienduizenden		jongen	kwamen	
daarbij	om.	De	beroemde	
Wisdom,	een	60‐jarige	Laysan	die	
nog	steeds	jongen	
grootbrengt,	bleef	wel	ongedeerd.	
Alles	bij	elkaar	genomen	zouden	
de	kolonies	deze	schok	wel	terug	
te	boven	komen,	denkt	
het		management.	De	Laysans	
foerageren	in	de	Beringstraat	bij	
Alaska	en	vliegen	elk	jaar	zo'n	
50.000	mijlen	heen	en	weer.	Van	
de	21	soorten	albatrossen	die	
erkend	worden	door	de	IUCN	(=	
International	Union	for	
Conservation	of	Nature)	zijn	er	19	
met	uitsterven	bedreigd.	

NEDERLAND	:	DE	AFFAIRE	
STAPEL	
		
In	Nederland	is	het	aanzien	van	
de	wetenschap	serieus	in	het	
geding.	Schuldig	daaraan	is	de	
Tilburgse	prof	sociale	
psychologie	Diederik	Stapel.	
Die	presteerde	het	om	m.d.	20	
jaar	lang	studies	te	publiceren	
op	basis	van	verzonnen	
resultaten,	bvb	zelf	ingevulde	
vragenlijsten.	Als	
wetenschapper	moet	je	je	nu	
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eenmaal	bewijzen	door	te	
publiceren	en	het	publiek	wordt	
inderdaad	wat	enquête‐moe,	maar	
Stapel	maakte	het	zich	op	kosten	
van	de	gemeenschap	toch	wel	erg	
gemakkelijk.		Straf	daarbij	was	dat	
de	collegae	van	de	prof	het	
allemaal	voor	zoete	koek	slikten	
en	dat	gerenomeerde	tijdschriften	
op	Stapels	vakgebied	zijn	
fantasieën	kritiekloos	
publiceerden	!	Nu	gebeurt	het	wel	
meer	dat	aan	een	relatief	klein	
onderzoek	in	het	laboratorium	
grote	conclusies	worden	
verbonden	die	spannende	
verhalen	opleveren,	bij	Stapel	was	
het	echter	vervalsing	van	begin	tot	
einde.	Door	dit	alles	weerklinkt	
natuurlijk	opnieuw	de	roep	om	
meer	controle	in	de	wetenschap.	
Of	wetenschappelijke	resultaten	
echte	kennis	weerspiegelen	is	in	
feite	goed	na	te	gaan	:	door	het	
onderzoek	te	laten	herhalen	door	
onafhankelijke	kritische	
onderzoekers.	Maar	dit	is	wel	niet	
zo	eenvoudig	in	de	sectoren	van	
de	sociale	en	de	medische	
wetenschappen,	die	worden	
gekenmerkt	door	vaak	niet	
reproduceerbare	
onderzoeksresultaten...		Ondertuss
en	wordt	bij	het	grote	publiek	
fataal	het	beeld	versterkt	dat	
wetenschappelijke	resultaten,	al	
kosten	ze	de	gemeenschap	zoveel,	
er	eigenlijk	niet	toe	doen	en	dat	ze	
hoogstens	dienen	om	individuele	
carrières	te	helpen	:	1%	
belangrijke	resultaten	moeten	dan	
de	financiering	van	de	rest	
rechtvaardigen.	Stapel's	bedrog	is	
uiteraard	niet	uniek.	Er	is	alleen	
de	laatste	jaren	regelmatig	fraude	
aan	het	licht	gekomen	in	tal	van	
landen	(ook	België	!),	maar	nog	
nooit	op	deze	grote	schaal.	



	

WERELD

NAMIBIË	:	WEER	91.000	
PELSROBBEN	GEDOOD	
		
In	Nambië	bestaan	er	sinds	altijd	een	
paar	belangrijke	kolonies	van	de	
Kaapse	pelsrob	(Arctocephalus	
pusillus	pusillus).	Bvb	bij	Kaap	
Kruis,	een	punt	aan	de	kust	op	100	
km	ten	noorden	van	Swakopmund,	
21°46'	ZB	‐	13°58'	OL.	In	1485	ging	
de	Portugese	zeevaarder	Diogo	Cao	
hier	als	eerste	Europeaan	aan	land	
en	plaatste	hij	er	zijn	kruis	met	
inscriptie	ofte	padrao		(het	originele	
exemplaar	staat	nu	in	het	Deutsches	
Technikmuseum	Berlin,	Namibië	
was	100	jaar	geleden	nog	een	Duitse	
kolonie).	Dat	kruis	werd	daarna	een	
baken	op	de	weg	naar	Kaap	de	
Goede	Hoop	voor	volgende	
ontdekkingsreizigers.		De	
robbenkolonie	zelf	telt	zo'n	80.000	
dieren,	wanneer	in	het	late	voorjaar	
(november‐december)	de	jongen	
geboren	worden	kan	de	populatie	
groeien	tot	200.000.	Ze	voeden	zich	
met	vis	en	inktvis,	waar	de	koude	
Benguelastroom	langs	de	
Atlantische	kust	van	zuidelijk	Afrika	
rijk	aan	is.	Toen	we	de	kolonie	zagen	
op	Natuur	2000‐reizen	in	de	jaren	
1980	was	alles	er	nog	redelijk	peis	
en	vree,	het	SWA‐departement	
Natuurbewaring	en	de	buitenposten	
werden	gerund	door	
Afrikaanssprekende	Zuidafrikanen.	
Een	en	ander	veranderde	in	de	jaren	
1990	toen	Namibië	onafhankelijk	
werd	en	de	poort	naar	
vriendjespolitiek/corruptie	
openging.	Waar	geld	te	maken	viel	
ging	de	nieuwe	topklasse	het	halen.	
Ook	de	robben	moesten	er	aan	
geloven.	Van	begin	juli	tot	midden	
november	is	de	knuppeljacht	open.	
In	2001	mogen	officieel	91.000	
dieren	worden	gedood,	waarvan	
85.000	pups	(	=	jonger	dan	
1	jaar).		Van	de	vacht	van	de	pups	
worden	peperdure	bontjassen	

gemaakt	die	in	Rusland	en	China	
gretig	aftrek	vinden	:	voor	1	
bontjas	zijn	tien	pups	nodig...	De	
oudere	dieren	worden	gedood	voor	
hun	penis	en	testikels,	in	China	
denken	ze	dat	die	geneeskrachtig	
zijn.		Alle	Namibische	robbenhuiden	
worden	opgekocht	door	de	in	Sydney	
residerende	Turk	Hatem	Yavuz,	om	
in	zijn	fabriek	te	Istanbul	tot	
bontjassen	te	worden	verwerkt	:	
"Skins	are	our	business"	vertelt	de	
Yavuz‐website	en	de	telefoon	wordt	
nooit	opgenomen.	De	jagers	
verdienen	zowat	4000	€	voor	4,5	
maand	werk,	buiten	het	jachtseizoen	
zijn	ze	werkloos.	Wie	er	allicht	wel	
beter	van	wordt	is	president	Sam	
Nujoma	en	zijn		kliek.	De	vroegere	
jaarlijkse	tellingen	zijn	al	lang	
gestaakt	en	alle	kritiek	wordt	
vakkundig	weggecensureerd.	Een	
team	van	de	internationale	
natuurbeschermingsorganisatie	Sea	
Shepherd	dat	zich	in	juli	2011	van	de	
toestand	wilde	komen	vergewissen	
werd	door	het	Namibische	leger	uit	
het	land	gezet,	hun	apparatuur	
kapotgemaakt.	Ook	in	Zuid‐Afrika	
willen	ze	van	geen	kritiek	weten.	De	
wetenschappers	die	onderzoek	
deden	en	nog	doen	naar	de	Kaapse	
pelsrobben	werken	bijna	allemaal	in	
overheidsdienst	(bvb	de	
Zuidafrikaanse	bioloog	Stephen	
Kirkman)	:	als	ze	in	de	media	
lritische	uitspraken	duven	doen	zijn	
ze	meteen	hun	baan	kwijt...	Er	is	ook	
veel	hypocrisie	in	het	spel.		De	
jaarlijkse	zgn.	"robbenoogst"	is	
duidelijk	in	strijd	met	Namibië's	van	
uit	het	oude	regime	daterende,	
goede		flora‐	en	faunawetgeving	en	
met	internationale	richtlijnen	voor	
het	doden	van	zeehonden.	En	omdat	
ook	het	toeristengeld	welkom	is	(elk	
jaar	bezoeken	60.000	toeristen	Kaap	
Kruis,	een	toegangskaartje	kost	80	
N$)	moeten	de	knuppelaars	hun	
wrede	jacht	stoppen	om	9	u	‐	om	10	
u	gaat	de	poort	open.	
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NEDERLAND	:	EEN	DAGJE	
DIERENVERZORGER	
		
De	Rotterdamse	dierentuin	
Blijdorp	heeft	een	jaarbegroting	
van	22	miljoen	euro.	De	gemeente	
nam	daarvan	4,5	miljoen	voor	
haar	rekening,	maar	wil	dat	nu	
reduceren	tot	800.000	€.	Blijdorp	
is	daarom	op	zoek	naar	extra‐
inkomsten	:	meer	sponsoring	e.a.	
initiatieven	zoals	
bedrijfstrainingen,	workshops	
dierenfotografie	en	de	
mogelijkheid	om	1	dag	
dierenverzorger	te	zijn,	in		de	
afdeling	"Afrika"	(giraffen,	
leeuwen,	hyena's)	of	in	het	
Oceanium	en	"Arctica"		(gaaien,	
ijsberen,	poolvossen).	Deelname	
in	de	kosten	:	250	€.	Meer	info	:	
www.diergaardeblijdorp.nl	
	
NEDERLAND	:	GANZEN	KILLEN	
		
Zoals	in	meer	landen	zitten	er	ook	
in	Nederland	teveel	ganzen,	zo'n	
200.000.	Natuur‐	en	
landbouworganisaties	vinden	
dat	dit	aantal	de	komende	5	jaar	
gehalveerd	moet	worden.		De	jacht	
kan	in	2012	beginnen.	Er	zullen	
ganzen	worden	afgeschoten	en	
gevangen.		Daarnaast	gaat	men	
proberen	om	het	broeden	binnen	
de	perken	te	houden.	De	
jagersvereniging	was	ook	
aangesproken,	o.m.	door	
Staatsbosbeheer,	maar	die	wil	
haar	nek	niet	uitsteken	:	zelfs	niet	
voor	een	ecologisch	verantwoord	
project.	Ze	zijn	bang	voor	een	
negatief	imago	als	ze	zoveel	
ganzen	zouden	moeten	
afschieten...	Een	gans	weegt	zo'n	8	
kg	en	het	vlees	smaakt	niet	slecht,	
er	zijn		daarom	al	voorstellen	
gedaan	om	er	worsten	van	te	
maken.	Vooralsnog	blijft	alles	
richting	destructiebedrijf	gaan.	
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NEDERLAND	:	HOOGSPANNING	
IN	DE	DIEPTE	
		
In	de	Hollandse	Randstad	legt	de	
maatschappij	Tennet	een	nieuwe	
hoogspanningslijn	van	380	
kilowatt		ondergronds.	Van	het	
hele	traject	van	85	km	worden	
alvast	20	km	in	delen	onder	de	
grond	gelegd	:	waar	het	zonder	
boren	kan	worden	de	12	kabels	
en	1	bundel	glasvezels	in	een	
sleuf	gelegd,	die	daarna	weer	
wordt	dichtgegooid.	Langere	
trajecten	dan	10	km	durft	het	
bedrijf	niet	aan,	de	effecten	op	
het	totale	netwerk	zijn	de	
komende	7	jaar	nog	in	
onderzoek.	Onder	de	grond	
moeten	de	geleiders	goed	
worden	verpakt	:	door	die	
verpakking	gaan	de	draden	zich	
gedragen	als	condensatoren,	ze	
slaan	de	stroom	ook	voor	een	
deel	op	met	onvoorspelbare	
instabiliteiten	als	gevolg.	Ook	de	
prijs	is	een	belemmering.	een	
bovengrondse	kabel	kost	2,5	
miljoen	euro	per	kilometer,	een	
ondergrondse	5	x	zoveel.	In	de	
oorspronkelijke	plannen	werd	
vooral	de	natuur	gespaard,	maar	
nu	is	er	een	switch	naar	
woonkernen	in	de	buurt	van	
hoogspanningsmasten.	De	
regering	wil	ook	mensen	die	
dichtbij	hoogspanningskabels	
wonen	gaan	uitkopen.		Hoe	lang	
wordt	er	al	gewezen	op	de	link	
hoogspanning	‐	leukemie	?	
(Bron	:	Michael	Persson,	
Volkskrant	18	juni	2011)		
		
	

NEDERLAND	:	LEPELAARS	
SCHIERMONNIKOOG	
		
Op	4	april	2011	ontdekten	
boswachters	van	
Natuurmonumenten	in	de	rietkraag	
rond	de	Westerplas	6	
lepelaarsnesten.	De	vogels	hadden	al	
eieren.	Een	bijzondere	vondst	want	
de	lepelaar	broedde	daar	nog	nooit	.	
Op	geheel	Schier	komt	ie	voor	vanaf	
1991.	De	grote	kolonie	(200	nesten)	
ligt	op	de	Oosterkwelder.	Op	Texel,	
het	Quackjeswater	en	in	de	
Nieuwkoopse	Plassen	kwamen	de	
lepelaars	in	2011	terug	vanaf	20	
februari.	
	
NEDERLAND	:	PALINGVISSERIJ	
		
Al	tientallen	jaren	is	bekend	dat	
paling	of	rivieraal	teveel	gif	
(dioxines,	pcb's)	bevat,	maar	
explosief	werd	dit	gegeven	pas	toen	
het	TV‐programma	Zembla	er	in	
september	2010	een	uitzending	aan	
wijdde.	Deskundigen	wikkelden	er	
geen	doekje	om,	vissers	erkenden	
dat	hun	vis	boven	de	wettelijke	norm	
zat	:	tot	6	x	in	het	Haringvliet	en	de	
Biesbos.	D.w.z.	dat	iemand	die	
maandelijks	1	portie	rivierpaling	eet,	
binnen	de	paar	jaar	in	meer	dan	
serieuze	problemen	komt.	Het	straffe	
is	dat	politiekers	en	
ministeriemensen	daar	al	die	tijd	
maar	al	te	goed	van	wisten	en	toch	
niks	deden.Tot	die	uitzending	
natuurlijk,	toen	stond	de	Tweede	
Kamer	op	stelten	en	was	het	
vangstverbod	begin	2011	een	
feit.		De	beruchte	staatssecretaris	
Bleker	ontbond	meteen	alle	
huurcontracten	van	de	riviervissers	
(soms		voor	nog	6	jaar),	die	moesten	
hun	plan	maar	zien	te	trekken	:	eerst	
was	hun	aangeraden	op	schubvis	(=	
snoekbaars,	brasem)	te	gaan	
vissen,		het	visrecht	daarvoor	berust	
evenwel	bij	de	sportvisserij	en	die	
wil	er	niet	van	horen...			
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NEDERLAND	:	VERDWIJNEN	
SCHAAPSKUDDES	?	
		
