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DOET HOOP NOG ALTIJD (DUURZAAM) LEVEN ?
Moet je echt een rond jaartal hebben om eens achterom en vooruit te kijken ?
Natuur 2000 zal op 29 april 43 jaar bestaan. Onze bond is in 1967 gesticht, als autonome jongerenclub van de
natuur- en vogelstudievereniging De Wielewaal (inmiddels opgegaan in de natuurvereniging Natuurpunt).
Omdat er destijds helaas geen land te bezeilen viel met een aantal oudere gezagsdragers, veranderden we in
1972 onze naam in Natuur 2000.
De bedoeling was natuurlijk op de eerste plaats om samen onze natuurinteresse aan bod te laten komen
(nogal wat leden deden biostudies), maar in dit apenland stootte je ook toen als natuurliefhebber direct op
natuur- en milieuwantoestanden waarvoor je toch je ogen niet kon sluiten.
Wat ons in de loop van die vele jaren bezig hield buiten onze natuurhobby, lees je in de evenzovele
jaargangen van Het Wielewaaltje en van Beenbreek, de opvolger sedert 1974.
Daar is nogal wat pionierswerk bij geweest, omdat geen of maar weinige van de andere hier te lande
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bestaande natuurverenigingen toen blijkbaar de fut hadden om er tegenaan te gaan.
Einde 1960 was er nochtans veel werk aan de winkel. De uitbreiding van de Antwerpse haven en de
industrievestigingen op de rechter en de linker Schelde-oever (de kerncentrales !), de aanleg van
autosnelwegen, de ongeremde (ruil)verkaveling van het Vlaamse landschap - tot de duinen van de Westhoek
toe, de vogelvangst enz.
Er was echter ook veel optimisme bij de 'activisten', de gedachte dat het allemaal te maken had met alienatie,
vervreemding van de natuur, en dat er met de nodige 'educatie' aan al die problemen wel een mouw te
passen viel.
De inspiratie en actie-moed putten we ook uit onze nationale en internationale netwerking. In 1970 bvb
waren we erg actief in het kader van het Europees Natuurbeschermingsjaar, organiseerden we de eerste
'Week van de Aarde', hielpen we mee de Bond Beter Leefmilieu oprichten (we deden ook 20 jaar het Vlaamse
secretariaat van het Nationaal Verbond voor Natuurbescherming). In samenwerking met de IYF ofte
International Youth Federation for Environmental Studies and Conservation hielden we acties rond de
opduikende plastic wegwerpverpakkingen en de campagne 'In Kringloop Leven' voor o.m. gescheiden
vuilophaling (1974). In de 80-jaren haalden we Greenpeace binnen in België en bekwamen we na de nodige
lobbying van het parlement de ratificatie van de CITES-conventie over de handel in bedreigde dier- en
plantensoorten. Via ons lidmaatschap van de IUCN, de Internationale Unie voor Natuurbehoud, kregen we
ook voldoende briefing om de nieuwe ideeën over duurzame intwikkeling bij ons bekend te maken. Verder
waren er de acties voor de wegbermen, het behoud van de tropische regenwouden, rond de dumping van
allerlei afval in zee, de zure neerslag, het pesticidenmisbruik, de actie Milieu op School etc. Je merkt vandaag
dat heel wat van deze acties gelukkig een blijvend effect hadden, ze werden ook ondersteund door onze
milieu-infowerking vanuit Oostende en onze natuur-infowerking vanuit Fort Oelegem (50.000
vleermuisbezoekers op 25 jaar tijd).
Dat alles hebben we achter de rug, er waren dus resultaten.
Wat met de toekomst ?
De eerste bekommernissen van de natuur- en milieubeweging vandaag draaien rond duurzaamheid,
biodiversiteit, klimaatverandering.
Maar daarboven rijzen ook fundamentele vragen.
Ondanks vijftig jaar natuur- en milieu-inzet lijkt de vervreemding bij de burgers niet kleiner geworden.
Niet milieu, duurzaamheid, klimaatverandering zijn vandaag hun zorg. Wel criminaliteit, integratie van
allochtonen, het slecht functioneren van overheid en gerecht, de kosten van het levensonderhoud, de
werkzekerheid.
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Tegelijkertijd is er de laatste decenniën behoorlijk wat bureaukratisering binnengeslopen in vele natuuren milieu-organisaties en wordt er daar in de (vaak betaalde) cenakels, soms ook terwille van de subsidies,
meer gedacht aan inspelen op het beleid van de overheid dan aan het uitbouwen en onderhouden van
contacten met het 'volk' (een ledenbestand van hooguit een paar 10.000 leden kan je moeilijk het volk
noemen). Dat geldt ook voor de zgn. groene partij.
De politiek heeft overigens tijdens diezelfde decenniën wel degelijk meer belastinggeld vrijgemaakt voor
natuur en milieu, maar of dat wel efficiënt gebruikt is blijft evengoed een grote vraag. Er zijn duidelijk meer
'groene' ambtenaren bijgekomen op de diverse bestuurniveau's en aan prestigeprojecten was er natuurlijk
ook geen gebrek, maar in verhouding is de blijvende output vooralsnog beneden de verwachtingen gebleven.
O.m. dit falen van de publieke zowel als de private sector (niet alleen in dit land) heeft een zeker
milieupessimisme doen ontstaan, een opvatting dat het milieu niet meer te redden valt.
Reeds in 1972, toen de Club van Rome afkwam met het rapport 'Grenzen aan de Groei', was er een besef dat
het wel eens fout kon aflopen, maar dat het tij nog gekeerd kon worden indien we met z'n allen duurzamer
zouden gaan leven.
We zijn nu veertig jaar later, is het redelijk om die onvervulde hoop te blijven koesteren ?
Het nog toegenomen egoisme, materialisme, consumerisme geven weinig aanleiding om daar ja op te
antwoorden, het zou een wonder zijn dat binnen afzienbare tijd gerealiseerd geraakt wat in bijna een halve
eeuw niet lukte.
In die zin lijken we wel wat op het orkest van de Titanic wanneer we ons blijven inzetten voor de vleermuizen,
wanneer we ons milieu-infowerk blijven doen, wanneer we geloof blijven prediken in de voorstellen van
mensen als Peter Tom Jones, voor transities naar een ecologisch verantwoorde maatschappij.
Maar net als onze voorgangers van 1967, vinden wij dat we met hetgeen wij weten en voelen niet zomaar
kunnen gaan zwijgen.
Hoe het uiteindelijk afloopt zullen we wel zien (of niet zien), we zijn dan in elk geval, met onze beperkte
middelen, blijven doen wat we konden.
En daarbij kan het zeker geen kwaad dat we die overtuiging, zoals altijd, ook bekend blijven maken aan onze
omgeving : familie, vrienden/vriendinnen, studie/werkkring enz.
Het 'volk' doen meedenken, doen meedoen, weetje...
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BIODIVERSITEIT

Lang geleden werd ooit de wens geformuleerd dat tegen 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit in Europa
gestopt zou zijn. Er werd zelfs een actie Countdown 2010 aan gekoppeld. Aan die stop zijn we helemaal nog
niet toe, actie blijft dus meer dan nodig. De Week van de Aarde (een Amerikaans initiatief dat onze bond reeds
anno 1970 hier te lande propageerde !) zal in 2010 bvb geheel aan de biodiversiteit gewijd zijn. De Campagne
voor Biodiversiteit wordt in Belgie getrokken door het Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel.
Campagneleider Marc Peeters vertelt er hieronder meer over…

Campagne voor biodiversiteit
Biodiversiteit is leven! Maar dat leven is in gevaar. Gelukkig is het nog niet te laat
en kan iedereen zijn steentje bijdragen om de biodiversiteit te behouden.
Surf naar www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be en doe mee!
Heb je geen toegang tot internet, dan kun je verder met de doefolder.

Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit staat voor de fantastische verscheidenheid van het leven op aarde,
van de microscopisch kleine bacterien en de algen tot de vogels, de zoogdieren
en de oerbossen. Biodiversiteit is meer dan de som van alle dieren,
planten, paddenstoelen en micro-organismen: het gaat eveneens over hun genen en de
ecosystemen waarin deze soorten leven.
Wetenschappers schatten dat er tussen de 3 en 100 miljoen soorten dieren, planten,
paddenstoelen en micro-organismen op aarde leven. Slechts 2 miljoen daarvan werden
tot op heden beschreven. Elk jaar ontdekken biologen ongeveer 20 000 nieuwe
soorten. In Belgie alleen zijn er 36.300 waargenomen. Afgaande op de resultaten
van vergelijkbare studies in onze buurlanden mogen we er waarschijnlijk nog
16 000 tot 19 000 bijtellen. Het totale aantal soorten in Belgie zou dus rond
de 55 000 schommelen.
SOS biodiversiteit
Vandaag zijn een derde tot de helft van alle soorten in Belgie bedreigd. De
zomeradonis, het akkerviltkruid, het vals heideblauwtje, de geelbuikvuurpad
en de tuimelaar bijvoorbeeld zijn al uit ons land verdwenen. De oorzaak van de
achteruitgang van de biodiversiteit moet gezocht worden in verschillende redenen.
Jammer genoeg zijn deze al te vaak gekoppeld aan menselijke activiteit. Denk hierbij
maar aan de opwarming van de aarde, het ontbossen, het leegvissen van de zee;
de lucht- en watervervuiling,...
Biodiversiteit=leven
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De huidige biodiversiteit is het resultaat van meer dan 3,5 miljard jaar evolutie en is
essentieel voor ons overleven en welzijn. Ze biedt ons levensnoodzakelijke producten
zoals voedsel, geneesmiddelen, bouwmateriaal, kledingvezels, enz. Gezonde
ecosystemen bewijzen ons ook talloze diensten: het zuiveren van water en lucht, de
productie van zuurstof, het vruchtbaar maken van de bodem, de bestuiving van
bloemen en zoveel meer.
Biodiversiteit is ook adembenemend mooi : ze bezorgt ons verwondering, is
inspirerend en schenkt ontspanning. Tot slot is biodiversiteit een hoofdrolspeler
in diverse sectoren zoals landbouw, visserij, toerisme, onderwijs, wetenschap, cultuur
en sport. Zonder haar zouden er veel minder jobs zijn en veel mensen geen inkomen
hebben.
Niet onuitputtelijk
We vergeten echter al te vaak dat we deel uitmaken en dus afhankelijk zijn van
de natuurlijke omgeving. Biodiversiteit wordt meestal beschouwd als gratis en
onuitputtelijk. Zonder het goed te beseffen, plunderen we deze unieke voorraadkamer
en brengen we ons eigen overleven in gevaar.
Het tij keren
Beseffen dat biodiversiteit van vitaal belang is voor ons overleven en dat het met die
biodiversiteit de verkeerde kant uitgaat, is een belangrijke stap. Maar dat alleen is niet
voldoende. Door onze dagdagelijkse keuzes te richten op duurzaamheid en respect
voor de natuur kunnen we de trend nog keren.
Hoe ga je tewerk?
Surf naar www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be, kies een engagement en doe mee.
Je krijgt dan meer info om je eigen engagement te realiseren en je kan getuigenissen
van andere geengageerden bekijken. Je kunt ook zelf een getuigenis invoeren of
een nieuwe engagement aangaan. Indien geen enkel engagement je aanspreekt mag je
er ook zelf eentje bedenken.
Zelfs als je al langer één of meer van de engagementen uitvoert, dan nog is het
belangrijk dat je je toch aanmeldt en meedoet via de website: zo ontstaat een sterk
signaal naar onze beleidsvoerders, bedrijfsleiders en de media toe.
De website biedt meer informatie bij elk engagement. Je wordt er tevens op de hoogte
gehouden van nieuwe initiatieven. Bij het aanbreken van een nieuw seizoen ontvangt
elke geengageerde die dat wenst een nieuwsbrief met interessante info over uitjes,
recepten, nieuwe tips een cadeau. En wie weet valt er wel een aangename verrassing
in je bus.
Indien je geen toegang hebt tot internet , kun je je engagementen aanstippen op de
doefolder. Wanneer je de kaart ingevuld terugstuurt, zorgt het Instituut voor Natuurwetenschappen dat je
engagementen op de website komen.
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Doefolders zijn gratis te verkrijgen via de contactgegevens op het einde van deze tekst.
20 engagementen
De 20 geselecteerde engagementen zijn eenvoudige tips die iedereen kan uitvoeren in het
alledaagse leven. Er is gedacht aan alle leeftijdcategorieen, aan situaties met of zonder
een tuin, aan voor de hand liggende of iets meer uitdagende tips.
Hieronder vind je de 20 engagementen in het kort weergegeven :
1.

Ik plant een boom of haag in mijn tuin of in de buurt van mijn school, werk,...
Ze verschaffen onderdak aan heel wat organismen, produceren zuurstof, en
zuiveren de lucht door CO2, fijn stof en andere deeltjes te absorberen.
2. Ik koop lokaal geteelde seizoensgroenten en -fruit: ze noodzaken minder
transport, invriezen en bewaarmiddelen.
3. Ik laat een groendak aanleggen of promoot het op mijn werk, voor mijn clubhuis,
enz.: zo´n plantendak verhoogt de biodiversiteit, zuivert de lucht, verzekert een
betere isolatie (en dus energiebesparing) en vermindert waterverlies en de kans
op overstroming.
4. Ik maak mijn eigen natuurlijke meststof door keukenresten,takken,bladeren en
maaisel te composteren: door de aarde te voeden, kan ik mijn eigen groenten en
fruit telen. Compost is even efficient als kunstmatige meststoffen, doet mijn
vuilzak krimpen en is bovendien gratis!
5. Ik gebruik geen producten eindigend op ´-cide´ zoals herbicide,pesticide,
insecticide,... Deze stoffen zijn niet alleen giftig voor het milieu, maar ook voor
onszelf.
6. Ik kies voor producten van de biologische landbouw: deze vorm van landbouw
houdt rekening met de natuur, de bodem en onze gezondheid.
7. Ik eet alleen vis gevangen of gekweekt op duurzame wijze: op die manier geef je
de bedreigde vissoorten de tijd om te herstellen.
8. Ik koop geen souvenirs op basis van koraal, zeepaardjes of schildpadden; ik
koop geen levende exoten zoals bijvoorbeeld roodwangschildpadden: hoe minder vraag er is
soorten, hoe minder zij en hun leefomgeving onder druk staan. Exoten kunnen de
inheemse biodiversiteit, economie en volksgezondheid ook bedreigen.
9. Ik leg een vijvertje aan in mijn tuin of in de buurt van mijn school of werkplaats:
zo´n waterpartij is een feest voor dieren en planten.
10. Ik laat de natuur haar gang gaan in (een deel van) mijn tuin: wilde planten en
bloemen zorgen niet enkel voor een overvloed aan kleuren en geuren, ze bieden
ook voedsel en beschutting aan vogels, vlinders, lieveheersbeestjes, enz.
11. Ik kies voor gecertificeerd(e) hout en houtproducten: het FSC- of PEFC-label
bewijst dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en
milieuvriendelijk is verwerkt.
12. Ik wandel of fiets minstens éénmaal per maand in de natuur: ´leren kennen´ is
al een beetje 'houden van´... en dus zin krijgen om te beschermen.
13. Ik bouw nestplaatsen voor dieren: veel medebewoners van onze planeet vinden
steeds moeilijker beschutting in onze verstedelijkte omgeving (solitaire bijen,
vleermuizen,...). Nochtans is dat vaak zeer makkelijk op te lossen: voor solitaire
bijen bv. volstaan al enkele gaatjes in een blok hout of een steen.
14. Ik verwelkom biodiversiteit op het balkon of aan mijn gevel: je hoeft niet over
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naar deze

15.
16.
17.

18.
19.
20.

een tuin te beschikken om de natuur meer kansen te geven; maak van je gevel
of balkon een groene oase te midden stenen en beton.
Ik dood geen dieren (ook geen insecten, spinnen, pissebedden, mollen,...): ze
spelen allemaal een rol in het levensweb rondom ons en vergeet niet dat ze ook
zeer nuttig kunnen zijn, denk maar aan de spin die thuis insecten opruimt.
Ik koop natuureducatieve cadeaus voor mijn kinderen of kleinkinderen: de liefde
voor de natuur kun je niet vroeg genoeg meegeven want de kinderen van vandaag
zijn de actoren van morgen.
Ik pluk geen planten, bloemen of paddenstoelen: deze ontkiemen of ontluiken op
voor hen ideale plaatsen en spelen daar een cruciale rol in het levensweb. Hoe
zeldzamer een plant of paddenstoel op een bepaalde plaats, hoe meer het plukken
ervan af te raden is.
Ik doe aan sport en respecteer daarbij de natuur: bepaalde sporttakken lijken niet
compatibel met natuur maar dat hoeft niet zo te zijn, er zijn talrijke manieren om te
sporten en daarbij de natuur te respecteren.
Ik observeer de natuur met aandacht: hoe meer je kijkt naar de natuur en de kleine
en grote wonderen die zich erin afspelen, hoe meer je ze zal willen behouden.
Doe je mee?
Ik stimuleer mijn familieleden, vrienden, collega´s om zich ook in te zetten
Voor biodiversiteit op www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be : jij bent alvast
overtuigd en dat is fantastisch maar stel je voor dat elke voorvechter voor
biodiversiteit op zijn beurt vijf of tien of ... nieuwe voorvechters aanbrengt, dan
is de biodiverse trein helemaal vertrokken.

Marc Peeters, KBIN

Meer informatie
Surf naar www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be voor meer tips.
Meer informatie over biodiversiteit en het belang van biodiversiteit voor ons
overleven en welzijn vind je in de brochures 'Biodiversiteit in Belgie: een
overzicht"en ´Biodiversiteit in Belgie: van vitaal belang´. Je kunt deze gratis bestellen
via de onderstaande contactgegevens. Wens je meer inlichtingen of wil je doefolders
of brochures aanvragen? Bel naar 02/627.45.45, stuur een mailtje naar
biodiversiteit@natuurwetenschappen.be of schrijf naar Biodiversiteit, KBIN,
Vautierstraat 29, 1000 Brussel.
P.S.
Op www.biodiv2010.be kan je ook gratis het boekje "366 Tips voor de Biodiversiteit" bestellen. Het geeft ideeën om zelf
evengoed iets te doen aan de biodiversiteit in het Jaar van de Biodiversiteit. Het is een publicatie van het Museum voor
Naruurwetenschappen en het wordt via de post naar een adres van je keuze gestuurd.
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TRANSITIEDENKEN