In	Nederland	hakt	Staatssecretaris	
voor	Landbouw	en	Natuur	Henk	
Bleker	(CDA,	al	negatief	bekend	
door	zijn	arrogante	uitspraken	
over	de	Hedwigepolder)	met	de	
botte	bijl	in	de	natuur‐subsidies,	
een	beetje	zoals	Anciaux	dat	ooit	
kon	doen	in	de	Vlaamse	cultuur‐
subsidies.Wie	daar	alvast	het	
slachtoffer	van	dreigen	te	worden	
zijn	de	schaapherders	in	
natuurgebieden.	Origineel	kregen	
die	zowat	25.000	€	per	jaar.	In	
2007	werden	de	
subsidieregelingen	overgeheveld	
naar	de	provincies,	met	enorm	
meer	bureaukratie,	regelneverij,	
belachelijke	terreinafbakeningen	
etc	tot	gevolg.	Tegelijk	krimpen	de	
neveninkomsten	(wol,	jonge	
lammeren)	en	stijgen	de	kosten	
daarvan.	Zodat	de	herders	hun	
kuddes	moeten	reduceren	ofwel	
er	gewoon	mee	stoppen.	En	dat	
terwijl	de	natuurkwaliteit	in	
Nederland	maar	achteruitgaat	en	
terwijl	de	nood	aan	een	ecologisch	
maaibeleid	(via	schapenbegrazing,	
niet	via	onnuttige	maaimachines	
of	grote	grazers	!)	groot	is,	zeker	
op	de	gronden	die	de	overheid	
voor	veel	geld	kocht	om	door	het	
hele	land	de	
ecologische	hoofdstructuur	aan	te	
leggen	en	om	de	
natuurontwikkeling	te	
bevorderen...		Ter	info	:	ook	in	
Vlaanderen	klagen	de	herders	
over	de	bureaukratie	van	de	maar	
groeiende	Vlaamse	ambtenarij.	
Financiële	hulp	krijgen	ze	via	de	
zgn	toeslagrechten	en	voor	het	
houden	van	zeldzame	rassen	(25	
€	/schaap).	Wie	ze	wil	inzetten	in	
een	natuurgebied	moet	allerlei	
omwegen	nemen.	
(BN	De	Stem,	16	april	2011)	
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NEDERLAND	:	MEE	MET	
STAATSBOSBEHEER	
		
Staatsbosbeheer	(SBB)	is	een	in	
1899	opgericht	Nederlands	
bestuursorgaan	dat	via	1000	
medewerkers	o.m.	250.000	ha	
natuurgebied	beheert.	Elk	jaar	
kan	je	met	SBB	mee	op	bezoek	in	
die	gebieden	en	er	zijn	ook	
specifieke	spot‐excursies.	Zo	kan	
je	in	juli‐augustus	
2011	edelherten	gaan	
observeren	bij	de	
Oostvaardersplassen	of	wilde	
zwijnen	op	de	Noord‐Veluwe.	In	
augustus	zijn	er	bever‐excursies	
in	de	Biesbosch,	in	oktober	kan	je	
reeën	spotten	op	de	slikken	van	
Flakkee	bij	het	Grevelingenmeer.	
En	eind	oktober	zijn	er	vanuit	
Breskens	vaartochten	naar	de	
Hooge	Platen	in	de	
Westerschelde	om	zeehonden	te	
bekijken.	Meer	info	op	
www.staatsbosbeheer.nl	.	Wel	
redelijk	prijzig	:	25	€	p.p.	
	
NEDERLAND	:	DE	WOLF	VAN	
DUIVEN	
		
Einde	augustus	2011	dacht	een	
inwoonster	van	het	Gelderse	
Duiven	bij	Arnhem	's	avonds	een	
wolf	te	zien	in	een	weiland.	Op	
basis	van	genomen	foto's	wordt	
het	alsnog	als	een	serieuze	
melding	beschouwd	door	
wolvenwatchers.	Het	is	niet	
onmogelijk.	Wolven	leven	in	
families.	Als	ze	1	à	2	jaar	oud	zijn	
verlaten	ze	hun	roedel.	Ze	gaan	
dan	op	zoek	naar	een	partner	om	
een	eigen	familie	te	stichten.	
Wolven	kunnen	ook	
indrukwekkende	afstanden	
afleggen,	wel	50	km	per	nacht...	

NEDERLAND	:	ZEEHONDEN	
WADDENZEE	
		
Rond	1900	moeten	er	in	de	
Nederlandse	Waddenzee	zo'n	
16000	gewone	zeehonden	hebben	
gezeten.	Dat	weten	ze	van	
jachtstatistieken,	zeehonden	
werden	toen	nog	volop	bejaagd.	
Later	kwamen	de	PCB's	e.a.	gif	in	
het	milieu	en	dat	kostte	vele	
zeehondenlevens	:	rond	1960‐
1970	waren	er	nog	slechts	een	
500	over.	Daarna	stopten	de	
lozingen	en	verbeterde	de	
waterkwaliteit.	De	aantallen	
namen	terug	toe,	tot	er	in	1998	en	
2002	virusepidemieën	uitbraken.	
Opnieuw	veel	slachtoffers,	maar	
de	stijgende	aantallenlijn	bleef	
gelukkig	overeind.	Er	blijven	veel	
geboortes	komen,	dank	zij	de	
betere	waterkwaliteit	en	het	
verbeterde	voedselaanbod	
(zeehonden	zijn	dol	op	haring).	
Recente	tellingen	van	het	
onderzoeksinstituut	Imares	van	
de	Wageningse	unief	gaven	het	
cijfer	7821.	Vandaag	de	dag	kan	je	
in	het	Waddengebied	ook	een	
2300	grijze	zeehonden	
tegenkomen,	die	komen	
overzwemmen	van	hun	
geboortegronden	in	de	Engelse	en	
Schotse	wateren	(350	km	!).	
Overigens	hebben	ze	
tegenwoordig	ook	elders	in	
Nederland	zeehondenkolonies	:	
de	populatie	van	het	
Grevelingenmeer	steeg	bvb	op	
een	paar	jaar	tijd	van	6	naar	35...	
(www.imares.wur.nl)	
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NEDERLAND	:	GEDAAN	MET	
DE	PLOFKIP	
		
Tegen	2020	zou	er	in	de	
Nederlandse	supermarkten	
alleen	nog	duurzaam	vlees	
mogen	liggen,	geproduceerd	in	
binnenlandse	of	buitenlandse	
veehouderijen	die	goed	
omspringen	met	dieren.	
Daarover	is	een	afspraak	
gemaakt	met	boeren	en	
slachters,	na	actie	tegen	de	
megastallen.	Er	komen	nu	een	
aantal	concrete	maatregelen	
zoals	het	stoppen	van	het	
preventief	gebruik	van	
antibiotica.	Het	moet	ook	
gedaan	zijn	met	het	gebruik	
van	antibiotica	die	schadelijk	
zijn	voor	de	volksgezondheid	
(tot	nu	dus	toegelaten	!)	...		Het	
duurzame	vlees	zal	wel	"iets	
duurder"	zijn.	De	
milieubeweging	vindt	de	
afspraak	niet	ver	genoeg	gaan.	
Er	is	nog	onvoldoende	
duidelijkheid	over	de	omvang	
van	de	varkens‐	of	
kippenstallen.	Zij	wil	stricte	
grenzen.	De	afsprekers	
"dachten"	aan	6700	
vleesvarkens	of	240.000	
vleeskuikens	of	1600	
melkgeiten	voor	een	
modaal		duurzaam	bedrijf...	
P.S.	Wat	de	legbatterijen	betreft	
had	er	al	in	1999	een	Europees	
verbod	moeten	zijn,	maar	
lobby'ers	konden	dat	doen	
uitstellen	tot	2012	en	zelfs	
vandaag	proberen	bvb	in	BelgIë	
Boerenbond	en	boeren	er	nog	
verder	onder	uit	te	geraken.	
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NIGERIA	:	SHELL	
	
Het	kritische	Nederlandse	
reportagemagazine	Zembla	zond	
midden	februari	2011	de	
documentaire	'De	vuile	olie	van	
Shell'	uit,	over	de	oliewinning	in	
de	Niger‐delta,	Ogoniland,	Zuid‐
Nigeria.	Al	50	jaar	wordt	daar	olie	
ontgonnen.	Daarbij	zijn	er	zo'n	
1,5	miljoen	ton	olie	over	
landbouwgronden	en	moerassen	
gestroomd	(o.m.	door	toedoen	
van	lokale	bandieten	die	
leidingen	lek	prikten)	en	de	
vervuiling	gaat	maar	voort.	
Zembla	toonde	hoe	in	veel	
dorpen	de	akkers	onbruikbaar	
werden.	In	andere	gebieden	is	het	
drinkwater	vervuild	en	sterven	
de	vissen	in	de	rivieren.	Sommige	
dorpen	zijn	gewoon	
onbewoonbaar	geworden.	De	
mensen	en	hun	milieu	zien	af,	
maar	de	Nederlands‐Britse	
oliegigant	blijft	ook	daar	met	de	
medeplichtigheid	van	de	
machthebbers	toch	maar	zijn	
miljarden	winst	maken...		Een	
groep	gedupeerden	is	ten	einde	
raad	voor	een	rechtbank	te	
Londen	een	proces	begonnen	om	
van	Shell	een	schadevergoeding	
te	krijgen.	Shell	heeft	daarop	
erkend	verantwoordelijk	te	zijn	
voor	twee	grote	lekkages	en	
verklaarde	zich	bereid	om	de	
kosten	van	de	schoonmaak	te	
dragen.	Geschat	wordt	dat	dit	30	
jaar	gaat	duren	en	1	miljard	$	
gaat	kosten	!	In	augustus	2011	
waren	er	ook	onderhandelingen	
aan	de	gang	over	een	
schadevergoeding	aan	70.000	
Nigerianen	die	niet	meer	kunnen	
leven	van	de	visvangst	in	het	
gebied...		

RUSLAND	:	CHIMKI,	HET	
MOSKOUSE	LAPPERSFORTBOS	
		
Twintig	minuten	ten	noorden	van	
Moskou	ligt	in	de	voorstad	Chimki	
een	eeuwenoud	eikenbos.	
Uitgerekend	doorheen	deze	
groene	long	wou	het	Poetin‐
Medvedevregime	een	nieuwe	
snelweg	naar	Sint‐Petersburg	
trekken.	De	belangrijkste	
aannemer	is	een	schatrijke	
judomaat	van	Poetin,	Arkadi	
Rotenberg.	Die	schuwde	het	niet	
om	het	protest	dat	meteen	tegen	
het	plan	rees	(zelfs	Bono	en	U2	
deden	mee)	gewelddadig	te	
counteren.	Meerdere	bekende	
milieu‐activisten	werden	vorig	
jaar	zwaar	mishandeld	en	de	
geweldplegingen	gingen	ook	in	
2011	door.	Zelfs	journalisten	
werden	gemolesteerd	na	het	
schrijven	van	kritische	verhalen	
over	vriendjespolitiek	en	
corruptie.	Op	Canvas	(VRT)	
werd	daar	op	4/10/2011	nog	
over	gerapporteerd.		Voorlopig	
lijkt	de	actie	desondanks	succes	te	
hebben,	de	werken	werden	zelfs	
een	poos	stilgelegd...			Dat	
actievoerders	uiteindelijk	iets	
binnenhalen	gebeurt	in	Rusland	
haast	nooit,	het	is	dus	
opmerkelijk.	Maar	er	blijft	nog	
een	massa	milieuwerk	aan	de	
winkel.	Onlangs	stootten	
milieuverdedigers	bvb	op	een	
accoord	Kremlin‐Berlijn		over	het	
transport	en	het	opslaan	van	
Duits	nucleair	afval	
uit	Rossendorf	(bij	Dresden)	in	de	
Oeralregio...			
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SENEGAL	:	ZONNE‐OVENS	OM	
ONTBOSSING	TE	STOPPEN	
		
De	behoefte	aan	houtskool	van	
vnl.	grote	steden	als	Dakar	
veroorzaakt	in	Senegal	serieuze	
ontbossing	(1	kg	houtskool	vereist	
5	kg	brandhout).	Dakar	haalt	haar	
houtskool	nu	al	700	km	ver	:	dat	
doet	de	prijs	van	die	brandstof	
overigens	snel	stijgen	‐	bij	een	
daginkomen	van	hooguit	2	€	
betaalt	een	gezin	elke	dag	0,75	€	
aan	houtskool.	Door	de	ontbossing	
hebben	nogal	
wat	plattelandsdorpen	evengoed	
een	groot	tekort	aan	brandstof.	
Hout	zoeken	kost	steeds	meer	tijd	
aan	vrouwen	en	kinderen,	
waardoor	ook	het	analfabetisme	
toeneemt.		In	een	poging	om	daar	
wat	aan	te	doen	werd	bij	ons	het	
idee	ontwikkeld	van	een	zonne‐
oven,	geschikt	voor	grote	families,	
naar	een	ontwerp	van	ir.	Roland	
de	Vicq	:	de	Solar	Cooker.	Het	
toestel	is	ook	te	koop	in	Europa	en	
de	opbrengst	daarvan	ondersteunt	
de	introductie	tegen	een	lage	prijs	
in	Senegal.Naast	priductie	van	
zonne‐energie	wou	men	
bovendien	werken	aan	
natuurherstel	en	herbebissing,	
maar	dat	wirdt	niet	makkelijk	
gemaakt	door	de	vele	geiten	en	
wilde	zwijnen	die	elk	
onbeschermd	jong	boompje	
meteen	opeten.	De	jonge	aanplant	
moet	ook	water	krijgen:		in	een	
halfwoestijn‐situatie...		Een	en	
ander	maakt	nog	eens	duidelijk	
dat	het	Green	Belt‐programma	van	
de	Sahel‐politiekers	(de	groene	
gordel	dwars	door	Afrika	om	de	
oprukkende	wiestijn	te	stoppen)	
veel	met	wishfull	thinking	te	
maken	heeft.	
Info	:	www.solsuffit.be	
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TANZANIA	:	ASFALTWEG	
SERENGETI	
		
De	Tanzaniaanse	regering	wou	
een	asfaltweg	door	het	Serengeti	
Nationaal	Park.	Met	afsluitingen	
langs	beide	kanten.	Dwars	door	
de	trekroutes	van	de	grote	
grazers	:	de	gnoe‐populatie	zou	
daardoor	van	1,3	miljoen	naar	
300.000	gedaald	zijn.	Verder	was	
er	reëel	gevaar	van	exoten‐
import	etc.	Gekukkig	hield	
iemand	(Duitsland	:	Tanzania	
was	100	jaar	geleden	nog	Duits	
Oost‐Afrika	en	het	Duitse	
echtpaar	Grzimek	redde	de	
Serengeti	50	jaar	geleden	met	de	
film	'Serengeti	darf	nicht	
sterben')	die	slimmerds	tijdig	
voor	dat	hun	plan	de	toeristische	
industrie	een	goeie	knauw	
zou	geven.	Ze	borgen	het	dan	
maar	terug	op.	De	huidige	
grindweg	van	50	km	blijft,	voor	
de	toeristen	en	de	
parkwachters.		En	ten	zuiden	van	
het	park	komt	met	geld	van	de	
World	Bank	een	alternatieve	
route.	Ondertussen	had	een	en	
ander	wel	voor	opschudding	
gezorgd.	En	ondertussen	
stopt	president	Kikwete	ook	niet	
met	zijn	natuurvijandige	
projecten	:	in	het	kleine	
flamingomeer	Lake	Natron	wil	ie	
een	soda‐fabriek,	in	het	Selous	
Game	Reserve	een	uraniummijn	
en	bij	Mwambani	Bay	wil	ie	een	
zeehaven	in	een	marien	park	
waar	de	coelacanth	(the	fish	that	
time	forgot)	leeft...	
(www.savetheserengeti.org)	
	

VLAANDEREN	:	FIJN	STOF
		
Het	aantal	mensen	met	een	
luchtwegenaandoening	ten	gevolge	
van	fijn	stof	blijft	maar	stijgen.	
Vooral	in	gebieden	rond	de	
autosnelwegen	piekt	de	fijn	stof‐
concentratie.	Een	voorbeeld	is	
Zwijndrecht,	vlakbij	de	Antwerpse	
haven	en	met	2	snelwegen	in	de	
buurt.	Het	jaar	2011	was	een	echt	
rampjaar	:	16	x	werd	de	norm	
overschreden,	drie	keer	zoveel	als	in	
2010	!	Die	toestand	zou	nog	
verergerd	worden	door	de		zgn.	
Oosterweelverbinding.	De	
plaatselijke	gezondheidszorgers	
pleiten	daarom	voor	een	grotere	ring	
rond	Antwerpen,	met	een	
ondertunneld	gedeelte	(daar	kan	het	
fijn	stof	opgevangen	worden	en	op	
minder	schadelijke	plaatsen	terug	
uitgestoten)	:	het	Meccanovoorstel	
van	de	vzw	Ademloos	en	van	Straten‐
Geberaal.	De	politiek	wil	zo	te	
merken	echter	weer	niet	mee,	in	
Zwijndrecht	zwaait	Groen	nochtans	
de	plak	in	de	gemeenteraad.		
	
VLAANDEREN	:	STEEDS	MINDER	
BOS	
		
In	Europa	is	de	afgelopen	20	jaar	
overal	de	beboste	oppervlakte	
toegenomen,	alleen	in	Vlaanderen	
niet	:	daar	wordt	integendeel	nog	
elke	dag	meer	dan	anderhalf	
voetbalveld	ontbost.	Het	gegeven	
komt	van	de	Vereniging	voor	Bos	in	
Vlaanderen.	Die	vindt	dat	
de	machthebbende	poltiekers	en	
ambtenaren	nu	maar	eens	hun	reeds	
16	jaar	oude	belofte	moeten	
waarmaken	dat	er	10.000	ha	extra	
bos	komt	uit	het		Ruimtelijk	
Structuurplan	Vlaanderen.	Of	valt	dat	
ook	bij	de	blabla	te	rekenen	die	we	
van	dit	soort	mensen	al	meer	dan	
gewoon	zijn	?	
(www.vbv.be/beleid)	
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VSA	:	GRIZZLY's	
		
In	Amerikaanse	en	ook	
Canadese	natuurparken	wordt	
nu	en	dan	een	wandelaar	
gedood	door	beren.		Midden	
2011	gebeurde	dat	bvb	weer	
eens	in	het	Yellowstone	
National	Park	in	het	N.W.	van	
de	VS.	Het	Yellowstone	N.P.	is	
8900	km2	groot,	het	is	ook	het	
oudste	natuurpark	in	Amerika	
(°	1872).	De	moeder	grizzly	die	
enkele	jongen	bij	zich	had	werd	
wellicht	verrast	en	viel	daarom	
aan.		Een	grizzly	kan	tot	680	kg	
wegen	en	ondanks	dat	gewicht	
haalt	ie	makkelijk	een	snelheid	
van	55	km/u.	Survival‐
handboeken	geven	meestal	wat	
tips	voor	gedrag	bij	beren‐
ontmoetingen.		Met	bruine	
beren	kan	je	praten	en	tegelijk	
langzaam	achteruitgaan.	Tegen	
zwarte	beren	(lange	platte	
snuit,	puntige	oren,	platte	
schouders)	kan	je	je	groot	
maken	en	roepen.	T.a.v.	de	
gevaarlijke	grizzly's	(omhoog	
stekende	snuit,	ronde	oren,	bult	
bij	de	schouders)	kan	je	
proberen	voor	dood	te	gaan	
liggen,	je	zo	klein	mogelijk	te	
maken	en	je	hoofd	met	je	
armen	beschermen.	Valt	de	
beer	toch	aan,	dan	probeer	je	
zijn	ogen	of	snuit	te	raken.	In	
een	boom	klimmen	heeft	
meestal	geen	zin	:	zwarte	beren	
en	sommige	grizzly's	klauteren	
hun	prooi	gewoon	achterna.	
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VLAANDEREN	:	VOEDSELVERLIES	
		
In	Vlaanderen	gaat	jaarlijks	
minstens	500.000	ton	voedsel	
verloren,	zowat	12‐14	%	van	het	
jaarverbruik.	De	betrokken	
bedrijven,	de	distributiesector	en	de	
consumenten	moeten	daar	wat	aan	
doen	vindt	
premier+landbouwminister	Kris	
Peeters	(CD&V).	Hij	heeft	dus	nog	
maar	eens	een	"studie"	besteld	.	Die	
wees	uit	dat	vooral	de	landbouw	en	
de	visserij	in	de	fout	gaan,	bvb	door	
vis	die	wordt	teruggegooid	of	door	
aardappels	die	op	het	land	worden	
achtergelaten.	Ook	de	supermarkten	
gaan	niet	vrijuit	:	de	VRT	kocht	
ondertussen	een	op	13	maart	
uitgezonden	Panorama‐reportage	
over	het	weggooien	van	goed	
voedsel	door	die	supermarkten.	
	
VSA	:	13‐YEAR	CICADAS	WAKE	UP	
		
In	een	aantal	Amerikaanse	zuidelijke	
staten	zoals	Missouri,	South	Carolina	
en	Georgia	was	vanaf	mei	2011	
overdag	een	oorverdovend	geluid	te	
horen,	alsof	emand	volop	een	
bosmaaier	laat	draaien.	De	
'boosdoeners'	zijn	de	13	jaar‐
cicades,	insecten	die	om	de	13	jaar	
uit	de	grond	tevoorschijn	komen,	
zich	verpoppen	en	in	de	bomen	
lawaai	gaan	zitten	maken	om	
vrouwtjes	ter	lokken.	Na	enkele	
maanden	leggen	de	vrouwtjes	hun	
eitjes	en	sterven	de	volwassen	
exemplaren.	De	larven	kruipen	dan	
opnieuw	in	de	grond	en	wachten	
daar	om	binnen	13	jaar	terug	boven	
te	komen.	Er	zijn	ook	cicades	die	
eens	om	de	17	jaar	boven	komen,	
maar	die	laten	nog	op	zich	wachten	
tot	2017...	

VSA	:	GEEN	SCHONE	LUCHT	‐
OBAMA	BREEKT	ZOVEELSTE	
BELOFTE	
		
In	januari	2009	hield	Barack	Obama	
zijn	zgn.	ernergiespeech	met	vele	
mooie	beloften	over	investeringen	in	
groene	energie	met	miljoenen	
nieuwe	banen	etc.	Zoals	hij	al	zoveel	
beloften	moest	inslikken	(denk	aan	
het	Guantanamo‐schandaal),	brengt	
deze	zwakke	president	ook	hier	niets	
van	terecht.	Einde	augustus	2011	
moest	hij	zelfs	beslissen	dat	er	geen	
strengere	regels	komen	voor	
ozonvervuiling.	Zoals	zijn	
voorganger	Bush	kiest	hij	daarmee	
de	kant	van	de	grote	oliebedrijven.	
Hij	heeft	ondertussen	overigens	ook	
al	toelating	gegeven	voor	
olieboringen	voor	de	Amerikaanse	
Oostkust,	in	de	Golf	van	Mexico	(!)	en	
voor	de	kust	van	Alaska.	En	dat	
terwijl	hij	ooit	aankondigde	het	
olieverbruik	in	de	VS	te	willen	
inperken.	De	Amerikaanse	
milieubeweging	reageert	woest	op	
zoveel		onbetrouwbaarheid...	
	
ZWITSERLAND	:		OOK	HIER	
KERNCENTRALES	TOE	
		
De	Zwitserse	regering	wil	evengoed	
af	van	kernenergie	en	gaat	helemaal	
overschakelen	op	duurzame	
energiebronnen.	De	vijf	bestaande	
Zwitserse	kerncentrales	worden	
ontmanteld	zodra	ze	afgeschreven	
zijn	:	de	laatste	moet	in	2034	dicht.	
Midden	mei	2011	namen	
tienduizenden	Zwitsers	deel	aan	
anti‐kernenergiedemonstraties,	de	
grootste	in	25	jaar.	Veel	Zwitsers	
vinden	dat	het	land	perfect	zonder	
kernenergie	kan.	De	Fukushimaramp	
heeft	in	Zwitserland,	net	als	in	
Duitsland,		tot	een	uitgesproken	anti‐
kernenergiestemming	geleid.				
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WEST‐VLAANDEREN	:	ZWIN
		
Het	Zwin	zoals	we	het	jaren	
gekend	hebben	was	eigendom	van	
de	Compagnie	Het	Zoute	van	graaf	
Lippens.	In	2006	kocht	de	Vlaamse	
Gemeenschap	de	180	ha	
natuurgebied	en	de	provincie	
West‐Vlaanderen	het	vogelpark	en	
het	onthaalgebouw.	Zoals	
gewoonlijk	begon	van	dan	af	de	
verloedering.	Maar	in	februari	
2011	werd	er	ineens	
aangekondigd	dat	er	veel	
gemeenschapsgeld	(16,	5	miljoen	
€	om	te	beginnen)	gaat	gepompt	
worden	in	renovatie	en	in	een	
'eigentijds'	natuurtoeristisch	
centrum	(dixit	député	Decorte).	
Zelfs	de	vroegere	koninklijke	villa	
zal	er	voor	moeten	sneuvelen.	Er	
komen	'vogelvlieghallen',	een	
bezoekerscentrum	in	de	shape	van	
een	een	Zeeuwse	polderschuur,	
een	cafetaria	met	panoramisch	
zicht	op	de	polders,	een	
vogelkijkbunker	ingewerkt	in	de	
vroegere	uitkijkdijk,	
enz.		Architekt	Goris	zou	naar	zijn	
zeggen	zijn	inspiratie	gehaald	
hebben	in	de	excentrieke	Sacro	
Bosco‐tuin	van	Bomarzo	(bij	
Viterbo),	Italië	.	Hij	wil	de	
bezoekers	eigen	vuilniszakjes	
meegeven.	Het	project	moet	in	
2014	klaar	zijn.	Wait	and	see...	
	
	



	

BOEKEN	&	FILMS	

LANGER		LEVEN	
		
EINDELOOS	LEVEN	:	
DE	ZONDERLINGE	WETENSCHAP	
VAN	ONSTERFELIJKHEID	
	
Jonathan	Weiner.	Oorspr.titel	:	
Long	for	this	World	‐	The	Strange	
Science	of	Immortality.	Uitg.Nieuw	
Amsterdam,	2011	:	320	blz.	Prijs	
22,95	€.ISBN	9789046809426.	
NUR	860.	
Onze	sterfelijkheid	heeft	ons	altijd	
beziggehouden.	Het	eerste	verhaal	
in	het	eerste	boek	van	de	mensheid	
gaat	over	de	held	Gilgamesj	die	op	
zoek	is	naar	het	eeuwige	leven	en	
daarin	gehinderd	wordt	door	een	
slang.	In	het	begin	van	de	bijbel	
geven	Adam	en	Eva	het	eeuwige	
leven	ook	uit	handen	door	toedoen	
van	een	slang.	In	Antony	and	
Cleopatra	zegt	Shakespeare	:	"I	
have	immortal	longings	in	me".	De	
droom	is	eeuwig,	het	lichaam	niet.	
We	moeten	onze	sterfelijkheid	
aanvaarden,	hoewel	veel	mensen	
graag	alvast	wat	meer	jaren	
zouden	willen	leven.	Er	is	zoveel	te	
doen	en	we	hebben	zo	weinig	
tijd.		Ondertussen	wint	de	
gerontologie,	het	doorgronden	
van	het	biologische	probleem	van	
de	veroudering,	veld	maar	het	blijft	
nog	een	onvolwassen	gebied.	In	de	
loop	van	de	20ste	eeuw	is	onze	
levensverwachting	wel	met	30	jaar	
toegenomen	en	een	grote	sprong	
voorwaarts	staat	voor	de	deur.	Zal	
verouderen	een	geneesbare	ziekte	
blijken	?	...		Weiner	besliste	er	een	
boek	over	te	schrijven,	gefocust	op	
hoofdpersoon	Aubrey	de	Grey,	een	
fascinerend	man	die	de	grote	
droom	van	de	onsterfelijkheid	
belichaamt.	Hij	ziet	er	uit	als	een	
Methusalem	en	volgens	hem	leven	

er	nu	al	mensen	die	de	kans	hebben	
om	100en	jaren	oud	te	worden.	Hij	
drinkt	heel	de	dag	door	bier	en	eet	
nauwelijks.	Hij	is	'groter	dan	het	
leven'	en	wild	ambitieus.	Het	
tegengewicht	vormt	Martin	Raff,	
celbioloog	en	voorvechter	van	
euthanasie.	Hij	is	perfect	gelukkig	
met	het	idee	dat	aan	het	leven	een	
einde	komt	en	vraagt	zich	af	of	
iedereen	inderdaad	wel	eeuwig	zou	
willen	leven	?	...		Als	je	eens	'iets	
anders'	zoekt,	lees	dat	dit,	
literatuur	en	wetenschap	gaan	hier	
hand	in	hand.	
(Weiner,	Amerikaans	
wetenschapsjournalist	en	Pilitzer	
Prize‐winnaar,	gaf	op	8	juni	2011	
een	lezing	over	onsterfelijkheid	aan	
de	Gentse	unief)	
	