HET TRANSITIEDENKEN
Einde 1970-begin 1980 hoorden we voor het eerst spreken over duurzame ontwikkeling. Dat was op de algemene
vergaderingen 1978-1982 van de Internationale Unie voor Natuurbehoud IUCN, die toen haar "World Conservation
Strategy" ontwikkelde. Het begrip duurzaamheid is daarna gemeengoed geworden, mede door het zgn. Brundtlandrapport uit 1987, door de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling (UNCED) in 1992 te Rio de Janeiro en door de
wereldtop over duurzame ontwikkeling in 2002 te Johannesburg. Duurzame ontwikkeling wil zeggen een ontwikkeling die
voorziet in de behoeften van de mensen van nu, zonder daarmee de mogelijkheid van de toekomstige generaties om ook
in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Voor de Europese Unie is een en ander mettertijd geconcretiseerd
geraakt in de Europese Duurzaamheidsstrategie.
Transities
De Europese landen willen zo werken aan een duurzame samenleving binnen 30 jaar. Daarvoor zijn ingrijpende
(inter)nationale maatschappelijke veranderingen of transities nodig. Een voorbeeld is de transitie naar duurzame
mobiliteit. Auto's vervuilen het milieu. Het huidige beleid biedt niet veel mogelijkheden meer om dat probleem te
bestrijden. Benzine is al redelijk schoon en veel auto's hebben katalysatoren. Dus moet worden nagedacht over nieuwe
mogelijkheden zoals bvb auto's die op biodiesel of waterstof rijden. Dat zou een transitie zijn, zoals de overgang van
kolen naar aardgas in het verleden. Tot nu toe heeft de overheid nog nooit doelbewust en in samenwerking met
bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties een transitiebeleid ontwikkeld. Nochtans lijken de grote en
hardnekkige milieuproblemen alleen door transities op te lossen.
Peter Tom Jones
De "profeet" van het transitiedenken in Vlaanderen is Peter Tom Jones, burgerlijk ingenieur milieukunde en doctor in de
toegepaste wetenschappen, onderzoeksmanager industriële ecologie aan de Leuvense unief. Samen met politicologe
Vicky De Meyere publiceerde hij onlangs via de uitgeverijen EPO en Jan van Arkel het boek Terra Reversa ("Omgekeerde
Aarde"), waarin hij een geleidelijke maar radicale omkering van het huidige wereldsysteem bepleit : geen revolutie, maar
een "transitie" naar een ecologische en sociale samenleving. Onze ecologische voetafdruk overschrijdt de draagkracht
van de aarde. De gevolgen daarvan worden nu al zichtbaar. De klimaatverandering bvb. Hier en daar komen mensen
water en voedsel tekort, de oceanen verzuren en de biodiversiteit neemt af. Het wordt wel nog niet genoeg beseft. Er is
veel lippendienst. Politiekers en economen blijven eigenlijk denken dat een eindeloze groei-economie te verzoenen valt
met de eindige draagkracht van de aarde... Wie het over transitie heeft, denkt aan grondige veranderingen van
structuren, culturen, praktijken. Op alle terreinen van de samenleving : economisch, sociaal, cultureel, etisch. Dit is een
langdurig proces dat over twee tot drie generaties zal lopen. Een traag proces, dat zich zowel van onderuit (de mensen)
als van bovenaf (de poltiek) moet voltrekken. Maar de overheid verbergt haar falen op dit punt achter het excuus dat er
(nog) geen electoraal draagvlak voor zou zijn. Vandaar het belang van een overtuigd zgn. middenveld, van met hun
achterban verbonden massa-organisaties. Die kunnen hun leden winnen voor een radicaler sociaal-ecologisch beleid en
zij kunnen tegelijk de overheid onder druk zetten.
Duurzaamheid
Tansitie moet leiden tot een duurzame en rechtvaardige maatschappij. Een probleem is dat het begrip duurzame
ontwikkeling de laatste tijd bijna synoniem is geworden van duurzame economische groei. Zo wordt het
duurzaamheidsdebat verengd tot de vergroening van de productieprocessen en dat leidt niet direct tot de sociale en
ecologische maatschappij die we nodig hebben. Over de noodzakelijke veranderingen in ons consumptie- en leefpatroon
wordt amper gesproken. De transitie naar een meer duurzame samenleving mag geen puur technocratisch verhaal
worden, want dat leidt zelden tot de nodige vermindering van onze ecologische voetafdruk. Een voorbeeld.
Investeringen in zonnepanelen kan je redelijk snel terugverdienen. Vooral voor rijke mensen met een eigen huis is dat
aantrekkelijk. Het gevolg is dat in rijkere buurten de energiekosten gaan dalen, terwijl dat zeker niet het geval gaat zijn
in armere buurten en de belastingbetalers daar de subsidies voor de rijkere nog mee kunnen betalen. De rijkere lieden
laten het geld dat ze uitsparen ook niet onaangeroerd. Wanneer dat wordt aangewend om vliegtuigreisjes te maken,
neemt de totale ecologische voetafdruk van die mensen niet af maar toe... Dit voorbeeld maakt meteen duidelijk dat voor
transitie ook veranderingen op cultureel en gedrags-niveau nodig zijn. Zolang vliegen binnen Europa goedkoper is
dan met de trein reizen, kiest bijna iedereen voor het vliegtuig. Zolang duurzame keuzes moeilijker zijn, loopt de grote
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meerderheid van de mensen daar niet warm voor.
Rechtvaardigheid
Hoe dan wel ?
Jones en De Meyere pleiten voor een strategie van de 4 E's : Enable, Encourage, Exemplify, Engage.
Enable betekent mogelijk maken, in staat stellen. De overheid moet er voor zorgen dat mensen een duurzame keuze
kunnen maken. Wil je dat mensen minder auto rijden, zorg dan dat er goed en bereikbaar openbaar vervoer is, dat er
veel fietspaden zijn etc.
Encourage : de overheid moet aanmoedigen. Burgers moeten financieel beloond worden voor duurzaam gedrag en
financieel bestraft worden voor nietduurzame keuzes. Maak het openbaar vervoer goedkoop of gratis. Verander het
belastingstelsel zo dat duurzame keuzes betaalbaar worden en nietduurzame duurder.
Exemplify : de overheid en de grote maatschappelijke organisaties moeten het goede voorbeeld geven. Je kan de burger
wel oproepen tot duurzaam gedrag, als je zelf het tegenovergestelde gedrag vertoont, is dat dodelijk.
Engage staat voor het stimuleren van engagement voor duurzame keuzes. Op dit vlak precies kunnen ook de sociale en
culturele organisaties een belangrijke rol spelen. Samen met de milieubeweging moeten culturele organisaties,
vakbeweging, armoedebeweging, evengoed als allochtonenverenigingen werken aan het duurzaamheidsverhaal, waarbij
het eigen winkeltje wordt overstegen. De milieubeweging heeft vaak te weinig aandacht voor de sociale gevolgen van
transities, zoals bvb werkgelegenheidseffecten : hier moet de horizn verbreed worden in de richting van een just
transition, een rechtvaardige transitie.
De boodschap
Maar hoe vertel je mensen dat ze minder mogen consumeren ?
Volgens Jones door duidelijk te maken dat je een positieve boodschap brengt, nl dat onze milieu-impact met een factor
10 kan dalen en dat onze levenskwaliteit tegelijkertijd enorm kan toenemen. De enige sector waar dat niet kan is het
reeds ter sprake gekomen toerisme. Hier gaat het echt om consuminderen, minder ver en minder vaak vliegen. Ten
aanzien van mobiliteit, voeding en wonen kan je daarentegen wel een enthousiasmerende boodschap brengen.Iedereen
kan heerlijk eten, prachtig wonen en zich op een aangename wijze verplaatsen zonder de aarde te vernietigen. Bij dit
alles is het wel belangrijk te beseffen dat verandering van gedrag niet op individuele basis plaatsvindt. Mensen
veranderen, hun gedrag niet door bewustwording, door tv-spotjes. We moeten investeren in community change, waarbij
groepen mensen samen worden gebracht in collectieve veranderingsprocessen die aangenaam worden georganiseerd,
waarbij je nieuwe sociale netwerken creëert. De Transition Towns zij daar een radicaal en integraal voorbeeld van,, maar
er zijn ook minder verregaande voorbeelden zoals de Klimaatwijken...
(Naar Freek Kallenberg in Milieudefensie Magazine, jg 39, nr 5/6)
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ACTUALITEIT
BETOGERS KOPENHAGEN
KRIJGEN SMARTGELD
Een Kopenhaagse rechter doet de
Deense politie aan 250
klimaatbetogers 700 à 1200 €
schadevergoeding betalen. De
betogers werden tijdens een
demonstratie in de marge van de
klimaattop in Kopenhagen
(december 2009) door de politie
ingesloten en moesten daarna
urenlang met op de rug gebonden
handen op de ijskoude
straatstenen zitten. De rechter
vond de arrestaties onterecht en
noemde de omstandigheden van
de arrestatie
vernederend. Tijdens de
klimaattop werden zo'n 1900
demonstranten gearresteerd. De
politie paste steeds een
isolatietactiek toe, waarbij grote
groepen betogers werden
omsingeld en afgezonderd.
Daarbij werd geen onderscheid
gemaakt tussen relschoppers en
vreedzame betogers.

onderwaterrobots mislukten. Een
extra-beveiliging op de noodklep,
vereist in andere landen, is in de
VSA niet verplicht. BP liet daarop
gigantische koepels bouwen om
over de lekken te plaatsen. Zoiets
is nog nooit uitgeprobeerd op
zo'n diepte, de eerste pogingen
flopten. In elk geval kan het nog
maanden duren vooraleer alles
gedicht is. Dit wordt zeker de
grootste milieuramp tot dusver,
groter nog dan die met de
olietanker Exxon Valdez in 1989,
toen 40 miljoen liter olie de zee
en de kusten van Alaska
vervuilden : de natuur is daar 20
jaar later nog altijd niet van
hersteld... Een grote vraag hierbij
is hoe het mogelijk kon zijn dat
zo diep op zee naar olie mag
geboord worden zonder een
serieuze beveiliging om de
boorput hermetisch af te sluiten
als er iets fout gaat ? Alleen in de
Golf van Mexico al staan er 3500
boorplatformen.

OLIERAMP GOLF VAN MEXICO

HALLIBURTON’S CEMENT

Sedert 22 april 2010 gulpt er elke
dag 800.000 liter olie in de Golf
van Mexico. De oorzaak is een
aaneenschakeling van
ongelukken en defecten. Het
begon met een brand op een
boorplatform van British
Petroleum (BP). Het platform
ontplofte. De pijplijn naar
het boorgat in de zeebodem sloeg
lek. De veiligheidsklep daar op
die zeebodem (1,5 km diep !)
werkte niet. Pogingen om de klep
te activeren met

Het Amerikaanse
ingenieursbedrijf Halliburton (het
bedrijf van de sinistere vicepresident va de VSA onder Bush
jr. Dick Cheney, mee
verantwoordelijk voor de inval in
Irak) kwam vroeger al serieus in
opspraak door corruptie bij het
toekennen van contracten in Irak.
Nu blijkt dat het ook mee de
mega-olielek in de Golf van
Mexico veroorzaakt
heeft. Halliburton stond in voor
cementering van de boorpijp - die
11

de aardolie niet kon
tegenhouden eens het BPboorplatform was gezonken maar wist heel goed dat
daarvoor gebrekkige cement
was gebruikt. Tussen februari
en maart was de cement drie
keer uitgetest zonder succes,
maar er werd niets
ondernomen om daaraan te
verhelpen... Het onderzoek
hierover maakte alvast dat
Halliburton op Wall Street 10%
lager ging. What next ?
BEELDENROUTE ANTITANKGRACHT (BAT)
Midden 2010 worden langs 20
km Antitankgracht tussen
Oelegem en Brasschaat
(Prov.Antwerpen) 19
kunstwerken geïnstalleerd. Een
en ander staat onder de leiding
van Flor Bex, vroeger
conservator van het MUHKA in
Antwerpen. Het project moet
een betere samenwerking
inluiden tussen Brasschaat,
Brecht, Ranst en Schilde op het
gebied van toerisme, erfgoed en
milieu. Elke gemeente zorgt
voor een vijftal
kunstwerken. De bedoeling is
een link te leggen tussen natuur
en cultuur,tussen het landschap
in de buurt van het kanaaltje en
creaties van beeldende
kunstenaars in functie van dat
landschap. Ook de Werkgroep
Fort Oelegem doet natuurlijk
mee, met een zuil

ACTUALITEIT
THE INTERNATIONAL
WHALING COMMISSION4S 62ND
ANNUAL MEETING IN AGADIR
Van 21 tot 23 juni werd in het
Centre de Congrès Les Dunes
d'Or te Agadir, Marokko, de 62ste
jaarlijke Internationale
Walvisvaartconferentie
gehouden. De 88 deelnemers zijn
echter niet tot een overeenkomst
gekomen. Op tafel lag een
voorstel om het verbod op de
commerciële walvisjacht op te
heffen en Japan, Noorwegen en
IJsland een beperkt aantal
jachten toe te staan. Tien jaar
lang zou de wereld op die
beperkte wasvisjacht toezien. De
3 landen doden ieder jaar nog
altijd zo'n 2000 walvissen,
ondanks het 25 jaar oude verbod.
Wellicht duurt het nu opnieuw
een jaar voor er weer gepraat
wordt, de standpunten van vooren tegenstanders liggen te ver
uiteen. (IWC : www.iwcoffice.org)
KAREL VAN ISACKER
OVERLEDEN, ROUW OP
LINKEROEVER
Op 25 augustus 2010 overleed in
Niel-bij-As (L.) op 97-jarige
leeftijd pater prof.dr. Karel Van
Isacker s.J. Hij maakte vooral
naam als een gedreven en eerlijk
historicus, maar hij was ook een
man met een grote
maatschappelijke betrokkenheid.
Dat bleek in 1969 bvb. met zijn
publicatie "Het Land der Dwazen"
waarin hij de ongebreidelde
havenuitbreiding te Antwerpen
en de vernietiging van de mens