FOSSIELEN	(1)	
		
DE	FOSSIELENONTDEKGIDS	
	
Herman	Zevenberg.	Uitg.Ploegsma,	
Amsterdam,	2011	:	115	blz.	Prijs	
17,95	EURO.	ISBN	
9789021668970.	NUR	223.	
Een	boek	voor	aanstormende	
fossielenfreaks,	maar	"het	hele	
gezin"	heeft	er	ook	wat	aan.	
Hermans	vond	z'n	eerste	fossiel	als	
jongen	van	acht	en	hij	was	
verkocht.	Met	dit	boek	wil	hij	je	iets	
leren	over	fossielen,	maar	vooral	
hoe	je	zelf	fossielen	kan	gaan	
zoeken.	In	zijn	boekje	vind	je	eerst	
wat	info	over	gesteenten	en	
fossielen,	daarna	volgen	bekende	
fossielen‐vindplaatsen	:	Cadzand	en	
De	Kaloot,	Cap	Blanc	Nez,	de	
groeven	in	de	buurt	van	Solnhofen	
(waar	ze	de	eerste	Archaeopteryx	
vonden)		etc.		Zevenberg	vertelt	
ook	wat	over	fossielen	die	je	"op	
straat"	vindt.	De	gevel	van	het	

Antwerps	stadhuis	bestaat	bvb	
voor	een	deel	uit	
hardsteen/arduin,	je	ziet	er	
zeeleliestengels	en	schelpen	
in.		Of	in	musea,	zoals	het		KBIN	
in	Brussel	met	zijn	dinoskeletten	
en	het	Maastrichtse	
Natuurmuseum	met	de	
Mosasaurus.	Voor	de	rest	kan	je	
lezen	hoe	je	je	fossielen	het	
handigst	opbergt	en	hoe	je	in	je	
groeiende	collectie	iets	
terugvindt,	waar	je	op	moet	
letten	als	je	een	fossiel	koopt	
(Chinese	nep‐dinosauruseieren,	
Marokkaanse	nep‐trilobieten	!),	
enz.	
	
NATUURGIDSEN	(1)	
		
ALPENFLORA	
	
Bloemen	van	Europese	
hooggebergten.	
Xaver	Finkenzeller.	Oorspr.titel	
Alpenblumen.	Uitg.De	
Fontein/Tirion,	Utrecht,	2011	:	
193	blz.	Prijs	16,95	€.	
ISBN		9789052102429.	
Een	foto‐zakgids	van	10,5	cm	x	
19	cm	met	een	plastic	
beschermhoes	over	een	400	
Alpenbloemen.	Indeling	op	kleur	
:	wit,	geel,	rood/roze,	
blauw/violet,	groen/bruin.	
Beschrijving,	bladeren,	bloemen,	
standplaats,	verspreiding,	
wetenswaardigheden.	Enkele	
inleidende	verhalen.	De	auteur	
houdt	zich	al	40	jaar	bezig	met	
de	flora	van	de	Alpen	en	andere	
gebergten.	
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ACTUALITEIT	

FOSSIELEN	(2)	
	
600	MILJOEN	JAAR	LEVEN	IN	
EUROPA	:	EEN	REIS	LANGS	DE	
MOOISTE	
FOSSIELENVINDPLAATSEN.	
	
Giovanni	Pinna	(red.).	Oorspr.titel	
Alle	Radici	della	Storia	Naturale	
d'Europa.	Uitg.Natuurwetenschap	
&	Techniek/Veen	Magazines,	
Diemen,	2011	:		254	blz.	Prijs	42,50	
EURO.	ISBN	9789085713562.	NUR	
930.	
Een	prijzig,	maar	wel	degelijk	
boek.	Paleontologen	van	musea	en	
uniefs	in	13	Europese	landen	
beschrijven	21	
fossielenvindplaatsen.	Zij	laten	
zien	hoe	geologische	en	
fossielgegevens	de	natuur	van	de	
oertijd	(van	het	Precambrium,	
eventjes	600	miljoen	jaar	terug,	tot	
het	Pleistoceen)	kunnen	doen	
herleven.	Je	reist	van	Charnwood	
Forest,	Engeland,	met	zijn	
zgn.ediacarische	fossielen	
naar	Jince,	Bohemen	(Midden‐
Cambrium),	naar	de	West‐Duitse	
Hunsrückschiefer,	de	Grès	à	
Voltzia	in	N.O.Frankrijk,	Monte	
San	Giorgio/Ticino,	naar	
de		Posidonia	Schalie	van	
Holzmaden,	Solnhofen	waar	de	
Archaeopteryx	werd	gevonden,	de	
Rioja	(dinosaurussen	!),	naar	de	
groeven	van	Bolca	(fossiele	
vissen),	naar	het	versteende	woud	
van	Lesbos	enz.	en	tenslotte	naar	
Starunia	in	West‐Oekraïne	waar	ze	
anno	1907,	toen	het	daar	nog	
Oostenrijk	was,	een	wolharige	
mammoet	vonden	uit	het	Boven‐
Pleistoceen.		
	
NATUURGIDSEN	(2)	
	

DIEREN	ROND	HET	HUIS	:	
COMPACT	GIDS	
	
Hoofdred.	Krystyna	Mayer.	
Oorspr.titel	Concise	Garden	
Wildlife	Guide.	Uitg.De	
Fontein/Tirion,	Utrecht,	2011	:	192	
blz	+	miniposter.	Prijs	7,95	€.	ISBN	
9789052101101.	NUR	430.	
In	verhouding	is	dit	gidsje	niet	zo	
duur,	maar	de	vraag	is	wie	er	wat	
aan	heeft.	Je	vindt	er	een	
aantal	soorten	wormen,	slakken,	
schaaldieren,	insekten,	spinnen,	
amfibieën,	reptielen,	vogels	en	
zoogdieren	(in	het	totaal	
220)		beknopt	en	geïllustreerd	
beschreven	die	alvast	in	Engeland	
geacht	worden		in	de	buurt	van	
jouw	huis	en	tuin	te	zitten.		De	
Nederlandse	editie	moest	blijkbaar	
opschieten	want		de	uitleg	over	de	
ringelrupsvlinder	kreeg	bvb	de	
hoofding	ringelrups,	de	uitleg	over	
de	grootoorvleermuis	de	hoofding	
rosse	vleermuis,	enz.	Interessant	is	
wel	de	miniposter	die	er	bij	hoort	
en	die	alle	illustraties	weergeeft	op	
1	rectoverso.	Bij	De	Fontein	en	bij	
Tirion	Natuur	verschenen	er	o.i.	
al	beter	bruikbare	natuurgidsen...		
		
Andere	Compact	Gidsen,	
tegelijkertijd	gepubliceerd	:	Bomen	
(150	soorten),	Paddestoelen	(200	
soorten),	Strand	en	Kust	(180	
plant‐	en	diersoorten).	
	
SPINNEN	VAN	EUROPA	
	
Heiko	Bellman.	Uitg.De	
Fontein/Tirion,	Utrecht,	2011	:	432	
blz.	Prijs	34,95	€.	ISBN	
978052108636.	NUR	432.	
De	auteur	publiceert	al	25	jaar	
boeken	over	spinnen.	Deze	gids	
geeft	kenmerken,	voorkomen,	

leefwijze	en	foto	voor	een	400	
redelijk	herkenbare	soorten.	De	
"moeilijke"	families	kregen	ook	
enkele	vertegenwoordigers	
gepresenteerd,	zodat	je	toch	een	
beeld	krijgt	van	de	totale	
soortendiversiteit		(in	Europa	
zitten	n	5400	soorten	spinnen,	
verdeeld	over	58	families	!).	Er	
is	verder	ook	wat	aandacht	voor	
naar	ons	oprukkende	zuidelijke	
spinnen.	Achteraan	krijg	je	een	
familie‐overzicht.	Daarmee	kan	
je	zien	of	een	gevonden	spin	zich	
laat	onderbrengen	in	een	van	de	
weergegeven	families.			
	
ZOOGDIEREN	VAN	EUROPA	
	
Alle	belangrijke	soorten.	
Klaus	Richartz.	Oorspr.titzl	
Säugetiere.	Uitg.De	
Fontein/Tirion,	Utrecht,	2011	:	
193	blz.	Prijs	16,95	€.	ISBN	
9789052102405.	
Een	foto‐zakgids	van	10,5	cm	x	
19	cm	met	een	plastic	
beschermhoes	over	
Insecteneters,	Vleermuizen,	
Hazen	en	Knaagdieren,	
Roofdieren,	Hoefdieren,	
Walvissen	en	Dolfijnen	e.a.	
Beschrijving,	verspreiding	(met	
verspreidingskaartjes),	leefwijze,	
wetenswaardigheden.	Een	paar	
inleidende	verhalen,	bvb	over	
het	observeren	van	vleermuizen.	
Te	oordelen	naar	de	bijdragen	
over	onze	vleermuizen	lijkt	het	
allemaal	wel	hout	te	snijden.			
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ACTUALITEIT	

NATUURREIZEN	
		
OP	ZOEK	NAAR	HET	BEEST	
	
Jeroen	Denaeghel.	
Uitg.Manteau/WPG	UItgevers	
België,	Antwerpen,	2011	:	272	
blz.	Prijs	22,50	EURO.	ISBN	
9789022324684.	NUR	740.	
Na	zijn	Big	Brother	1‐avontuur	
werd	bio‐ingenieur	en	
vogelkijker	Denaeghel	(°	1971)	
journalist,	voor	o.m.	de	
magazines	P‐magazine	en	Ché.	In	
opdracht	van	Ché		mocht	hij	van	
het	najaar	2009	tot	begin	
augustus	2010	de	Bert	Anciaux'	
van	dit	kikkerland	ontvluchten	
om	op	3	continenten	op	zoek	te	
gaan	naar	tot	de	verbeelding	
sprekende	bedreigde	of	reeds	
uitgestorven	diersoorten	als	de	
Indochinese	tijger(Maleisië),	de	
Komodovaraan	(Komodo‐
Indonesië)),	de	Orang‐Oetan	
(Borneo‐Maleisië),	de	
Zoutwaterkrokodil	(Noord‐
Australië),	de	Tasmaanse	tijger	
(Tasmanië‐Australië),	de	Moa	
(Nieuw‐Zeeland),	de	
Californische	Condor	(Arizona‐
VSA),	de	Grijze	wolf	(Wyoming‐
VSA),	de	Grizzlybeer	(Alaska‐
VSA).			
	
WETENSCHAP	
		
WETENSCHAP	VOOR	IN	BED,	
OP	HET	TOILET	OF	IN	BAD.	
	
Robert	Jan	Blom.	Uitg.BBNC	
Uitgevers,	Rotterdam,	2011	:	157	
blz.	Prijs	9,95	€.	ISBN	
9789045311272.	NUR	370/910.	
Een	zap‐stijl	boek	over	de	

'verworvenheden'	van	de	
wetenschap.		Ook	een	leuk	cadeau	
voor	iemand	die	nog	niet	veel	
kaas	at	van	wetenschap	!	In	130	
stukjes	vertelt	Blom	eenvoudig	
over	wat	er	de	laatste	5000	jaar	
zoal	gebeurde	op	
wetenschappelijk	gebied.	Hij	heeft	
het	o.m.	over	het	mummificeren	
en	over	de	bril,	maar	ook	over	
DNA,	de	dieselmotor,	
wolvengedrag,	de	opwarming	van	
de	aarde,	stamcelonderzoek	enz.	
Al	in	de	jaren	1600	en	1700	
waren	er	forse	sprongen,	maar	
vandaag	gaat	het	echt	snel.	In	1	
week	meldt	de	wetenschap	bvb	
dat	er	nieuwe	fundamenten	zijn	
gevonden	in	Stonehenge,	dat	er	
een	nieuw	medicijn	is	gevonden	
tegen	de	terugkeer	van	een	
hersentumor,	dat	er	een	
fototoestel	in	een	pil	door	het	
lichaam	kan	reizen	en	dat	een	
hond	en	een	arts	samen	de	
diagnose	kunnen	stellen	van	de	
alarm‐ziekenhuisbacterie	
Clostridium	difficile...	
Blom	verzamelde	soortgelijke	
stories	over	geschiedenis	in	
Geschiedenis	Voor	In	Bed	etc,	
Gregory	Bergman	idemdito	over	
filosofie	en	Pieternel	Dijkstra	over	
psychologie,	ook	bij	BBNC.		
	
BOEKEN	VOOR	8‐12	
	
ALLEMAAL	BEESTJES	:	MAAK	JE	
EIGEN	DIERENTUIN	MET	
KLEINE	KRUIPERS.	
	
Nick	Baker.	Oorspr.titel	Bug	Zoo.	
Uitg.	De	Fontein/Tirion,	Baarn,	
2010	:	64	blz.	Prijs	12,95	EURO.	
ISBN	9789052108322.	

Interesse	voor	natuur	start	
vaak	via	de	kleine	
kriebelbeestjes	in	je	tuin	of	in	
een	park	in	de	buurt.	Dit	boek	
leert	hoe	je	er	een	eigen	zoo	
mee	kan	beginnen	:	met	een	
pissebeddenhuis,	een	
rupsenvilla,	
lieveheersbeestjesverblijven	
(wel	regelmatig	uitmesten	!),	
een	krekelpaviljoen	en	het	
hoogtepunt,	een	libellen‐
aquarium.		Doe	daar	wat	
prooidieren	in	en	de	jacht	is	
open	:	je	kan	de	larven	zelfs	
uitdagen	om	met	hun	"masker"	
toe	te	slaan,	door	zo'n	prooi	
tussen	twee	stokjes	voor	hun	
neus	te	houden...	Want	zo'n	zoo	
bezitten	en	verzorgen	is	cool	
genoeg,	maar	het	gaat	er	vooral	
om	van	dichtbij	te	kunnen	
volgen	wat	al	die	spannende	
beestjes	aan	het	dioen	zijn	!	
	