zijn leefomgeving hekelde : "De
wortel van onze verdwazing is de
jacht op bezit en aanzien". In
1997 zette hij zich ook in voor de
vrijwaring van het Scheldedorp
Doel. Uit zijn Adres aan de
Vlaamse Regering : "Twintig jaar
geleden kregen de bewoners van
Doel de bevestiging dat hun dorp
kon blijven. Niettemin bedreigen
de plannen voor een
containerkade vandaag deze
gemeenschap opnieuw en
rechtstreeks, terwijl honderden
hectaren binnen het havengebied
nog altijd braak liggen. Geef in dit
dossier voorrang aan de mens !".
De Vlaamse overheid en de
meerderheid in het Vlaamse
Parlement hebben er weinig oren
naar gehad. Tot vandaag toe
worden allerlei truuken
uitgehaald om woonsten te slopen
en de haven nog verder uit te
breiden. Ondanks een arrest van
het Hof van Beroep en met
misleiding van de Raad van State
en de Europese Commissie. Het
bedrog werd ontdekt en drie
rechters bij de hoogste rechtbank
hebben zichzelf moeten
wraken... Welke politieker durfde
daar commentaar aan wijden
? De hardnekkigheid waarmee de
ploeg van Karel Peeters maar ook
het gemeentebestuur van Beveren
te werk gaan valt moeilijk te
begrijpen. Het doet denken aan de
verdediging van die andere
hopeloze zaak destijds, de
promotie van de jaren 1970.
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EUROPEES PARLEMENT
VERWERPT MORATORIUM
OP ZEE-OLIEBORINGEN
Door de Commissie Milieu van
het Europees Parlement was
gevraagd dat diepzeeolieboringen, zoals deze die in
de Golf van Mexico tot een
reusachtige milieuramp
leidden, opgeschort zouden
worden tot er meer
duidelijkheid zou zijn over
veiligheid en aansprakelijkheid.
Helaas is het Europees
Parlement (ook andere
Parlementen...) soms een
speelbal van lobbyisten en de
lobby van de olie-industrie kent
er wat van. Zo werd op 7
oktober het voorstel tot een
moratorium op zeeolieboringen uiteindelijk toch
verworpen. Omdat de
Europese regelgeving wel
degelijk tekortschiet en omdat
er reële risico's bestaan, bvb bij
Schotland, gaat de Europese
Commissaris voor Energie
Oettinger de lidstaten nu zelf
oproepen tot een moratorium.

ACTUALITEIT
CONFERENTIE
BIODIVERSITEIT GESTART
In Nagoya, Japan, startte op
maandag 18 oktober 2010
een VN-conferentie over
biodiversiteit. Doel : het snelle
verdwijnen van dieren- en
plantensoorten tegengaan. Dat
verdwijnen gaat tegenwoordig
tot 1000 keer sneller dan het
normale niveau, door het
verdwijnen van leefgebieden, de
concurrentie van exotische
soorten, de vervuiling en de
klimaatverandering. Eén amfibie
op 3, meer dan 1 vogel op de 8,
meer dan 1 zoogdier op de 5 en
meer dan 1 conifeer op de 4 zijn
vandaag wereldwijd met
uitsterven bedreigd...
OOK NAGOYA EEN FLOP ?
Tegen het einde van de VNBiodiversiteitsconferentie te
Nagoya (Japan) zijn de
afgevaardigden van de 190
deelnemende landen het eens
geworden over een verdrag om
de verscheidenheid aan dierenen plantensoorten op de wereld
te beschermen, om hun
verdwijnen te stoppen. Er zijn 20
actiepunten overeengekomen.
Tegen het streefjaar 2020 moet
o.m. 10% van de oceanen als
natuurgebied beschermd
worden. Nu is dat 1%. Ook wordt
er aangedrongen op het
beschermen van vispopulaties.
Verder moet het percentage
natuurgebied op land omhoog
van 13% tot 17% en moet
ontbossing tegengegaan worden.

Na lang praten is er ook een
akkoord uit de bus gekomen over
de zgn. genetische rijkdommen.
Zo probeert men te voorkomen
dat rijke landen en bedrijven grof
geld verdienen aan de natuurlijke
rijkdommen van bvb
tropenlanden, zonder dat die
delen in de winst.
Een mooi principe, maar het
gebeurt al decenniën op
internationale conferenties
dat zgn. Derde Wereldpolitiekers
met de handen open staan voor
vanalles en nog wat : de vraag is
dan wel in welke zakken de
toegekende bedragen gaan
verdwijnen... De VSA doen weer
eens niet mee. Het
Wereldnatuurfonds heeft al
gegronde kritiek op Nagoya
omdat het verdrag helemaal geen
sancties bevat. Zien waar we
staan in 2020 ?
MERAPI BEDREIGT
BOROBUDUR
Op Midden-Java,
Indonesië, waren er einde
oktober 2010 weer uitbarstingen
van de vulkaan Merapi, 25 km van
de grote stad Yogya(karta) - het
Djokja van vm. Nederlands-Indië :
33 mensen kwamen daar al om
het leven. Ook in de buurt van
Yogya ligt het eeuwenoude
boeddhistische tempelcomplex
Borobudur, uit de tijd dat Java
nog niet overgegaan was naar de
Islam. De as van de Merapi
bedreigt nu de Borobudur,
schoonmakers zijn aan het werk
gezet om het gebouw asvrij te
houden...
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CHINA'S ERGSTE OLIERAMP
In het Noordoost-Chinese
Dalian ontplofte een pas
gevulde olietank van 90.000
ton. Daarbij kwam
waarschijnlijk een 60.000 ton
in de Gele Zee terecht. De rest
kon gerecupereerd worden
door duizenden vissersboten
die meteen na de ramp ingezet
werden. Volgens specialisten
van de Universiteit van Alaska
(UA) die in 1989 de Exxon
Valdez-ramp evalueerden valt
de Chinese ramp hiermee te
vergelijken. Een probleem bij
rampen in China is dat het
regime er alles aan doet om de
schade te verdoezelen of te
onderraporteren.Volgens
Peking kwam er 'maar' 1500
ton in zee terecht...

ACTUALITEIT
TONIJNCONFERENTIE
De International Commission for
the Conservation of Atlantic
Tunas (ICCAT) hield van 17 tot
27 november 2010 haar 17de
Special Meeting in het
Mariott Rive Gauche Hotel te
Parijs, met afgevaardigden van
48 landen. Overeengekomen
werd dat vissers volgend jaar
wereldwijd 12.900 ton tonijn
mogen vangen. Dat is zo'n 600
ton minder dan dit jaar, maar
veel meer dan natuur- en milieuorganisaties hadden verhoopt :
vooral omwille van de toekomst
van de blauwvintonijn, die met
uitsterven wordt bedreigd; de
laatste 40 jaar is de populatie
daarvan met 75%
teruggelopen. Landen als China
en Japan, waar veel
blauwvintonijn wordt verwerkt
in sushi bvb, verzetten zich op dit
soort conferenties systematisch
tegen elke serieuze beperking
van de tonijnvangst. Tot het te
laat zal zijn... Anderzijds worden
wel enkele bedreigde
haaiensoorten (hamerhaai,
witpunthaai) beter beschermd.
(www.iccat.int)
TIJGERTOP SINT-PETERSBURG
In Sint-Petersburg begon op 20
november 2010 een vierdaagse
tijgertop. De 13 landen waar de
tijger nog leeft komen er bijeen
om te voorkomen dat de tijger
uitstefrt. O.m. de Russische
premier Poetin, de Chinese
premier Wen Jiabao en de
Amerikaanse buitenlandminister

Hilary Clinton willen praten over
maatregelen zoals de aanpak van
stropers en handelsverboden. Er
leven nog 3200 tijgers in het
wild, een eeuw geleden waren
dat er nog 100.000. De
Wereldbank trekt 250 miljoen
euro uit. Concreet is het de
bedoeling om het aantal tijgers te
verdubbelen tegen het volgende
(Chinese) Jaar van de Tijger,
2022. Hopelijk kent dit project
meer succes dan het Indiase
Project Tiger, waar
decenniënlang o.m. door WWFleden van over de hele wereld
geld in gepompt werd zonder
beduidend resultaat...

echt Klimaatverdrag en voor
de verlenging van het KyotoProtocol over de beperking
van de broeikasgassen (loopt
af in 2012). Die verlenging
moet volgend jaar serieus
worden geregeld op een
nieuwe Klimaattop un Durban,
Zuid-Afrika. Overigens werden
er ook overeenkomsten
gemaakt over het tegengaan
van de ontbossing
(regenwouden), over
technologie-transfer en over
een Groen Klimaatfonds,
waaruit in de toekomst 100
miljard dollar per jaar
verdeeld moet kunnen
worden.

BETOGING VOOR KLIMAAT

GAT OZONLAAG KLEINER

In Brussel was er op zondag 28
november 2010 een betoging
voor klimaatmaatregelen. De
deelnemers stapten van het
Noordstation naar de Kunstberg.
Rond 16 u was er een
gezamenlijk zangmoment met
een lied voor de VN-klimaattop
te Cancun, Mexico :
een bewerking van "Hey Jude"
van The Beatles. De betogers
eisen een duurzaam akkoord
over o.a. de vermindering van de
broeikasgassen.

Het gat in de ozonlaag is
voor het vijfde jaar op rij
kleiner geworden. Het NieuwZeelandse Institute of Water
and Atmospheric Resaearch
berekende dat het gat dit jaar
maximaal 22 miljoen
km² groot was tegen 24
miljoen vorig jaar. Dat
betekent nog niet dat het gat
zich duurzaam herstelt, het is
alleen een mogelijk teken van
herstel. De verkleining kan een
gevolg zijn van internationale
initiatieven zoals het Montreal
Protocol on Substances that
Deplete the Ozone Layer, om
het gebruik te stoppen van
stoffen die de ozonlaag
aantasten (zie ook
www.unep.org/ozone).

KLIMAATTOP CANCUN
Op de Klimaattop in Cancun,
Mexico, is dan toch een
compromis bereikt over een
eindtekst... En er zijn tenminste
afspraken gemaakt die moeten
dienen als bouwstenen voor een
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ACTUALITEIT
ZWARTKEELLIJSTER IN
LOPPEM
Soms halen vogelwaarnemingen
het TV-nieuws. Dat is het geval
met de Zwartkeellijster (Turdus
ruficollis atrogularis) die gespot
werd in een tuin in Loppem, WVl.
De vogel broedt van Oeral tot
Baikalmeer met een geïsoleerde
populatie in de Kaukasus. De
normale trek is richting
Himalaya. Een mogelijkheid kan
zijn dat ie in een 'verkeerde'
richting meetrok met andere
trekvogels, misschien gebeurt dat
meer dan gedacht. Officieel werd
hij in België tot voor kort nog
maar 4 keer gezien...
VOEDSELRELLEN TUNESIË,
ALGERIJE, MOZAMBIQUE
In destraten van Tunis, Algiers en
Maputo blijft het volk zijn
ongenoegen uiten over de
voedselprijzen. Die prijzen
stijgen maar en het ziet er niet
naar uit dat ze snel zullen dalen.
Vooral de armere landen, waar de
mensen een groot deel van hun
inkomen aan voedsel spenderen,
komen in de problemen. De
kernkwestie is dat de vraag snel
toeneemt terwijl het aanbod niet
volgt. De bevolking van
reuzenlanden zoals China en
Brazilië wordt bvb rijker,
waardoor ze meer en betere
voeding gaat consumeren.
Tegelijk stuurt het steeds
wispelturiger weer de oogsten in
de war. Er valt te veel of te weinig
regen. De dure olie zorgt er dan
weer voor dat steeds meer

landbouwgrond gebruikt wordt
voor biobrandstoffen. En ook de
speculatie speelt haar sinistere
rol. De handel in soja, maïs en
graan wordt steeds meer het
speelterrein van grote beleggers.
Het gevolg is dat de prijzen
steeds minder de onderliggende
waarde weerspiegelen en dit jaar
naar een nieuw recordpeil gaan...
WARMSTE JAAR OOIT
Volgens de World Meteorological
Organization (WMO) wordt 2010
het warmste jaar ooit. Tot nu lag
de wereldtemperatuur 0,55
graden boven het gemiddelde van
14 graden. Vooral delen van
Rusland, Groenland, Noord-Afrika
en Canada waren warmer dan
ooit. In Moskou lagen de
temperaturen in juli 7,6 graden
hoger dan normaal.Terzelfdertijd
kondigden de VN aan dat ook de
broeikasgasconcentraties in de
atmosfeer wereldwijd de hoogste
ooit waren. Volgens sommige
wetenschappers blijft er een
(kleine) kans dat de variaties die
van jaar tot jaar zichtbaar zijn
eerder te maken hebben met
fenomenen als El Nino en La Nina
dan met de klimaatverandering...
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HONDERD JAAR NATUUR- EN
STEDENSCHOON
De Koninklijke Vereniging voor
Natuur- en Stedenschoon werd
in 1910 gesticht en is zo de
oudste natuur- en
milieuvereniging in
Vlaanderen. Een van haar
grootste successen is het
behoud van de Kalmthoutse
Heide. Ook de regionale
landschapsparken waren een
idee van de KVNS.In 2010
wordt dat uitgebreid gevierd,
met o.m. een academische
zitting...

NATUUR
ANKONA
ANKONA staat voor Antwerpse
Koepel voor Natuurstudie. Dat is
een samenwerkingsverband
tussen het Antwerps
provinciebestuur en iedereen die
zich in de provincie met
natuurstudie bezighoudt. Het
secretariaat wordt verzorgd door
de Natuurcel van het PIH, het
Provinciaal Instituut voor
Hygiëne. Die Natuurcel publiceert
ook een interessant en gratis
tijdschrift ANTENNE met artikels
over de natuur en de
natuurstudie in de provincie. Je
kan het lezen op www.ankona.be
of je kan een exemplaar van de
laatste aflevering komen ophalen
in ons natuurcentrum in Fort
Oelegem. Je kan ook vragen op de
mailing list te komen via Koen
Cuypers, p/a PIH,
Kronenburgstraat 45, 2000
Antwerpen

je vriezer, vanwege ziektekiemen.
Eenmaal ontdooid kan je ze met je
vingers of met een pincet
uitpluizen en met een afgedankte
tandenborstel de botjes
schoonmaken. Aan schedels en
kaken kan je de door de uilen
verorberde muizensoorten
herkennen. Voor goede
determinatietabellen kijk je op de
lijst van onze Groene Winkel of op
zoogdierstudie-sites zoals bvb
www.vzz.nl

BRAAKBALLEN

EGELS & MCDONALDS

In 'stillere' natuurmaanden is het
een goeie idee om eens wat aan
uilenbraakballenpluizen te doen.
Kerkuilenbraakballen vind je bvb
in grote schuren op het
platteland (bvb in de buurt van
Het Zwin, waar we destijds nogal
wat kerkuilkasten hingen).
Ransuilen rusten in groep op
zgn 'roestplekken' en produceren
daar hun braakballen. Bosuilen
doen het eerder individueel.
Nadat je je braakballen
verzameld hebt leg je die best
eerst 24 uur in een plastiekzak in

Sedert de uitvinding van de
wegwerpverpakkingen blijven
maar grote fracties daarvan in de
natuur terechtkomen. Ook bvb de
McFlurry-ijsbekers van
McDonalds. Egels geraken daar
nog al eens in vast met hun kop.
Daarom maakte de
hamburgerketen de bekers 20
mm kleiner, maar dat lijkt nog
niet afdoende naar jonge egels
toe. De Nederlandse
Zoogdiervereniging roept daarom
op om gevallen van klem geraakte
egels te (blijven) signaleren. Met
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die gegevens kan de vereniging
McDonalds wanneer nodig
aanzetten om de bekers nog
meer te verkleinen. Je zou er
tegelijk ook op kunnen rekenen
dat McDonalds-klanten hun
afval in de vuilnisbak zouden
gooien...
GIEREN
De voorbije jaren trokken
in onze Lage Landen en ook in
Duitsland de talrijke
waarnemingen van Vale Gieren
de aandacht van het grote
publiek. Sinds 2005 waren er
voor gieren aanzienlijk minder
kadavers te vinden in NoordSpanje. Velen hebben hieruit de
conclusie getrokken dat dit de
oorzaak zou zijn van die
bezoekjes. Die veronderstelling
komt echter niet overeen met
de feiten. Een bekende Franse
gierenspecialist, Jean-Pierre
Choisy van het Parc Naturel
Régional du Vercors schreef
hierover een interessant artikel
in Het Vogeljaar 2009/3,
blz.102-110. Choisy
coördineert het volgen van
gieren ten noorden van de
Pyreneeën op ruime afstand
van hun populaties. Hij vraagt
alle vogelaars om hem zoveel
mogelijk - ook oude gierenwaarnemingen te sturen
jean-pierre.choisy@pnrvercors.fr. Hij verstaat
Nederlands !

NATUUR
JAAR VAN DE EGEL
Dit jaar is uitgeroepen tot Jaar
van de Egel. Aan alle mensen van
goede wil wordt gevraagd om
egelwaarnemingen (levende en
dode) door te geven. Dat gaat
hopelijk wat duidelijker maken
hoe het precies zit met dit
bijzondere zoogdier en of de egel
op de "Rode Lijst" moet komen.
Er verschijnt ook een boekje over
egelvriendelijk tuinieren. Verder
is begin mei een briefingsdag en
einde september een
egelweekend. Meer nieuws via de
redactie !

ontbost. Er zouden dringend
initiatieven moeten komen om
bossen opnieuw aan te planten,
vindt het WWF. Ondertussen
verloopt de ontbossing van het
Amazonewoud in Brazilië wel
trager dan in de voorbije 20 jaar :
tussen juli 2008 en augustus 2009
werden 'slechts' 7000 vierkante
kilometer regenwoud gerooid, dat
betekent dat de jaarlijkse
ontbossingsratio met 45% zou
teruggevallen zijn... De
wereldwijde recessie zit hier
allicht voor iets tussen, wat gaan
we meemaken zodra de situatie
terug verbetert ?

PADDENTREK
ONTBOSSING
Eind oktober 2009 werd in
Buenos Aires, Argentinië het
Wereldboscongres van de
Verenigde Naties gehouden.
Vertegenwoordigers van 160
landen kwamen er samen om een
plan op te stellen voor de
klimaattop in Kopenhagen in
december. Het
Wereldnatuurfonds ofte WWF
hield de congressisten bij die
gelegenheid nog eens voor dat er
iedere minuut (!) de oppervlakte
van 36 voetbalvelden wordt

Door de kou in het begin van het
seizoen en de aanhoudende
droogte verliep de paddentrek
van winterverblijf naar
voortplantingswater slechts met
mondjesmaat, dit voorjaar 2009.
Begin april waren de vroege
soorten (salamanders, bruine
kikker, heikikker) wel naar het
water getrokken, van de padden
moest een groot deel nog in
beweging komen. Veel
overzetgroepen hadden nog maar
een 50% van hun verwachte
aantallen overgezet...
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PS Voor vrijwilligers die in de
toekomst ook mee willen
helpen is er een folder "Padden
op pad" beschikbaar. Mail effe
naar het bondssecretariaat of
bemachtig er een op een van de
activiteitsdagen in het fort.

PALINGPROBLEMEN
Onze palingen worden al 15
jaar magerder. Als je weet dat
alleen hoge vetreserves het de
paling toelaten om de lange
trek naar zijn paaigebied te
maken en een goede
voortplanting te verzekeren
besef je dat er serieuze
problemen op komst zijn.
Minder vet maakt de paling ook
meer aantastbaar door allerlei
vervuiling, minder weerbaar
tegen infecties van virussen en
parasieten enz. De paling in
onze rivieren blijkt heel zwaar
vervuild en dat heeft dan weer
zijn effect op palingetende
mensen : palingetende
palingvissers hebben 200 maal
meer PCB's in hun lijf dan nietpalingvissers.

NATUUR
ROODBORSTJES

SCHELPENKLEUREN

De roodborstjes die bij ons in de
tuinen overwinteren, vaak met
meerderen samen, broeden
meestal in het noorden van
Europa. Tot half april blijven die
Scandinavische en Russische
vogeltjes hier in de steden en
dorpen hangen. Om zeker te zijn
van voedsel verdedigen ze een
voedselterritorium : mannetje of
vrouwtje, ieder heeft zijn eigen
terrein en voor het markeren van
dat gebied zingen ook de
vrouwtjes. Onze inheemse
roodborsten waren lange tijd
bosvogels, maar dat is veranderd.
In de plantsoenen is het normaal
geworden om hout en bladeren te
laten liggen. Soms worden zelfs
van snoeihout takkenbossen
gemaakt. Daar leven veel insecten
in en de roodborstjes, maar ook
de winterkoninkjes en de egels
profiteren hiervan. Voor het
broeden (ze bouwen hun nest op
of laag bij de grond tussen
onderbegroeiing, in
takkenbossen en boomgaten)
gelden dan weer strenge
gedragscodes, vrouwtjes en
mannetjes zien er nl identiek uit
en op rood wordt fel gereageerd.
Een roodborstvrouwtje mag niet
laten blijken dat ze de baas wil
zijn of ze wordt als een agressor
aanzien en weggejaagd of zelfs
doodgepikt. Jonge roodborstjes
zijn daarom helemaal bruin.
Zouden ze op jonge leeftijd al een
oranjerode borst hebben, dan zou
dat tot familiedrama's leiden...
(Bron : Stadsnatuur, Platform
Stadsnatuur Tilburg)

Je ziet ze elke strandwandeling
liggen : de felgekleurde roze, gele,
oranje of witte
nonnetjesschelpen. Onderzoekers
van het NIOZ (Nederlands
Instituut voor Onderzoek der Zee)
vonden dat de schelpkleur bij
deze soort erfelijk bepaald is. Het
werkt zoals de
overervingsproeven die Mendel in
Brünn deed met erwten : roze is
de dominante kleur en wit is
recessief. Twee witte nonnetjes
krijgen altijd witte nakomelingen,
de kinderen van roze nonnetjes
kunnen alle mogelijke kleuren

SLANGENBETEN
Giftige slangen komen vooral voor
in de landelijke zones van Afrika
onder de Sahara, Centraal- en
Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië.
Ieder jaar sterven daar 20.000 à
100.000 mensen na een
slangenbeet, vooral jongere
mannen die in de landbouw
werken : exacte gegevens zijn nog
altijd moeilijk te bekomen. De
meest geduchte slangen komen
uit de families Elapidae met de
Cobra en de Viperidae met de
adders en de ratelslangen. Buiten
letsels in de zone van de beet
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(weefselschade) veroorzaakt
het gif van Elapidae een
afdalende verlamming die
levensbedreigend wordt als de
ademhalingsspieren worden
aangetast. Na beten van
adderachtigen ziet men
bloedingen waarbij vooral
intracerebraal bloeden moet
worden gevreesd, maar ook
hart en nieren kunnen
aangetast worden. De enige
specifieke behandeling van een
slangenbeet bestaat in het
intraveneus toedienen van
tegengif uit paarden of schapen.
Er valt nog heel wat te
verbeteren aan die behandeling
: aan weefselschade verhelpt ze
bvb niet en het tegengif heeft
ook veel bijwerkingen.