DIEREN	IN	ACTIE	
	
David	Burnie.	Oorspr.titel	How	
Animals	Work.	Uitg.	De	
Fontein/Tirion,	Baarn,	2010	:	
192	blz.	Prijs	17,95	EURO.	ISBN	
9789026163623.	
Voor	niet	te	veel	geld	een	leuk	
groot	boek	met	massa's	foto's	
en	honderden	korte	
wetenswaardigheden	over	hoe	
dieren	ineen	zitten	en	waarom	
ze	juist	leven	zoals	ze	leven.	
Hun	lichaam.	Hoe	ze	bewegen,	
zich	voeden,	jagen.	Hun	
zintuigen,	hoe	ze	elkaar	
begrijpen.	Op	het	einde	nog	20	
blz	over	de	grote	groepen	
(ongewervelden	tot	
zoogdieren),	met	opgave	van	
aantallen, enz.
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ACTUALITEIT	

ZIN	IN	EEN	SPIN	?	DE	MEEST	
BIZARRE	FEITEN	OVER	
SPINNEN.	
	
Myrte	Gay‐Balmaz	&	Margreeth	
Kooiman.	Uig.Biblion	Uitgeverij,	
Leidschendam,	2011	:	37	blz.	
Prijs	14,95	€.	ISBN	
9789054839668.Verdeeld	door	
Agora	Uitgeverscentrum,	
Erembodegem‐Aalst.	
Wat	allemaal	over	spinnen	in	dit	
boek	staat	is	de	moeite	van	lezen	
en	weten	waard.	Spinnen	leefden	
al	eerder	op	aarde	dan	de	dino's	
en	ze	zijn	er	nog.	In	Spanje	
hebben	ze	een	110	miljoen	
jaar	oud	spinnenweb	gevonden	in	
een	stuk	barnsteen.	Webben	
hebben	altijd	tot	de	verbeelding	
gesproken,	ook	www	noemen	we	
een	(wereldwijd)	web...		De	
grootste	spin	meet	30	cm,	
dwergspinnen	zijn	kleiner	dan	
een	punt.	Van	de	duikersklok	van	
waterspinnen	heb	je	zeker	
gehoord.			In	de	oertijd	stierven	
mensen	al	's	door	een	
spinnenbeet,	daar	komt	de	
spinnenangst	van	veel	mensen	
van,	maar	dat	is	nu	niet	meer	
nodig.	Je	ziet	:	over	spinnen	zou	je	
een	leuke	spreekbeurt	kunnen	
houden	en	dit	boek	kan	daarbij	
helpen	!	Op	ons	infocentrum	
vallen	ook	spinnenposters	uit	te	
lenen...		De	schrijfsters	maakten	
ook	al	een	boek	over	ratten.	
	
		
	
	
	
	
	

FILMS	
		
PLASTIC	PLANET	
	
Werner	Boote	(Oostenrijk),	2009	:	
95	min.	
Een	film	die	waarschuwt	voor	de	
gevaren	van	plastiek	voor	milieu	
en	volksgezondheid.	
In	de	stijl	van	Michael	Moore	
tracht	Boote	de	plastieklobby	te	
confronteren	met	de	gevolgen	van	
het	door	deze	gepropageerde	
product.	
Het	gaat	o.m.	over	het	plastiek	dat	
aan	de	papfles	zit	tot	het	drinken	
uit	PETflessen	of	het	gebruik	van	
tupperware.	
Na	afloop	denk	je	al	's	terug	aan	
de	scène	uit	The	Graduate,	waarin	
de	schoonvader	van	Dustin	
Hoffman	de	jonge	gast	terzijde	
neemt,	diens	toekomst	wil	sturen	
en	de	visionaire	uitspraak	doet	:	
"Just	one	word	:	Plastics".	
Boote	is	zelf	de	kleinzoon	van	een	
plastiekbaron	en	deed	voor	deze	
aanbevolen	ecodocumentaire	10	
jaar	onderzoek.	
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INTERNET	

	www.fogol.nl	
		
ZEILEN	NAAR	DE	GROOTSTE	
VISDIEFKOLONIE	VAN	EUROPA	
		
In	de	tijd	van	de	Zuiderzee	had	de	
visdief	grote	populaties	op	de	
schelpenbanken	voor	de	Friese	
kust.	Na	de	aanleg	van	de	
Afsluitdijk	bleef	het	IJsselmeer	
nog	wel	wat	in	trek	met	kolonies	
bij	o.m.	Onderdijk.	Maar	met	de	
creatie	van	het	vogeleiland	De	
Kreupel,	een	5	km	uit	de	kust	van	
Andijk	(opgeworpen	met	slib	uit	
de	vaargeul	Amsterdam‐
Lemmer)	haalde	Nederland	
ineens	de	grootste	Europese	
kolonie	binnen	:	er	broeden	daar	
nu	m.d.	5000	paar	visdieven.	
Debby	Doodeman	van	FOGOL	
(	Bramleylaan	36,	1695HG	
Blokker)	organiseert	vanuit	
Enkhuizen	vogelzeiltochten	met	
max.	25	deelnemers	à	30‐50	€	pp,	
voor	observatie	van	de	visdieven	
en	van	de	slaaptrek	van	de	
zwarte	stern.	
	
www.geese.org	
		
TRACKING	MARKED	GEESE	
		
Al	meer	dan	50	jaar	worden	de	
winterverplaatsingen	van	ganzen	
gevolgd	via	ringing.	Eerst	in	
samenwerking	met	jagers	en	
ganzenvangers,	daarna	met	
vooral	in	Nederland	en	Duitsland	
maar	ook	in	Vlaanderen,	Polen	
enz.	toenemende	massa's	
vrijwilligers/ganzenwatchers.	
Sedert	de	jaren	1970	wordt	er	
gewerkt	met	gekleurde	
pootringen	met	een	inscriptie	(af	

te	lezen	met	verrekijker	of	
telescoop)	:	aanvankelijk	voor	
rotganzen	en	brandganzen,	
later	kwamen	er	ook	halsbanden	
voor	rietganzen	en	kolganzen	
bvb.	Al	bij	al	beschikt	men	
vandaag	over	zowat	1	miljoen	
waarnemingen	uit	een	29	landen.	
Dat	geeft	info	over	verspreiding	
en	trekbewegingen,	maar	het	laat	
ook	toe	om	ganzen	individueel	te	
volgen,	te	weten	hoeveel	jongen	
ze	grootbrengen,	schattingen	te	
maken	van	te	verwachten	
aantalsontwikkelingen	enz.	Wil	je	
met	je	eigen	excursie‐
waarnemingen	meedoen	aan	deze	
onderzoeken,	dan	ga	je	op	
internet	best	naar	
www.geese.org.	Deze	website	
geeft	o.m.	algemene	info	over	de	
diverse	kleurring‐	en	
halsbandprogramma's.	
Geregistreerde	waarnemers	
kunnen	er	verder	hun	
waarnemingen	invoeren,	bekijken	
en	verbeteren.	Via	Googlemaps	
kan	de	plaats	van	waarneming	
nauwkeurig	worden	aangegeven	
en	kan	elke	waarnemer	de	
ringplaats	e.a.	gegevens	van	
zijn/haar	"eigen"	ganzen	op	een	
kaartje	weergegeven	zien...	
	
www.rome2rio.com	
		
REISPLANNING	
		
Een	reisplansite.	Je	vult	in	dat	je	
van	de	Bervoetstraat	
in	Antwerpen	naar	de	Rustaveli	
Ave.	in	Tbilisi	wil	en	de	site	
vertelt	je	wat	vervoermiddelen	je	
moet	nemen,	wat	dat	aan	
reistijden	meebrengt,	welke	

alternatieven	er	bestaan.	De	
treintijden	zijn	wel	enkel	voor	
Europa,	India	en	China	
beschikbaar.	Voor	de	VS	geeft	
de	site	je	dus	alleen	autoroutes.	
	
Aanvullende	sites	:		
www.kayak.com	en	
www.vliegticketcentrum.nl	
	
	
www.volgdevos.nl	
		
VOSSENBURCHT		
		
Een	initiatief	van	het	
Nederlandse	Staatsbosbeheer,	
dat	4	camera's	installeerde	in	
een	vossenverblijf	in	het	
Oostvaardersplassengebied	
tussen	Almere	en	Lelystad,	
Flevoland.	Je	kan	op	de	site	het	
wel	en	wee	van	een	
vossenburcht	live	volgen.	
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19.02.2011	
10de	VOGELDAG	
	
Speciale	gast	:	Lars	Jonsson.	
Gebouw	G,	Middelheimcampus,	
Universiteit	Antwerpen,	vanaf	09:50.	
	
05.03.2011	
VLINDERDAG	
	
Op	zaterdag	5	maart	2011	houdt	de	
Nederlandse	Vlinderstichting	haar	
jaarlijkse	Vlinderdag	:	deze	keer	in	
de	Junushof,	Plantsoen	3	te	
Wageningen.Toegang	8	€.	Het	
ochtenddeel	staat	in	het	teken	van	
de	actie	Tien	voor	12,	rond	12	
dagvlindersoorten	die	op	het	punt	
staan	te	verdwijnen.Voor	de	rest	zijn	
er	lezingen	en	films	over	libellen,	
nachtvlinders	enz.	Info	:	
info@vlinderstichting.nl	
	
26.03.2011	
EARTH	HOUR	
	
Tussen	20u30	en	21u30	doen	200	
gemeenten	en	duizenden	gezinnen	
hier	te	lande	op	zaterdag	26	maart	
2011	het	licht	uit	:	een	symbolische	
internationale	actie	tegen	
energieverspilling	en	tegen	de	
opwarming	van	de	aarde.	In	2010	
werd	tijdens	Earth	Hour	3%	minder	
stroom	verbruikt	dan	"normaal".	
Info	:	www.earthhour.be.	
	
	
09.04.2011	
ROOFVOGELDAG	
OOSTVAARDERSPLASSEN	
	
Zaterdag	9	april	2011	tussen	9u30	
en	17	u	(ook	de	dag	tevoren,	maar	
wie	is	dan	vrij	?)	houdt	Grasduinen	
een	Roofvogeldag	in	het	
Oostvaardersplassengebied.	
Bijeengekomen	wordt	in	het	
Bezoekerscentrum	van	

Staatsbosbeheer,	Kitsweg	1,	8218	AA	
Lelystad.	Er	zijn	excursies	om	de	
zeearenden	en	de	andere	roofvogels	
te	observeren	en	Nederlandse	
topvogelaars	geven	lezingen	over	het	
herkennen	van	roofvogelsoorten	en	
over	de	spectaculaire	roofvogel‐
nazomertrek	langs	de	Zwarte	
Zeekust	van	Georgië...		Gratis,	maar	
tijdig	aanmelden	via	
info@grasduinen.nl.	Meer	info	:	
www.grasduinen.nl	
	
16.04.2011	
VLEERMUIZENDAG	
	
De	Nederlandse	jaarlijkse	
Zoogdierdag	staat	in	2011	helemaal	
in	het	teken	van	de	vleermuizen	
(2011	is	het	Internationaal	Jaar	van	
de	Vleermuis).	De	dag	gaat	door	op	
zaterdag	16	april	van		10	tot	16	u	in	
Expeditie	Ecodrome,	Willemsvaart	
19,	8019	AB	Zwolle.	Om	12u15	
wordt	het	nieuwe	grote	
vleermuizenboek	over	alle	soorten	
van	Europa	en	Noordwest‐Afrika	
(Dietz/von	Helversen)	voorgesteld.	
Info	:	www.zoogdiervereniging.nl	
	
	
16‐24.04.2011	
21e	FESTIVAL	DE	L'OISEAU	
	
Van	16	tot	24	april	2011	vindt	op	
verschillende	lokaties	in	de	Franse	
Sommebaai	het	21ste	Vogelfestival	
plaats,	met	een	film‐	en	
fotowedstrijd,	tentoonstellingen,	
excursies		(te	voet,	met	de	fiets,	te	
paard,	met	de	kayak)	enz.	Zie	
www.festival‐oiseau‐nature.com,	
meer	info	via	contact@festival‐
oiseau‐nature.com	
		
07‐08.05.2011	
MINERANT	2011	
	
Tentoonstelling	van	mineralen,	

fossielen,	schelpen	in	Antwerp	
Expo,	Jan	Van	Rijswijcklaan	191,	
Antwerpen,	georganiseerd	door	
de	Antwerpse	Mineralogische	
Kring	MKA.	Zie	
www.minerant.org/MKA/mineran
tnl.html	
		
10.07.2011	
BIG	JUMP	2011	
	
De	Big	Jump	is	een	Europees	
initiatief	(van	het	European	Rivers	
Network,	ERN),	in	2002	gestart	
aan	de	Elbe	in	Duitsland.	
Natuurorganisaties	willen	er	
aandacht	mee	vragen	voor	de	
waterkwalieit	van	
onze	waterlopen	en	waterplassen.	
Op	zondag	10	juli	2011	gaan	om	
15	u	in	heel	Europa	weer	
duizenden	milieubewustelingen	in	
het	water	springen	om	hun	wil	te	
tonen	dat	er	werk	wordt	gemaakt	
van	de	Europese	Kaderrichtlijn	
Water	:	tegen	2015	zouden	alle	
Europese	waterlopen	terug	in	een	
acceptabele	toiestand	moeten	
verkeren.	Een	doelstelling	die	
maar	wat	kan	worden	met	de	
steun	van	een	breed	publiek...	
N2'ers	die	willen	meedoen	geven	
tijdig	een	foon‐	of	mailkreet	aan	
het	secretariaat.	Afspraak	om	
14u30	in	Fort	Oelegem,	Goorstraat	
18,	2520	Oelegem	!	
Zie	ook	www.bigjump.org	en	
www.bigjump.be/nl	
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12.08.2011	
PERSEIDEN	
	
Vrijdag	12	augustus	2011	zouden	
we	het	piekmoment	moeten	
meemaken	van	de	doortocht	van	
de	aarde	doorheen	de	Perseïden‐
meteorenzwerm	:	een	wolk	van	
stofdeeltjes	die	afkomstig	lijken	te	
zijn	uit	het	sterrenbeeld	Perseus	
dat	in	het	noordoosten	opklimt,	
maar	die	in	feite	achtergelaten	
werden	door	de	komeet	Swift‐
Tuttle.	Die	stofdeeltjes	komen	met	
hoge	snelheid	in	de	dampkring	van	
de	aarde	en	brengen	daar	de	
luchtmoleculen	tot	gloeien.	Dat	
geeft	een	kortstondige	lichtstreep	
ofte	zgn.	vallende	ster.	Op	een	
piekmoment	als	11‐12‐13	
augustus	zouden	in	de	tweede	helft	
van	de	nacht	zo'n	100	à	
120		meteoren	per	uur	te	zien	
moeten	zijn.		Storende	factor	kan	
dit	jaar	echter	het	licht	van	de	volle	
maan	worden	!	
P.S.	Kijk	op	16	augustus	rond	23	u	
nog	eens	naar	de	oostelijke	hemel.	
Links	boven	de	maan	zie	je	dan	
normaal	een	groot,	gekanteld	
vierkant	van	sterren	:	het	
Herfstvierkant...	
	
20	&	27.08.2011	
VLEERMUIZENAVOND	FORT	
OELEGEM	OM	21	U	
	
Briefing	over	onze	vleermuizen,	
rondleiding,	observatie	nachtelijke	
insektenjacht	met	hulp	bat	
detector.	
Meebrengen	:	waterdicht	schoeisel,	
zak‐	of	koplamp.	
Gratis	voor	N2‐leden,	wel	vooraf	
inschrijven.	
	
02.09.2011	

VLEERMUIS‐ZWERMONDERZOEK	
FORT	OELEGEM	
	
Bijeenkomst	voor	het	fort	om	19	u.	
	10‐12.09.2011	
OPENDEURDAGEN	
VOLKSSTERRENWACHT	URANIA	
(GRATIS)	
	
Jozef	Mattheessensstraat	60,	Hove	
Zie	www.urania.be	
	
11.09.2011	
MONUMENTDAG	FORT	OELEGEM	
(GRATIS)	
	
Rondleidingen	om	het	uur,	van	10	u	
tot	18	u.	
Geef	je	op	als	je	wil	komen	helpen	:	
fortoelegem@hotmail.com	
	
15.09.2011	
PADDESTOELEN	(GRATIS)		
	
Teorie	19u30‐22u30,	Praktijk	24/9	
14u	en	01/10	09u	
Ook	teorie	6/10	19u30‐22u30,	
Praktijk	15/10	09u,	22/10	09u,	
29/10	09u	
Teorie	Kasteel	d'Ursel,	
W.d'Urselstraat	9,	2880	Bornem.	
Praktijk	div.plaatsen.	
	
16.09.2011	
VLEERMUIZEN	EN	
NACHTVLINDERS	(GRATIS)	
	
Excursie	
Provinciaal	Groendomein	
Prinsenpark,	Kastelsedijk	5,	2470	
Retie	:	20u30‐22u30	
	
	
17	&	24.09.2011	
VLEERMUIZENAVOND	FORT	
OELEGEM	OM	20	U	
	

Briefing	over	onze	vleermuizen,	
rondleiding,	observatie	
nachtelijke	insektenjacht	met	
hulp	bat	detector.	
Meebrengen	:	waterdicht	
schoeisel,	zak‐	of	koplamp.	
Gratis	voor	N2‐leden,	wel	vooraf	
inschrijven.	
	
09‐16.10.2011	
WEEK	VAN	HET	BOS	
	
Dit	jaar	is	het	niet	alleen	het	Jaar	
van	de	Vleermuis	maar	ook	het	
Wereldjaar	van	het	Bos.	
Zie	www.weekevanhetbos.be	
Natuur	2000	doet	uitstappen	op	
8	(Kalmthout)	en	22/10	
(Meerdaalwoud).		
		
14‐23.10.2011	
FESTIVAL	NATURE	NAMUR	
Natuurfoto's	en	natuurfilms,	
natuurexcursies	
Acinapolis,	Rue	de	la	Gare	
Fleurie,	Jambes	
Info	:	
www.festivalnaturenamur.be	
	
15.10.2011	
GO	STRANGE	INFOBEURS	10	U	
‐	17	U	(GRATIS)	
	
Voor	al	je	beestige	
buitenlandplannen	:	JINT	maakt	
je	wegwijs	in	het	aanbod	aan	
niet‐toeristische	
buitenlandmogelijkheden.	
Antwerpen,	lokalen	Zoo,	
Astridplein	
www.gostrange2011.be	
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15.10.2011	
STERRENKIJKWANDELING	
BRECHTSEHEIDE	(GRATIS)	
	
Bijeenkomst	19	u	ingang	
Kooldries‐Hoofsweer,	Brecht	
:	Boudewijnstraat/Paepestraat	
naast	de	Cuveehoeve	
		
15.10.2011	
NACHT	VAN	DE	DUISTERNIS	
	
Het	is	vannacht	ook	meteen	de	
(zoveelste)	nacht	van	de	
duisternis...	
www.nachtvandeduisternis.be	
	
30.10.2011	
ZEELAND	&	NOORD‐BRABANT	
	
10	u	Natuurmonumentenexcursie	
Slotbos	Haamstede	&	
Zeepeduinen	(Haamstede,	
Schouwen),	16	u		idem	Oude	
Buisse	Heide	(Roosendaalsebaan	
19,	Achtmaal‐Zundert)	
www.natuurmonumenten.nl/acti
viteiten	
	
03.12.2011	
KLIMAATBETOGING	
	
Voor	de	3de	keer	trekken	we	mee	
naar	Brussel.	
Bijeenkomst		tegen	13u45	aan	
het	Noordstation.	Bel	0475/29	04	
87	als	je	ons	niet	direct	vindt.	
	
14.12.2011	
HOE	EEN	NIEUWSBRIEF	
MAKEN	MET	GRATIS	
PROGRAMMA'S	
	
Antwerpen,	09	U	30	‐	16	U	30	
vraag	naar	

terugbetalingsregeling	
www.jeugdwerknet.be/vorming	
	
02.01.2012	
VLEERMUIZENTELLING	FORT	
OELEGEM	(1)	
	
Bijeenkomst	voor	het	fort,	09	u	
Check	effe	van	tevoren	:	0475/29	
04	87		
		
11.02.2012	
15de	NATUURSTUDIEDAG	
ANKONA	(GRATIS)	
	
O.m.	lezingen	over	hoe	omgaan	
met	natuurstudie‐waarnemingen	
en	hoe	een	natuurartikel	
schrijven.	
Universiteit	Antwerpen,	Campus	
Groenenborger	
		
26.02.2012	
VLEERMUIZENTELLING	FORT	
OELEGEM	(2)	
	
Bijeenkomst	voor	het	fort,	09	u	
Check	effe	van	tevoren	:	0475/29	
04	87	
	
EXPO'S	
		
GROUP	SHOW	"WATER"	
	
Fifty	One	Fine	Art	Photography,	
Zirkstraat	20,	2000	Antwerpen	
28.01.2011	‐	26.03.2011	
	
Water,	vastgelegd	op	de	gevoelige	
plaat.	Op	welke	manier	ook.	Van	
de	stille	waters	van	Masao	
Yamamoto	tot	de	watervallen	van	
Simon	Chaput.Elke	fotogtaaf	
benadert	het	thema	op	zijn	
manier.	Nog	nooit	was	water	zo	

mooi.	
Info	:	www.galery51.com	
	
IN	SLOOT	EN	PLAS	
	
Onderwijsmuseum,	
Nieuwemarkt	1A,	3011HP	
Rotterdam	
21.03.2011	‐	08.01.2012		
	
De	schoolplaat	'In	Sloot	en	Plas'	
van	natuurtekenaar/schilder	
Marinus	Adrianus	Koekkoek	
(1873‐1944)	hing	generaties	
lang	in	vele	schoollokalen.	
Koekkoek	tekende	36	
educatieve	natuurplaten	voor	
het	onderwijs,	maar	ook	de	
illustratie	van	de	5	delen	van	de	
Ornithologica	Neerlandica	van	
Van	Oort	(407	vogels)	is	van	
zijn	hand.	Deze	illustraties	
werden	bovendien	gekopieerd	
in	het	beroemde	Handbook	of	
British	Birds	van	Witherby.	Hij	
werkte	verder	voor	het	nu	nog	
bestaande	tijdschrift	De	
Levende	Natuur,	dat	onder	het	
impuls	van	de	onderwijzers	
Heijmans	(1861‐1914)	en	
Thijsse	(1865‐1945)	de	natuur	
dichter	bij	de	mensen	wilde	
brengen.	De	platen	van	
Koekkoek	zijn	inmiddels	echte	
collectors	items	geworden.	De	
tentoonstelling	in	het	
Onderwijsmuseum	laat	via	zijn	
originele	olieverfschilderijen,	
aquarellen,	tekeningen	en	
schetsen	zien	hoe	Koekkoek	
(overgeërfd)	schilderstalent	
wist	te	combineren	met	een	
scherp	observatievermogen	
naar	planten	en	dieren	toe.		
Info	:	
www onderwijsmuseum nl
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TROPISCH	VLINDERFESTIVAL	
2011	:	BLUE	BEAUTY	
	
Fort	Hoofddijk,	Budapestlaan	17,	
Utrecht	
11.06.2011‐12.09.2011	
	
In	Utrecht	zetten	de	botanische	
tuinen	van	de	universiteit	(°1639	
!)	deze	zomer	vooral	Zuid‐
Amerikaanse	vlindersoorten	te	
kijk,	elke	dag	van	10u		tot	16u30.	
Op	19	augustus	is	er	een	speciale	
nachtvlinderavond.	
www.uu.nl/botanischetuinen	
	
LANDSCHAPSSCHILDER	
CLAUDE	LORRAIN	(1604‐1682)	
	
Teylers	Museum	(i.s.m.	Musée	du	
Louvre),	Spaarne	16,	2011	CH	
Haarlem		
29.09.2011‐08.01.2012	
	
Lorrain	was	in	de	17de	eeuw	
Europa's	meest	geliefde	schilder.	
Zijn	gouden	licht	werd	
wereldberoemd.	In	Engeland,	
waar	men	uitgekeken	was	op	de	
formele	Franse	tuinen,		werden	in	
de	18de	eeuw	landschapstuinen	
naar	het	voorbeeld	van	zijn	
schilderijen	aangelegd,	compleet	
met	klassieke	bouwwerken.	Dat	
was	bvb	het	geval	in	Stourhead	
(Wiltshire,	met	een	door	Lorrain	
geïnspireerde	Palladiaanse	brug),	
Stowe	(Buckinghamshire	:	
Capability	Brown	had	hier	zijn	
eerste	baan)	en	Rousham	
(Oxfordshire).	Al	met	al	tonen	78	
tekeningen,	13	schilderijen	en	4	
etsen	zijn	uitzonderlijk	
meesterschap.	
Info	:	www.teylersmuseum.eu	

PRIKKELS	:	DE	EXPO	DIE	JE	
ZINTUIGEN	PRIKKELT	
	
Museum	voor	
Natuurwetenschappen,	
Vautierstraat	29,	Brussel	
06.10.2011‐02.09.2012	
Info	:	
www.natuurwetenschappen.be	
	
CURSUSSEN	
		
De	Antwerpse	Koepel	voor	
Natuurstudie	(ANKONA)	
organiseert	in	het	voor‐	en	najaar	
van	2011	een	hele	reeks	gratis	(!)	
natuurcursussen	:	
voorjaarsbloeiers,	bosvogels,	
paddenstoelen,	zoogdieren	en	
insecten	in	het	bos,	
nachtdieren.	Deelnemersaantal	
wel	beperkt...	Info	over	het	
vormingsaanbod	:	
www.ankona.be	
		
In	september	2011	start	het	
Centrum	voor	Natuur‐	en	Milieu‐
educatie	(CVN)	voor	de	46ste	
keer	met	zijn	
natuurgidsencursussen.	Het	CVN	
heeft	ook	nog	veel	andere	natuur‐	
en	milieu‐educatieve	projecten.	
N2'ers	die	een	diploma	halen	en	
zich	daarmee	willen	inzetten	op	
onze	excursies	krijgen	van	de	
bond	een	tussenkomst	in	de	
cursuskosten.	Zie	www.c‐v‐n.be	
	
Inverde,	p/a	Kasteel	Groenendaal,	
Duboislaan	1b,	1560	Hoeilaart	
(www.inverde.be)	is	
gespecialiseerd	in	opleidingen	
bos‐,	groen‐	en	natuurbeheer.	De	
cursussen	van	het	voorjaar	van	
2011	gaan	o.m.	over	knotten,	

natuurvriendelijke	stadstuinen,	
werken	met	de	kettingzaag,	
werken	met	de	zeis.	Nogal	wat	
cursuslokaties	bevinden	zich	in	
de	buurt	van	Antwerpen,	
Zoersel	bvb.	Later	in	het	jaar	
zijn	er	cursussen	over	o.m.	het	
herkennen	van	bomen	en	
struiken,	Natura	2000,	
natuurbeheer,	zieke	bomen	
etc.			
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OPROEP		
Op	onze	website	
www.natuur2000.be	vind	je	
enkele	oproepen.	Om	je	e‐
mailadres	door	te	spelen,	om	
N2000	te	volgen	op	Facebook,	
om	te	helpen	bij	de	organisatie	
van	excursies,	bij	het	
vleermuizen‐	en	gidswerk	in	
Fort	Oelegem,	bij	de	
bruikbaarmaking	van	onze	
natuur‐	en	
milieudocumentatie.	Laat	eens	
iets	van	je	horen	?	
	
	
KALENDERS,	AGENDAS	
	
Inzake	muurkalenders	heeft	
Natuur	2000	al	44	jaar	een	
accoord	met	het	
tweemaandelijkse	Nederlandse	
vogeltijdschrift	Het	Vogeljaar	
(dat	in	2011	zijn	59ste	jaargang	
had).	Leden	kunnen	dat	
tijdschrift	tegen	een	gereduceerd	
tarief	ontvangen.	Het	Vogeljaar	
geeft	elk	jaar	ook	een	steengoede	
vogelkalender	uit,	formaat	22	cm	
x	30	cm	met	foto's	van	evengoeie	
vogelfotografen.	Je	kan	hem	elk	
jaar	van	begin	september	af	
bestellen	via	ons	
bondssecretariaat	:	hij	kost	9	€	
zonder	verzendkosten.	Via	dat	
bondssecretariaat	kan	je	ook	aan	
onze	eigen	Natuur	2000‐
tafelkalenders	geraken,	formaat	
21	cm	x	11	cm,	kost	5	€.	Voor	
dagagenda's	wilden	wij	verwijzen	
naar	de	Solidariteitsagenda	van	
Oxfam,	kost	15	€	
	
	
	

WETENSCHAPPELIJKE	
SCHEURKALENDER	
	
Zoek	je	n	goeie	scheurkalender,	
dan	ben	je	zeker	geholpen	met	de	
NWT‐kalender	Wetenschap	:	366	
intrigerende	berichten	m.b.t.	alle	
disciplines,	van	de	biologie	tot	de	
kwntummechanica,	door	50	
Nederlandse	en	Vlaamse	
wetenschappers.	Motto	:	Uw	
dagelijkse	portie	feiten	!	Kost	
15,95	€.	Zie	ook	
www.nwtonline.nl.	
		