NATUUR
SLECHTVALKEN
Na een dieptepunt in de periode
1950-1970 doet de slechtvalk het
terug goed hier te lande : in
Vlaanderen broeden
tegenwoordig 35 broedparen.
Vorig jaar brachten die 78 jongen
groot : meest in speciale FIRnestkasten (FIR = Fonds voor
Instandhouding van Roofvogels)
op hoge gebouwen en
soortgelijke. Te Antwerpen zit er
zo bvb een koppel in een nis aan
de noordtop van de 70m hoge
politietoren aan de Oudaan, niet
ver van de Bervoetstraat en het
MICJ. De jongen hebben wel niet
altijd genoeg plaats om hun
vleugelspieren te trainen, de
politie vindt er soms beneden op
de grond. Daarom komt er deze
winter een metalen rooster aan
de nis om meer plek te
scheppen...

Europa. Zachte en vochtige
winters vergemakkelijken de
verspreiding (ze moeten hun
levenscyclus dan minder
onderbreken) en de mensen
reizen ook meer naar CentraalEuropa, waar elk jaar 10.000
gevallen van tekenencefalitis
worden gemeld. Een teek 'springt'
niet op zijn prooi, hij zit bvb
boven op een grasplant en laat
zich op een voorbijkomend
slachtoffer glijden om er een
geschikt plaatsje te zoeken en
daar te bijten. Wanneer ze met
bloed gevuld zijn laten ze zich
gewoon vallen. Weliswaar is
slechts 10% drager van de
bacterie Borrelia burgerdorferi,
verantwoordelijk voor de Ziekte
van Lyme, maar hier te lande
alleen zorgt dat elk jaar toch nog
voor 700 ziektegevallen...

TEKEN
Over teken hadden we het al
meer in Beenbreek en in de
Nieuwsbrief, n.a.v. tekenbeten op
kampen en excursies enzo.
Tekenbeten kunnen je de zgn.
Ziekte van Lyme geven en daar
bestaat voorlopig geen vaccin
tegen. Je kan ze dus beter
vermijden en wanneer er toch
een teek in je vel geraakt die vlug
met een goeie pincetsnok
verwijderen (zonder te draaien,
de beet wel ontsmetten en het
letsel verder even in de gaten
houden). De laatste 20 jaar
komen de Ziekte van Lyme en
tekenencefalitis vaker voor in

VLEERMUIZEN EN
WINDTURBINES
Het is al langer bekend dat er
conflicten kunnen ontstaan tussen
de bescherming van vogels en het
plaatsen van windturbines. De
laatste jaren wordt het echter ook
duidelijk dat zo'n
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conflicten evengoed kunnen
bestaan tussen windturbines
en de bescherming van
vleermuizen : voedselgebieden,
jachtcorridors, rustplaatsen
kunnen in het gedrang komen,
daarnaast kan er ook risco
ontstaan op botsingen en op
desoriëntatie door de emissie
van ultrasoon geluid.
EUROBATS, een Europese
Overeenkomst over de
bescherming van
vleermuispopulaties (30
Europese staten, 45
vleermuissoorten) gaat daarom
richtlijnen opstellen voor het
verrichten van milieu-effectrapportages t.a.v. de aanleg van
windturbineparken in relatie
tot de beschermingsbelangen
van vleermuizen. Ze
publiceerde onlangs een
brochure "Guidelines for
consideration of bats in wind
farm projects". Meer info :
www.eurobats.org.`

NATUUR
BIODIVERSITEIT &
EXOTENINVASIES
Er wordt de laatste tijden veel
gedaan om de biodiversiteit te
bevorderen. Mensen leggen bvb
graag poelen en vijvers aan, een
ideaal milieu voor biodiversiteit.
Bij zo'n initiatief is het wel
oppassen dat je de juiste
waterplanten voorziet. Nogal wat
catalogen van waterplanten
maken ongepaste reclame voor
uitheemse soorten die zich, eens
ter plekke uitgezet, erg invasief
en competitief gedragen. Ze zijn
vaak sterk en beschikken over
een groot groeivermogen. Voor je
het weet is je waterpartij
overwoekerd en zijn de inheemse
plantensoorten verdrongen. Ze
kunnen ook het licht
tegenhouden en de
beschikbaarheid van zuurstif
verminderen, met de biologische
dood van de waterplas tot gevolg.
Via zaadjes en plantfragmenten
(uitgetrokken of gemaaid)
kunnen ze ten slotte ook
ontsnappen uit je tuin en het
onheil uitdragen in nabijgelegen
waterlopen of natuurlijke
waterrijke gebieden. Als je de
biodiversiteit dus echt een dienst
wil bewijzen, doe dan zeker niet
mee met de verspreiding van
invasieve waterplanten !
Concreet :
(1) Oeverplanten : vermijd het
invoeren van reuzenbalsemien en
witte spirea, kies voor
moerasspirea, grote kattestaart,
gele lis.
(2) Amfibieplanten : vermijd het
invoeren van grote waternavel en

waterteunisbloem, kies eerder
voor pijlkruid, middelse
waterranonkel, dotterbloem.
(3) Zuurstofplanten : vermijd het
invoeren van waterpest en
parelvederktuid, kies eerder voor
glanzig fonteinkruid, hoornblad,
aarvederkruid.
(4) Drijvende planten : pas op
voor waterhyacint en
mosselplant, kies eerder voor
waterlelie en drijvend
fonteinkruid.
Let ook nog op het volgende :
De grote kroosvaren en de
dwergkroos zijn minuscule
waterplanten die welig kunnen
tieren aan wateroppervlakten die
rijk zijn aan voedingsstoffen. Ze
komen
vaak ongewild in waterpartijen
terecht ten gevolge van de
verplaatsing van water, slijk of
andere waterplanten .
Ook andere uitheemse
waterplanten kunnen invasief
worden. We moeten vooral op
onze hoede zijn voor soorten die
zowel vorstresistent als erg sterk
zijn
Watercrassula is een waterplant
uit Australië die nog niet veel
voorkomt op het Europese
vasteland maar die wel al een
groot aantal vijvers en poelen
heeft ingepalmd in het Verenigd
Koninkrijk. De ontwikkeling van
deze plant leidde tot een daling
van het aantal vissen en
watersalamanders. Uitroeiing is
onmogelijk want de plant valt
uiteen in kleine stekken zodra
men hem probeert uit te trekken...
Meer info :
http://ias.biodiversity.be
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NATURA 2000
Natura 2000 is de (pas lang na
de onze uitgevonden) naam van
een netwerk van beschermde
natuurgebieden binnen de
Europese Unie. De Europese
wetgeving die deze gebieden
beschermt heet de Habitats
Directive (uit mei 1992). Deze
Richtlijn sluit aan bij de Birds
Directive (uit 1979). Er zijn
daarom 3 types van Natura
2000-gebieden : gebieden die
door de Birds Directive worden
beschermd, gebieden die onder
de Habitats Directive vallen en
gebieden die door de 2
Richtlijnen beschermd worden.
Wil je een idee hebben van wat
er zoal beschermd is in Europa,
klik dan eens de volgende
internet-website aan :
http://natura2000eea.europa.e
u
NACHTEGAAL-CD
Nachtegaalfreaks moesten zich
maar eens de nachtegaal-cd van
Meeuwsen Natuurgeluiden
aanschaffen : 78 minuten
afwisselende nachtegaalzang,
opgenomen in het
natuurgebied De Weerribben in
het Nederlandse Overijssel.
Prijs : 16.5O EURO.
Meer info :
www.natuurgeluiden.nl

NATUUR
AARDBEVINGEN

WIE VERMINKT DE BRUINVISSEN ?

FOSSIELEN

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...

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...

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.

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
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NATUUR
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 natuurorganisati
es (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.

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 gpssystemen en radioverkeer in de
luchtvaart verstoren. De NASA
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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 uitknop van je systemen indrukt !
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.

NATUUR
HOEVEEL STERREN ?