MIC	
	
Het	documentatiecentrum	van	
Natuur	2000	vind	je	sedert	2010	
op	de	eerste	verdieping	van	het	
Natuur‐	en	Landschapshuis	van	
de	Provincie	Antwerpen	
(NALAH),	dat	op	zijn	
beurt		gevestigd	is	in	het	kasteel	
Hallehof,	Kasteeldreef	55	te	2980	
Halle‐Zoersel.	Op	hetzelfde	adres	
is	ook	het	secretariaat	van	de	
Werkgroep	Fort	Oelegem.		Er	is	
daar	nog	veel	werk	met	het	
bruikbaar	maken	van	de	
documentatie,	overgekomen	uit	
Antwerpen.	Wie	tijd	en	zin	heeft	
is	welkom	om	op	af	te	spreken	
momenten	mee	de	handen	uit	de	
mouwen	te	steken	!	
	
REISTIPS	:	RÜGEN,	DUITSLAND	
	
Een	bij	ons	minder	bekend	
natuurgebied	is	het	Nationalpark	
Jasmund	aan	de	Oostzeekust	op	
Rügen	in	het	N.O.	van	het	huidige	
Duitsland.	Het	heeft	kilometers	
grillige	krijtrotsen	die	aan	de	
Noordfranse	en	Engelse	kust	doen	

denken	en	het	staat	ook	bekend	
om	zijn	fossielen.	Op	het	
Königstuhl‐klif	(118	m)	is	er	
een	populair	
natuurinfocentrum.	Er	zijn	ook	
de	"feuersteinfelder"	in	de	
Schmale	Heide	tussen	Mukran	
en	Prora	enz.	Logeren	kan	je	
bvb	in	de	langste	jeugdherberg	
ter	wereld,	aan	een	cool	strand	
gehuisvest	in	het	legendarische	
Kraft	durch	Freude‐complex	te	
Prora	:	een	4,5	km‐lang	
strandhotel	uit	Hitlers	NSDAP‐
tijd.	
(www.ruegen.de,	www.prora‐
jugendherbergen‐mv.de)	
	
	
GIO	
	
Gio	Khokhonisvili	werd	op	9	
december	21	!	Door	een	raar	
toeval	(?)	belandde	deze	in	
Merksem	wonende	telg	van	een	
oud	Georgisch	geslacht	vorig	
jaar	midden	in	Natuur	2000.	
Sinds	dan	bewijst	hij	
onschatbare	diensten	als	web‐	
en	facebookmaster.	Hij	heeft	
ook	een	scherp		foto‐oog	en	in	
zijn	vrije	tijd	is	hij	op	goed	weg	
om	Tijs	Tiësto	van	diens	troon	
te	stoten	:	als	je	voor	een	
volgende	party	ofzo	een	top‐dj	
zoekt	of	raad	wil	voor	een	
spannende	Georgische	
vogeltrip	in	2012...	
	

63



	

BONDSBERICHTEN	

REISTIPS	:	VELUWE,	
NEDERLAND	
	
De	Nederlandse	Vereniging	tot	
Behoud	van	Natuurmonumenten	
werd	in	1905	opgericht	om	te	
beletten	dat	Amsterdam	het	
Naardermeer	zou	gaan	gebruiken	
als	vuilnisbelt.	Het	Naardermeer	
was	dan	ook	de	eerste	aankoop	
van	Natuurmonumenten.	Later	
volgden	vele	andere	
natuurgebieden,	de	vereniging	
(750.000	leden	!)	is	vandaag	zowat	
de	grootste	grootgrondbezitter	bij	
de	noorderburen.	Exact	honderd	
jaar	geleden	was	het	de	beurt	aan	
de	Veluwezoom	in	de	provincie	
Gelderland.	Dat	heuvelgebied	werd	
in	1930	het	eerste	Nederlandse	
Nationale	Park.	Momenteel	is	het	
5000	ha	groot.	Centraal	in	het	park	
ligt	het	uitzichtspunt	de	Posbank.	
Aan	de	zuidelijke	rand,	bij	het	dorp	
Rheden,	bevindt	zich	een	
bezoekerscentrum	van	waaruit	
verschillende	routes	het	park	
inlopen.	Op	de	Elsberg	is	een	
wildobservatiepost,	van	waaruit	je	
een	panorama	hebt	over	
de	Rheder‐	en	Worthrhederheide.	
In	dezelfde	Veluweregio,	in	de	
gemeente	Ede,	ligt	dan	weer	het	
Nationale	Park	De	Hoge	Veluwe,	
het	tweede	oudste	Nederlandse	
Nationale	Park.	Dat	is	5400	ha	
groot	(origineel	6800	ha,	maar	het	
leger	pikte	een	stuk	weg)		en	in	het	
centrum	vind	je	het	
wereldberoemde	Kröller‐
Müllermuseum	en	het	Jachthuis	
Sint‐Hubertus	van	architect	
Berlage.		Om	in	de	Hoge	Veluwe	
binnen	te	geraken	moet	je	wel	
betalen	:	8	€.	
(www.natuurmonumenten.nl,	
www.hogeveluwe.nl)	

LUC	VAN	SCHOOR	
	
Stond	in	1967	mee	aan	de	wieg	van	
de	WJA‐club	die	later	zou	
uitgroeien	tot	Natuur	2000.		Op	26	
augustus	2011	vierde	hij	te	
Hoboken	zijn	65ste	verjaardag	en	
50	jaar	vogelen.	
We	stuurden	hem	onze	gemeende	
felicitaties.	
	
YEE	=	YOUTH	AND	
ENVIRONMENT	EUROPE	
	
Voor	clubs	als	Natuur	2000	bestaat	
er	al	tientallen	jaren	een	Europese	
federatie.	Oorspronkelijk	(1956)	
heette	die	IYF	of	International	
Youth	Federation	for	the	Study	and	
Conservation	of	Nature,	later	werd	
dat	International	Youth	Federation	
for	Environmental	Studies	ans	
Conservation.	In	de	jaren	1970	
organiseerde	Natuur	2000	voor	de	
IYF	verschillende	bijeenkomsten	
:	een	General	Assembly	in	1974,	
regionale	en	
bestuursvergaderingen	etc.	Onze	
bond	leverde	de	federatie	
ook	meerdere	bestuursleden.	Anno	
1983	was	het	de	bedoeling	om	
wereldwijd	te	gaan	werken	en	
werd	de	IYF	opgesplitst	in	
"continentale"	federaties.	In	Europa	
werd	dat	Youth	and	Environment	
Europe	ofte	de	YEE.	De	andere	
federaties	en	de	IYF	zelf	gingen	van	
dat	moment	eigenlijk	al	meteen	de	
mist	in,	de	YEE	bleef	bestaan.	
Het	secretariaat	was	lange	tijd	
gevestigd	in	Skanderborg,	
Denemarken	‐	nu	zit	het	in	Praag,	
Tsjechië		(Kubatova	1/32,	CZ	Praha,	
e‐mail	yee@yeenet.eu,	
website		www.yeenet.eu).	Natuur	
2000	was	bij	de	IYF	aangesloten	
sedert	1969,	bij	de	YEE	sedert	

1983.	Wat	de	YEE	zoal	uitsteekt	
kan	je	lezen	op	de	website	:	een	
jaarlijkse	Algemene	Vergadering	
(waarop	ook	leden	van	Natuur	
2000	welkom	zijn,	er	bestaat	een	
reiskostenvergoeding),	zgn.	
Trainingscursussen,	diverse	
campagnes	en	projecten	en	
publicaties.	Een	recente	
publicatie	(2010)	is	
"Environmental	Management	
Systems"	door	
milieuconsultant		Jürgen	Paeger.	
Dit	boekje	van	50	blz	leert	kleine	
organisaties	hoe	ze	optimaal	
milieuvriendelijk	kunnen	
functioneren	via	ecomapping	en	
audits.	Wie	doet	mee	om	dit	ook	
eens	toe	te	passen	op	onze	eigen	
bond	?	Een	andere	publicatie	is	
"Discover	Nature.	Tools	for	
Environmental	Education",	een	
follow‐ip	project	van	een	
uitwisseling	'Learing	from	each	
other	‐	methods	of	
environmental	education'	(april	
2011).	Een	boekje	van	56	blz	met	
methodes	om	zin	voor	
natuurbeleving	en	
milieubewustheid	aan	te	
wakkeren	onder	jongeren	van	
rond	bvb	de	15.	Vraag	een	ex.	
aan	het	YEE‐secretariaat	!	
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NATUUR	2000‐ACTIVITEITEN	
2011	
	
NB	De	ééndagsexcursies	zelf	zijn	
gratis	voor	leden,	voor	de	
verplaatsingen	bestaat	er	zo	
gewenst	een	kostendeling.	
	
Zondag	2	januari	2011	
VLEERMUIZENTELLING	1	
	
Zaterdag	15	januari	2011	
WILGEN	KNOTTEN	
	
Zondag	30	januari	2011	
GANZENEXCURSIE	
	
Zaterdag	5	februari	2011	
VOGELTELWWEEKEND	
	
Zaterdag	12	februari	2011	
NATUURSTUDIEDAG	ANKONA	
	
Zaterdag‐Zondag	12‐13	februari	
2011	
KRAANVOGELWEEKEND	LAC	DU	
DER	
	
Zondag	20	februari	2011	
VLEERMUIZENTELLING	2	
	
Zondag	27	februari	2011	
NESTKASTENACTIE	
	
Zaterdag	6	maart	
VLINDERSTUDIEDAG	
	
Zaterdag	12	maart	2011	
NATUURMUSEUMEXCURSIE	
	
Zaterdag	9	april	2011	
ROOFVOGELDAG	
OOSTVAARDERSPLASSEN	
	
Zaterdag	16	april	2011	
EXCURSIE	VOERSTREEK	
	

Zaterdag	23	april	2011	
FORTGIDSCURSUS	
	
Zondag	24	april	2011	
OPENDEURDAG	FORT	OELEGEM	
	
Zondag	1	mei	
EXCURSIE	KALMTHOUTSEHEIDE	
	
Zaterdag	7	mei	2011	
EXCURSIE	ZWIN	
	
Zaterdag	21	mei	2011	
EXCURSIE	NAARDERMEER	
	
ZONDAG	22	mei	2011	
FIETSERSDAG	FORT	OELEGEM	
	
Zaterdag	28	mei	2011	
VLEERMUIZENAVOND	
	
Zondag	29	mei	2011	
PARKDAG	FORT	OELEGEM	
	
Zondag	5	juni	2011	
KASTELENEXCURSIE	PROVINCIE	
LUIK	
	
Zaterdag	25	juni	2011	
ROEFELDAG	FORT	OELEGEM	
	
Zondag	26	juni	2011	
EXCURSIE	VIROINVALLEI	
	
Zaterdag‐Zondag	2‐3	juli	2011	
NACHTZWALUWENWEEKEND	
KALMTHOUT	
	
Maandag	1‐Vrijdag	5	augustus	
2011	
WERKWEEK	FORT	OELEGEM	
	
Zaterdag	20	augustus	2011	
VLEERMUIZENAVOND	
	
Zaterdag	27‐Zondag	28	augustus	
2011	

WADVOGELWEEKEND	
SCHOUWEN	
	
Zaterdag	27	augustus	2011	
EUROPEAN	BAT	NIGHT	
	
Zondag	11	september	2011	
MONUMENTDAG	FORT	
OELEGEM	
	
Zaterdag	17	september	2011	
VLEERMUIZENAVOND	
	
Zondag	18	september	2011	
HOGE	VENENEXCURSIE	
	
Zaterdag	24	september	2011	
VLEERMUIZENAVOND	
	
Zaterdag	8	oktober	2011	
EXCURSIE	
KALMTHOUTSEHEIDE	
	
Zaterdag	22	oktober	2011	
EXCURSIE	MEERDAALWOUD	
	
Zaterdag	19	november	2011	
HERFSTEXCURSIE	ZEELAND	
	
Woensdag	28	DECEMBER	2011	
EINDEJAARSBIJEENKOMST	
	
Zondag	8	januari	2012	
VLEERMUIZENTELLING	
	
Vergaderingen	:	
Zaterdagen	29	januari,26	
maart,25	juni,	19	augustus,29	
oktober,27	november.	
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02.01.2011	
VLEERTELLING	1	
		
Er	werden	810	vleermuizen	
geteld,	waarbij	66	ingekorven	
vleermuizen.	Vooral	in	de	
hoofdwatergang	zaten	er	minder	
vleren	dan	gewoonlijk	:	slechts	
200,	normaal	is	dat	450.	Het	was	
er	ongewoon	koud	en	er	stond	
extreem	veel	water.	Er	werd	ook	
een	ruige	dwergvleermuis	geteld.	
Daarnaast	veel	roesjes,	blinde	
bijen	en	
kamperfoeliebloesemmotjes.	
	
20.02.2011	
VLEERTELLING	2	
		
Relatief	normale	resultaten	voor	
februari	:	724	vleermuizen,	
waarvan	69	ingekorven.	Valt	de	
beduidende	terugval	van	de	
franjestaarten	(50%)	te	kaderen	
in	een	algemene	afname	over	
heel	Europa,	te	wijten	aan	de	
vroege,	plots	ingevallen	en	lange	
kou	?	Ook	weer	veel	roesjes,	
kamperfoeliebloesemmotjes	en	
verder	dagpauwogen,	
hopsnuituilen.	
	
29.03.2011 
VOORSTELLING RESULTATEN 
VLEERMUIZENONDERZOEK 
IN DE ANTWERPSE 
FORTENGORDELS 
  
Een WGFO-delegatie woonde deze 
lezing in Europa Direct, 
Antwerpen, bij. Commenaar werd 
gegeven bij de resultaten van 25 
jaar wintertellingen en bij het 
recente zwermonderzoek. 
  
	

23.04.2011 
FORTGIDSCURSUS 
  
Opfrissen van de fort- en 
vleerkennis met het oog op het 
28ste bezoeksseizoen... 
 
24.04.2011 
OPENDEURDAG 
  
De 27ste, voor het 28ste 
bezoeksseizoen...  Uitgebreide 
rondleidingen om 10 u, 11u30, 14u 
en 15u30.  De vernieuwde 
tentonostellingspanelen bewezen 
ook terug hun diensten. 
Belangstelling uit tot Nederland toe 
(dankzij Grasduinen). We hielden er 
2 gemotiveerde nieuwe gidsen aan 
over. 
  
14.05.2011 
GIDSBRIEFING 
  
Met het oog op het komende 
fietsersbezoek. 
  
22.05.2011 
FIETSERSDAG 
  
Weer een zonnige 
fortengordelfietseling rond 
Antwerpen. Een 600 fietsbezoekers 
werden tussen 10 en 17 u een 
kwartiertje rondgeleid : 
geïnteresseerde lui ...  
  
28.05.2011 
INFO-AVOND FORT & 
VLEERMUIZEN 
  
Een voorjaarsversie voor de 
vertrouwde educatieve 
avonden.  We hadden geluk met de 
ongewoon warme lente...  
  

29.05.2011 
PARKDAG 
  
Een initiatief van het Vlaams 
Agentschap Natuur en Bos 
(ANB).  Zelfde systeem als bij de 
Opendeurdag. Een paar leden van 
de werkgroep hadden tevoren het 
binnenplein en het natuurpad 
onder handen genomen... 
  
17.06 & 24.08.2011 
VERGADERINGEN PROJECT 
POORT 
  
Het Antwerps 
provinciebestuur heeft een 
projectbureau gevraagd om een 
vooral toeristisch 'poortproject' 
(Poort Vrieselhof/Fort Oelegem) 
om de forten langs de 
Antitankgracht Oelegem-
Stabroek meer in de kijker te 
werken. Van de kant van de 
WGFO hebben we daar 
benadrukt dat het door ons 
beheerde fortdomein omwille van 
de vleermuizen maar een 
beperkte carrying capacity heeft 
qua bezoekersaantallen tussen 
mei en september en dat onze 
oogmerken naar het publiek toe 
sedert 1984 altijd op de eerste 
plaats natuureducatief zijn 
geweest. De aanwezige 
vertegenwoordiger van de dienst 
Natuur en Bos 
(Vlaamse administratie) beaamde 
dat. Afwachten wat er 
uiteindelijk van komt... 
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	17.06	&	24.08.2011	
VERGADERINGEN	PROJECT	POORT	
		
Het	Antwerps	
provinciebestuur	heeft	een	
projectbureau	gevraagd	om	een	
vooral	toeristisch	'poortproject'	
(Poort	Vrieselhof/Fort	Oelegem)	om	
de	forten	langs	de	Antitankgracht	
Oelegem‐Stabroek	meer	in	de	kijker	
te	werken.	Van	de	kant	van	de	WGFO	
hebben	we	daar	benadrukt	dat	het	
door	ons	beheerde	fortdomein	
omwille	van	de	vleermuizen	maar	
een	beperkte	carrying	capacity	heeft	
qua	bezoekersaantallen	tussen	mei	
en	september	en	dat	onze	
oogmerken	naar	het	publiek	toe	
sedert	1984	altijd	op	de	eerste	
plaats	natuureducatief	zijn	geweest.	
De	aanwezige	vertegenwoordiger	
van	de	dienst	Natuur	en	Bos	
(Vlaamse	administratie)	beaamde	
dat.	Afwachten	wat	er	uiteindelijk	
van	komt...	
	
25.06.2011	
ROEFELDAG	
		
Twee	groepen	kinderen	uit	de	
omgeving.	
		
01‐05.08.2011	
WERKDAGEN	
		
Dank	zij	de	inzet	van		Muts	en	Glenn	
konden		er	alvast	wat	kleinere	maar	
belangrijke	aanpassingen	gebeuren	
(o.a.	de	dichting	van	een	onveilige	
put‐opening).	Daarnaast	geraakten	
het	binnenplein	en	het	
natuurpad		nog	eens	gemaaid	en	
werd	de	top	van	de	oude	linker	
hoofdkanonnentoren	terug	
'blootgelegd'...	
		
20	&	27.08.2011	
INFO‐AVONDEN	FORT	&	
VLEERMUIZEN	

		
Dank	aan	Hans,	die	een	nieuw	
systeem	van	energievoorziening	
bedacht	voor	de	dia‐projectie	en	de	
verlichting.	De	avond	van	27	
augustus	deden	we	dus	mee	met	de	
European	Bat	Night.	
		
02.09.2011	
VLEERMUIZEN‐ZWERMONDERZOEK
		
Bij	ideaal	zwermweer	en	met	behulp	
van	mistnetten	(opgesteld	bij	de	
toegang	tot	het	linker‐binnenplein	en	
bij	de	ingang)	geraakten	tussen	20	u	
en	01	u	een	80‐tal	zwermende	
vleermuizen	gedetermineerd	en	
beschreven	:	in	het	begin	vooral	
watervleermuizen,	later	veel	
franjestaarten,	maar	ook	
dwergvleermuizen,	
grootoorvleermuizen,	ingekorven	
vleermuizen	en	baardvleermuizen.	
Zo'n	zwermonderzoek	geeft	
geïnteresseerden	eigenlijk	de	
allerbeste	gelegenheid	om	de	
vleermuizen	die	in	de	zomer	rond	
het	fort	leven	en	die	er	in	de	winter	
overwinteren	"in	de	hand"	te	leren	
kennen.	In	de	loop	van	september	en	
hopelijk	bij	identiek	weer	komt	er	
allicht	nog	een	sessie,	wie	zich	dan	
kan	vrijmaken	wordt	echt	
aangeraden	om	ook	eens	te	komen	
kijken...	
		
11.09.2011	
OPEN	MONUMENTENDAG	
		
Deze	keer	een	'officiële'	versie,	i.s.m.	
het	gemeentelijke	comité.	Het	tema	
dit	jaar	was	'Conflict',	vandaar...	
Tussen	10	u	en	18	u	kwamen	tegen	
de	600	geïnteresseerde	bezoekers,	
w.o.ook	buren,	pers,	de	
burgemeester	van	Ranst	en	n	paar	
schepenen.	Als	dit	na	28	jaar	nu	eens	
eindelijk	kon	leiden	tot	wat	
erkenning	van	gemeentewege	en	

wat tegemoetkoming	in	onze	
kosten	?	Veel	dank	aan	Glenn	en	
Hans	en	Muts	en	Said	die	n	hele	
dag	belangloos	hun	nikkel	
afdraaiden	en	aan	Joke	
Bungeneers	voor	de	coördinatie.	
		
12‐14.09.2011	
OMD‐JUNIOR	
		
Op	3	dagen	passeerden	nog	eens	5	
scholen	uit	Ranst,	goed	voor	een	
190	leerlingen.	O.m.	Glenn	draaide	
er	opnieuw	voor	op,	in	volle	army	
dress	:o)	
		
13	&	15.09.2011	
WATERONDERZOEK	(1)	
		
Elk	jaar	komt	ons	oud‐bestuurslid	
Anne	De	Vos,	echtgenote	van	Hugo	
Waeterschoot,	met	de	
St.Aloysiusschool	van	Lier	op	
onderzoek	van	de	waterkwaliteit	
met	behulp	van	de	biotische	index.	
Voor	de	fortgracht	gaf	dat	dit	jaar	
een	index	7	(Kokerjuffer,	
Watervlo,	Zoetwaterpissebed,	
Bloedzuiger,	Eenoogkreeftje,	
Duikerwants,	Poelslak,	
Schaatsenrijder,	Haftenlarve,	
Platworm,	Schijfhoornslak,	
Libellelarven,	Slingerworm).	Voor	
het	Schijn	voor	het	Antitankkanaal	
index	6	(Waterschorpioen,	
Haftenlarve,	Vlokreeft,	
Schijfhoornslak,	Schrijvertje,	
Slingerworm,	Bloedzuiger,	
Schaatsenrijder,	
Zoetwaterpissebed,		Muggenlarve
n,	Waterkever).	Voor	het	Schijn	na	
het	Antitankkanaal	index	7	
(Bloedzuiger,	Vlokreeft,	
Kokerjuffer	2x,	Haftenlarve,	
Onbekende	worm,	Muggenlarven,	
Duijerwants,		Schrijvertje).	Dank	
aan	Diane	Van	Nerum	voor	het	
doorspelen	van	de	gegevens	!	
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FORTNIEUWS	

17.09.2011	
VLEERMUIZEN‐ZWERMONDERZOEK	
(2)	
		
Ter	vervollediging	van	de	gegevens	
een	tweede	(eigenlijk	derde)	
onderzoek,	met	mistnetten	aan	de	
ingang,	de	zgn	cinemazaal	en	de	
toegang	tot	de	linker	binnenplaats.	
		
26.09.2011	
FOTOSHOOT	
		
Gio	maakte	van	het	mooie	weer	
gebruik	om	de	buitenkant	van	de	
gebouwen	op	de	gevoelige	plaat	vast	
te	leggen,	ten	behoeve	van	de	website.	
Erik	had	dat	vroeger	al	eens	gedaan	
wat	het	interieur	betreft.	Ook	van	
Marc	verwachten	we	wat...	
		
01.10.2011	
WATERONDERZOEK	(2)	
		
Door	de	conchyliologische	vereniging	
Gloria	Maris	werd	de	fortgracht	
gemonsterd	op	
zoetwaterschelpen.		Die	vereniging	
onderzoekt	al	enkele	jaren	het	water	
van	de	Antitankgracht	en	van	de	
aangrenzende	forten.		
		
06.10.2011	
RESTAURATIE	
		
Dankzij	de	bemiddeling	van	Joke	
Bungeneers	kon	specialiste	Marjan	
Buyle	uit	Brussel	naar	het	fort	gehaald	
worden	voor	de		restauratie	van	de	
wegtanende	potloodkribbels	die	
Amerikaanse	soldaten	in	oktober	
1945	aanbrachten	op	de	noordelijke	
muur	van	de	vm.telefoniekamer	in	de	
hoofdkazerne,	toen	zij	daar	blijkbaar	
aan	het	luisteren	waren	naar	een	
radioreportage	van	een	
baseballmatch.	Door	deze	restauratie	
kunnen	de	komende	jaren	hopelijk	
nog	vele	bezoekers	dit	stukje	kleine	
geschiedenis	bekijken,	in	navolging	
van	hun	ca.60.000	voorgangers	sedert	
1984...			

		
04.11.2011	
ALG.VERGADERING	
		
De	eerste	alg.vergadering	van	de	
Werkgroep	Fort	Oelegem	in	ons	lokaal	
op	de	eerste	verdieping	van	het	
Provinciaal	Natuurhuis	Hallehof	te	
Halle‐Zoersel...	We	spraken	over	het	
programma	2012	en	de	
aankondiging/verzorging		daarvan	(de	
diapresentatie),	het	aantrekken	van	
meer	fortgidsen	en	andere	
fortgeïnteresseerden,	het	beheer	van	
het	domein/de	gebouwen/de	
vleermuizen‐winterkolonie,	onze	
financies,	onze	facebookaanwezigheid	
(Glenn),	enz.	...	
		
27‐29.11.2011	
REPARATIEWERK	
		
Voor	de	zoveelste	keer	werd	het	
poortslot	geforceerd.	Ditmaal	ook	de	
poort	zelf,	blijkbaar	met	meegebracht	
zwaar	materiaal.	Jorne	en	Glenn	
zorgden	voor	de	eerste	reparatie,	met	
de	hulp	van	Tom	en	zijn	dinghy	
geraakte	de	poort	terug	open	op	
28/11.	Leo	kwam	kijken	naar	de	
mogelijkheden	van	herlassing	van	de	
beschadigde	plaat.	Alles	bijeen	zal	het	
"grapje"	ons	min.	150€	gekost	
hebben...	Aangifte	werd	gedaan	bij	de	
politie.	
		
05.12.2011	
EVALUATIE	OPEN	MONUMENTENDAG	
&	OMD	JUNIOR		2011	
		
Vertegenwoordiging	door	Jorne	en	
Glenn.		Alle	partijen	waren	meer	dan	
tevreden	over	de		prestaties	op	11	t/m	
14	september.	Volgend	jaar	is	het	
thema	minder	geschikt	voor	ons.	We	
maken	er	dus	maar	een	"gewone"	
bezoeksactiviteit	van.	In	2013	zijn	er	
25	OMD's	achter	de	rug,	dan	dus	wel	
terug	een	"officiële"	deelname.	J	&	G	
spraken	met	de	Ranstse	
Cultuurschepen.	Ondanks	ontelbare	
herhaalde	beloften	blijkt	ons	natuur‐	

en	cultuureducatief	werk	na	28	jaar	
inzet	voor	de	Ranstse	gemeenschap	
(o.m.	zowat	alle	scholen)	nog	altijd	
geen	officiële	erkenning	vanwege	
het	gemeentebestuur	waard...	
		
27.12.2011	
COMMUNICATIEPROJECT	
		
Vergadering	met	4	UA‐
masterstudenten	over	een	in	
februari‐april	2012	uit	te	voeren	
communicatieproject		m.b.t.	onze	
fortwerking,	dat	o.m.	zou	inhouden	:	
een	website,	een	brochure,	een	
mediacampagne.	
		
28.12.2011	
LEERPAD‐UPDATE	
		
Vergadering	met	KdG‐student	Hans	
Van	Hees	over	een	in	het	voorjaar	
van	2012	uit	te	voeren	
updatingsproject	m.b.t.	het	
natuurleerpad	(de	stopplaatsen,	de	
docimentatie	voor	bezoekende	
leerkrachten	en	studenten).	
		
29.12.2011 
REPARATIEWERK 2 
  
Jorne en Glenn  constateerden 
opnieuw inbraak. De grote poort  werd 
verder beschadigd, in het rechter 
straatgebouw werd de toegangsdeur 
geforceerd en werd er materiaal 
gestolen. De adjunct-conservators 
legdenpoort  en deur met kettingen 
vast, op 2 januari probeert Danny 
meer afdoend te repareren. Jorne legde 
klacht neer bij de politie. De buren 
signaleerden dat er de laatste tijd meer 
vandalisme en diefstal is in de buurt, 
politietoezicht is er nauwelijks. 
  
  
P.S. VLEERMUISTELLINGEN 2012 
  
De vleermuistellingen voor de winter 
2011-2012 vinden plaats op zondag 8 
januari en op zondag 26 februari 2012. 
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