TROPENBOS

Amerikaanse astronomen van de
Yale-unief en van het HarvardSmithsonian 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

Minder dan 10% van het
tropenbos op aarde wordt
duurzaam beheerd. Dat
rapporteert de International
Tropical Timber Association
ITTO, een handelsorganisatie van
60 landen die samen voor 20
miljard dollar per jaar (!) aan hout
exporteren. In haar Annual
Review and Assessment of the
World Timber Situation 2010
analyseert de ITTO de staat van
zo'n 1,4 miljard hectaren tropisch
bos in 33 landen van Afrika, Azië,
de Pacific en ZuidAmerika. Samen bezitten die 90%
van het tropenbos. Het totaal aan
permanent bos is 760 miljoen
hectaren, 53 miljoen daarvan (=
zowat de oppervlakte van
Frankrijk) worden duurzaam
beheerd. Het in de praktijk
brengen van alle mooie woorden
over de bescherming van het
tropenbos, onder meer i.v.m. de
strijd tegen klimaatverandering,
valt dus goed tegen. Door de
bevolkingsgroei en de stijgende
voedselprijzen zit het er eerder in
dat de ontbossing in toenemende
mate zal doorgaan... Ondertussen
is Greenpeace in juni 2011 wel
een actie gestart om Mattel, de
producent van de Barbiepoppen,
aan te zetten om die Barbies niet
langer te verpakken in papier dat
gekocht wordt bij het
Indonesische Asia Pulp and Paper
(APA). APA geraakt aan zijn
papier door ontbossing van het
habitat van de laatste 400-500
Sumatraanse tijgers.
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KLIMAATVERANDERING
BEDREIGT EUROPESE
VLINDERS
De klimaatverandering
bedreigt een groot deel van de
Europese biodiversiteit. Dat
blijkt uit de Climatic Risk Atlas
of European Butterflies, een
omvangrijke studie naar het
effect van klimaatverandering
op de verspreiding van
dagvlinders. Ook bij ons
ontsnappen de dagvlinders niet
aan de gevolgen van de
klimaatverandering : het aantal
soorten dagvlinders dat nog in
ons land voorkomt, zal
geleidelijk afnemen bij
stijgende temperaturen. De
kleine vos bijvoorbeeld, die
vroeger algemeen voorkwam,
maakt nu nog minder dan 1%
van alle
dagvlinderwaarnemingen uit.
En slechts 8% van alle
deelnemers aan de jaarlijkse
tuinvlindertelling zal nog een,
citroenvlinder in z'n tuin...
(Zie
www.pensoftonline.net/biorisk
en typ als searchterm in het
venster rechts "butterfly" )

NATUUR
WALVISGEZANG : CULTURELE
OVERDRACHT...
De zang van walvissen heeft nog veel
geheimen. Baleinwalvissen zoals de
bultrug hebben een strottenhoofd
maar missen stembanden.
Tandwalvissen zoals de dolfijnen
produceren gefluit en geklik via
membranen in het gat op hun
kop. Maar daarmee bereiken ze niet
de gezangen van een halfuur de
bultruggen tijdens het paarseizoen
voortdurend herhalen en waarvan
zelfs cd's op de markt
kwamen. Wetenschappers van de
University of Queensland (Brisbane,
Australië) namen 11 jaar aan een
stuk geluiden op van bultruggen in
de Stille Oceaan. Ze merkten op dat
alle mannetjes in één geografische
(= genetisch verwante)
groep hetzelfde zangpatroon
gebruiken, maar dat er jaar na jaar
nieuwe deuntjes kunnen
ontstaan. En waar de bultruggen
van een aangrenzende populatie een
ander liedje zingen, blijken die het
jaar nadien meestal de hit van de
buren over te nemen. Er is altijd een
stapsgewijze beweging van west
naar oost. Zo drong het zangpatroon
dat in 2002 van de Australische kust
tot Tonga werd gehoord in 2003
door tot Amerikaans Samoa en de
Cookeilanden, om in 2004 ook Frans
Polynesië te veroveren... Vermoed
wordt dat die overdracht gebeurt
wanneer de populaties tijdens de
trek naar de winterkwartieren met
elkaar in contact komen en dat de
Australische dieren door hun
getalsterkte de trendsetters zijn.
Volgens de UQ-mensen is er in de
dierenwereld nog nooit eerder zo'n
snel om zich heen grijpende
wijziging van een gedragspatroon

waargenomen. Ook vogels
veranderen wel eens van lied, maar
dan duurt het decenniën voor een
afwijkend deuntje gemeengoed
wordt en is er waarschijnlijk
erfelijkheid in het spel. Bij de
bultruggen kan er van genetische
overdracht geen sprake zijn,
waardoor het fenomeen dicht
aanleunt bij culturele overdracht
onder mensen.
(Ellen C. Garland cs, Dynamic
Horizontal Cultural Transmission
of Humpback Whale Song at the
Ocean Basin Scale : Current Biology,
14 april 2011. Contact :
e.garland@uq.edu.au)

BEREN
Van kleine zoogdieren die
winterslapen (eekhoorns,
vleermuizen) is geweten dat hun
temperatuur dan behoorlijk zakt,
soms tot niet ver boven het
vriespunt. Ook hun
stofwisselingsniveau daalt, zelfs
tot 2 % van het zomerniveau. Ze
worden wel regelmatig wakker en
daarbij stijgt hun temperatuur
kortstondig. Dat verbruikt energie
, maar vermoedelijk is dit
periodisch opwarmen nodig om
schade aan weefsels te
voorkomen. Bij beren ligt alles
anders. In Science Magazine stond
in februari '11 een bericht van
wetenschappers van het Institute
of Arctic Biology van de
University
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of Arctic Biology van de
University of Alaska te
Fairbanks (www.iab.uaf.edu).
Die hebben zich bezig
gehouden met de fysiologie van
winterslapende beren en hun
onderzoek wees uit dat beren
wel degelijk een echte
winterslaap houden. Daaraan
werd getwijfeld omdat hun
lichaamstemperatuur bij
winterslaap nog tamelijk hoog
is. Terwijl de
buitentemperatuur tot -40°C
kan dalen, houdt de beer in zijn
hol zijn temperatuur op peil
door regelmatig te rillen : dat
geeft wel schommelingen van 2
à 6 graden. Hartslag en
ademhaling blijven beperkt tot
een minimum. Rillen gaat
tegelijk met de ademhaling.
Tegen de lente, half april,
begint de
temperatuur langzaam op te
lopen tot de normale 36,6 °C.
Maar nadat de beer uit zijn hol
kwam duurt het nog 3 weken
voordat zijn stofwisseling weer
op het zomerniveau zit :
waarschijnlijk omdat het
spijsverteringsstelsel tijd nodig
heeft om weer op gang te
komen, na inactiviteit tijdens
de winterslaap...
Bron : Sander Voormolen, Beer
ronkt aan een stuk door tijdens
winterslaap. De Standaard,
23.02.2011. Oivind Toien et
al.,Hibernation in Black Bears :
Independence of Metabolic
Suppression from Body
Temperature. Science
Magazine, 18 February 2011 :
906-909. IAB News Releases,
www.iab.uaf.edu/news.

NATUUR
TREKTELLEN
Elk najaar proberen duizenden
vogelaars in Europa de
herfstvogeltrek te tellen. Dat
geeft info over de aankomst van
doortrekkers en overwinteraars
en ook over het verloop van die
trek. Voor je waarnemingen kies
je in het binnenland (er wordt
ook aan 'seawatching' gedaan !)
best een observatiepost niet te
ver van je home, in open veld met
goed uitzicht. De zangvogels
trekken meestal 's ochtends, de
'zwevers' meestal midden op de
dag. Als materiaal neem je best
een 10x-verrekijker, een
telekijker en een goed zitje. Je
begint met het noordoosten in de
gaten te houden, want de meeste
trek verloopt volgens een as
noordoost-zuidwest. Hou er
rekening mee dat de vogels bij
open weer ('blauwe hemel') wel
een stuk hoger trekken.
Belangrijke basisnotities die je
altijd moet maken zijn de
momenten van begin en einde
van de observatie en de
weersgesteldheid. Voor de
registratie van telgegevens uit
diverse Europese landen is er de
wonderlijke website
www.trektellen.nl. Hoe je je daar
moet inloggen vraag je best aan
de webmaster Gerard Troost via
gtroost@solcon.nl. Ook voor niettellende vogelgeïnteresseerden
biedt die site een massa leuke
info. Test het maar eens uit... Nog
dit. De eerste zaterdag van
oktober is er in heel Europa

Eurobirdwatch. Als je meedoet
probeer je die dag zoveel
mogelijk trekwaarnemingen te
doen en deze voor zondagmiddag
in te sturen.
INTO THE WILD
De grote Amerikaanse
natuurverdedigers zijn sinds
altijd begaan geweest met het
verdwijnen en het behoud van de
"wildernis". Zo'n 150 jaar geleden
kon de schrijver en
natuurbeschermer Henry David
Thoreau (Walden !) nog beweren
: "In de wildernis schuilt het
behoud van de wereld". Maar die
andere natuurbehoudspionier en
medestichter van de Wilderness
Society, Aldo Leopold, kwam in
1935 ontsteld terug van een
studiereis in het Europese
voorbeeldland Duitsland dat toen
nog zowat de helft groter was dan
nu : in Europa bleek er al geen
echte wildernis meer over te
schieten... Ongerepte plekken zijn
op deze aarde inmiddels nog
schaarser geworden. Toch blijft
de hunker er naar groot. De
National Geographic Traveller
houdt er zich in zijn 4/2010nummer mee bezig, de aandacht
te vragen voor 10 ver weg gelegen
plekken die nog relatief weinig
(hoewel...) van de mens te lijden
hadden : 1. Arnhemland in het
Australische Northern Territory,
2. het Baikalmeer in Z.O. Siberië,
3. De Aleoeteneilanden ten W. van
Alaska, 3. het Nationaal Park
Madidi in Bolivië, 5. het South
Georgia-eiland op 1300 km Z.W.
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van de Falklands, 6. het Bwindiwoud in de Riftvallei in
Oeganda, 7. De Okavangodelta
in Botswana, 8. Auyuittuq
National Park op Baffineiland,
Canada, 9. Nationaal Park
Sagarmatha in Nepal, in de
schaduw van de Mt.Everest, 10.
de kustsequoia-wouden in de
mistige valleien aan de
noordkust van Californië...
MOSSELEN
Onder druk van de markt
verschuift het begin van het
"mosselseizoen" steeds meer
naar het begin van de
vakantieperiode, hoewel de
beste en de grootste mosselen
er pas zijn vanaf september. In
elk geval lijkt de rust in het
mosselkwekerswereldje
teruggekeerd nadat in het
najaar van 2008 een
"mosselconvenant" werd
afgesloten met overheid en
natuurverenigingen. De
mosselkwekers hebben zich er
toen toe verbonden om op een
duurzame manier te werk te
gaan en om zo de
Waddenzeebodem (de
Waddenzee is het belangrijkste
Nederlandse productiegebied)
te herstellen. Vroeger gebeurde
de mosselvangst daar via
bodemvisserij, nu wordt er
gewerkt met mosselzaadvangstinstallaties...

NATUUR
KEIZERPINGUIN STERFT DEZE
EEUW UIT
Begin september 2010 vond te
Boston (VSA) de 7de
International Penguin Conference
plaats. Bijzondere aandacht ging
naar de Zuidpoolsoorten (7 van
de 18) en nog meer naar de
Keizerpinguin. Het is een van de
grootste en mooiste vogels ter
wereld, maar het valt te
vrezen dat hij nog deze eeuw
uitsterft. Zoals de Reuzenalk 150
jaar geleden de de Dodo 300 jaar
geleden : ook vogels die het
vliegen verleerden. De
Keizerpinguin is nl. extreem
gevoelig voor
teperatuursstijgingen,
verkleining van zijn woongebied,
verstoring van zijn voedselketen.
Momenteel worden er nog een
200.000 exemplaren geteld in 43
Zuidpoolkolonies, maar de tekens
aan de wand zijn er al. Veel
onderzoek gebeurde door de
Franse ecologe Stephanie
Jenouvrier (33) bij het Franse
onderzoeksstation Dumont
d'Urville op Terre Adélie. Tussen
1972 en 1982 verdween daar
1/10 van het ijs, wat de
plaatselijke Keizerpinguinpopulatie even halveerde...
Info :
www.penguinconference.org

LINDENWOUD
Het grootste deel van ons bos is
eenvormig, soortenarm en
oersaai. Gelukkig zien steeds
meer beheerders het bos als een
ruimte waar naast houtteelt ool
natuur en recreatie meetellen. Dat
heet geïntegreerd bosbeheer.
Onderzoek toonde aan dat met de
aanplant van tot nu
onderbedeelde boomsoorten op
redelijk korte termijn vooruitgang
valt te boeken. Sinds 2001 is er
nogal wat aandacht voor het
humusprofiel van de
verschillende loofboomsoorten,
op uiteenlopende groeiplaatsen.
Enthoesiast geworden door de
uitkomsten hiervan zijn
natuurbeschermingsorganisaties
in Nederland bvb aan de slag
gegaan met
herintroductieprojecten van
winterlinde. Tussen 8000 en 5500
jaar geleden (het zgn.
Atlanticum), voor de komst van
de zwerflandbouwers, waren
grote delen van de Lage Landen
bedekt met een gemengd eikenlindenbos (zowel winter- als
zomerlinden). Daarna ging
de linde sterk achteruit en
vandaag is ie als bosboom
nagenoeg uitgestorven. Voor
nieuwe initiatieven is de kans op
succes het grootst op bosbodems
van min. 150 jaar, waar in de
omgeving al oude bossoorten
staan : een beperkte kans dus,
maar alles bij elkaar blijft het de
moeite waard.
(Patrick Hommel : "Terug naar
het Lindenwoud", uitg.KNNV)
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TONIJN-NETTEN
De industriële tonijnvangst met
reuzennetten (lees
"Reuzentonijn" van Steven
Adolf, uitg.Prometheus) is niet
alleen een ramp voor de
tonijnen en voor de ecologie
van de zeeën in het algemeen,
maar specifiek ook voor bvb de
albatrossen : 17 van de 22
soorten worden er door met
uitsterven bedreigd. BirdLife,
de internationale federatie van
vogelbeschermingsvereniginge
n, probeert tussen te komen bij
de verantwoordelijke visserijorganisaties opdat alvast die
netten wat aangepast zouden
worden...

NATUUR
WAT MET DE DIEPZEE ?
De olieramp in de Golf van
Mexico (april-augustus 2010,
1.500 meter onder water) vestigt
opnieuw de aandacht op de
diepzee en op de gevolgen van
milieuvervuiling voor het leven
daar. Dat blijft vandaag nog vaak
een raadsel, want over het
enorme stuk aarde dat tot 11.000
meter onder het zee-oppervlak
ligt weten wij nog altijd minder
dan over de ruimte...
Het echte diepzee-onderzoek
startte pas in 1930, toen mensen
voor de eerste keer 435 meter
diep geraakten, in een soort
stalen kogel. In 1960 geraakten
Jacques Picard en Don Walsh
10.740 meter diep, het record tot
nu toe. De betere hulpmiddelen
(duikboten, duikrobotten)
hielpen het onderzoek sedertdien
wel een stuk vooruit, bij elke
nieuwe expeditie worden
tegenwoordig duizende nieuwe
diersoorten ontdekt ! Maar ook
minder wetenschappelijke
motieven doen de interesse voor
de diepzee stijgen. Vooral vanuit
China en Zuid-Korea wordt er al
druk gespeculeerd op het winnen
van grondstoffen, van mangaan
tot goud toe - vooral in de buurt
van de zgn. Zwarte Rookgaten,
hete bronnen op de
oceaanbodem. Die te verwachten
nieuwe goldrush gaat ook
serieuze nieuwe gevaren
meebrengen voor het
submariene milieu...
Een organisatie die zich volop
inzet voor de studie en de
bescherming van de diepzee is

DEEPWAVE, c/o dr.Onno Gross,
Bei den Mühren 69A, DE 20457
Hamburg (www.deepwave.org ,
info@deepwave.org)

HUISMUS WEG ?
In Tigerpaper January-March
2010 (het bulletin van het
regionaal FAO-kantoor voor
Azië te Bangkok) wordt de
terugloop van de huismus in
West-Europa vergeleken met die
in India. In Engeland ging de
huismus tussen 1979 en 1995
met 60% achteruit en in Indië
gaat het er ook niet goed mee. De
auteurs wijzen op een aantal
elementen : de jongen die niet
genoeg bladluizen gevoerd
krijgen, minder huizen met
dakpandaken, de
luchtbezoedeling met veel fijn stof
in de stedelijke atmosfeer. Een
onderzoek in Bristol anno 20012002 legde ook een link tussen de
mussen en onze welvaart. In
sjieke onderhouden
stadsgedeelten was het zoeken
naar huismussen, in wijken met
oudere huizen en trash zaten er
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nog wel. Op het platteland
wordt de landbouw
industriëler en efficiënter
bedreven, met bvb minder
graanafval tot gevolg. Er zijn de
hoogspanningsleidingen met
electromagnetische
contaminatie (niet bepaald
gezocht door vogels), er zijn de
pesticiden enz. Alles bij elkaar
lijkt veel te draaien rond de
eerste week in het bestaan van
een pasgeboren huismus en
het tekort aan insekten op dat
moment. In India heeft dat al
geleid tot een migratie in de
richting van heilige plaatsen
(tempels), waar nog genoeg
nestplaats en eten te vinden
valt. Het geleidelijk verdwijnen
van de huismus bij ons en
elders kan weer de vraag doen
stellen of we al dan niet getuige
zijn van een zesde grote
uitsterfgolf. De vijfde was 65
miljoen jaar geleden, toen de
dinosaurussen verdwenen.
Auteurscontact :
manjumenoncam@yahoo.co.in

NATUUR
WEGBERMDECREET 25 JAAR
Begin de 1980-jaren waren de
wegbermen een belangrijk
actiepunt voor Natuur 2000.
Omdat er naar deze belangrijke
biotopen nauwelijks werd
omgezien, omdat ze lukraak
werden kapotgespoten en omdat
ze gebruikt werden als publiek
afvaldepot. Wegbermen zijn
nochtans in ons versnipperd
landschap essentiële
verbindingslinten voor tal van
diersoorten en voor vele
plantensoorten zijn het dikwijls
de enige plaatsen waar men ze
nog vindt. Onze campagne startte
destijds met een ludieke
schoonmaaktactie op 1 april, die
op TV aangekondigd werd door
toenmalig weerman van dienst
Armand Pien en waarbij we zelfs
steun kregen van heuse legerdetachementen, te gek... Een en
ander werd gedocumenteerd
door een MICJ-brochure die in
oktober 1980 verscheen. In dit
geval maakte het de politiekers
wel wakker en spoedig kwam er
een Wegbermdecreet, dat op 1
januari 1985 van kracht
werd. Hiermee hadden o.m. de
gemeenten een leidraad voor een
efficiënt maaibeheer. De
belangrijkste peilers in het
decreet zijn het respecteren van
de maaidata (richtdata zijn na 15
juni en na 15 september), het
afvoeren van het maaisel, het
verbod op het gebruik van
pesticiden en het verharden of
bestorten van de bermen.
Wanneer we deze richtlijnen
vandaag toetsen aan de realiteit,

constateren we dat het bijlange
nog niet overal met het
wegbermbeheer loopt zoals het
zou moeten. Vaak worden de
richtdata gewoon niet
gerespecteerd, verder is er ook de
druk van infrastructuurwerken
langs openbare bermen enz. Aan
sensibilisering blijft er dus serieus
nood. Rapporteer eens over de
toestand in jouw gemeente !
WEER - STRENGE WINTERS
Ook bij een steeds warmer
wordend klimaat blijft kou
mogelijk. Dat was bij ons duidelijk
begin en einde 2009 en begin
2010. Het gebeurt minder vaak,
maar strenge winters blijven
voorkomen.
De statistieken noemen een
winter in de Lage Landen streng
als de gemiddelde temperatuur in
de 3 meteorologische
wintermaanden ( = december,
januari, februari) onder nul
blijft. Zo waren de winters van
1963, 1947, 1940, 1929, 1942,
1979, 1941 en 1996
streng. Daarnaast heb je ook
winters met koudegolven. Een
koudegolf is een aaneengesloten
periode van minstens 5 ijsdagen (
= dagen met een
maximumtemperatuur onder
0°C), waarbij op 3 van die 5
ijsdagen
de minimumtemperatuur ook nog
eens lager moet zijn dan 10°C. Sedert 1996 was er tot 2010
geen koudegolf meer. In de barre
winter van 1963 waren er dan
weer meerdere. Tenslotte zijn er
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nog de koudeperioden,
periodes waarin de laagste
temperaturen van de hele
winter worden gemeten. De
koudste periode van de 20ste
eeuw viel in januari 1942 :
bijna elke dag vroor het hier
toen onder -10°C en je had
nachten van -25°C.
TROPISCH REGENWOUD
INDONESIË
Greenpeace (niet alleen) is
kwaad op Nestlé. Nestlé koopt
elk jaar honderdduizenden
tonnen palmolie van de
beruchte Indonesische
bedrijvengroep Sinar Mas (zie
Wikipedia) die in Indonesië op
grote schaal regenwoud en
veenmoerasbossen vernietigt
om er palmolieplantages te
maken. Nestlé maakt met die
palmolie o.m. Kit Kat. Een en
ander bevordert de
klimaatsverandering, het
bedreigt ook de orang-oetans
en het levensonderhoud van de
lokale bevolking. Greenpeace
wil dat Nestlé zijn aankopen bij
Sinar Mas stopt, naar het
voorbeeld van bvb Unilever. Er
loopt nu een mailcampagne
naar de directie van Nestlé
Belgium toe, meer info op
www.greenpeace.org/belgium/
nl/kitkat. Doe mee !

NATUUR
THE COVE

NACHTEGAAL-CD

In de VSA is er in natuurkringen
en daarbuiten nogal wat te doen
over de nieuwe film The Cove (An
Oceanic Preservation Society
Production). De film gaat over
een hermetisch afgesloten zeeinham bij Taiji, Japan, waar de
Japanse vleesindustrie
ongeweten en op grote schaal
dolfijnen vangt en afmaakt voor
de consumptie - dolfijnen die wel
genoeg kwik in hun vlees hebben
om die consumptie meer dan
gevaarlijk te maken. De man
achter de missie om dat allemaal
in het daglicht te brengen is Ric
O'Barry. Die trainde destijds
dolfijnen voor de bekende TVserie Flipper. Nog tijdens dat
trainen geraakte hij ervan
overtuigd dat dit allemaal grote
onzin was. Sindsdien wijdt hij zijn
leven aan de
dolfijnenbescherming en aan
acties om grove gevallen van
dolfijnenmoord (meest in Japan)
aan de kaak te stellen. Schrijnend
vindt hij ook het feit dat in Taiji
evengoed de wereld van de
dolfijnenshows en aquaria zich
komt "bevoorraden". Die betaalt
daar vlot 150.00 $ voor een
dolfijn die, in gevangenschap in
een marine park of swim-withdolphins programma, 50% kans
heeft om binnen de 2 jaar dood te
gaan...
Meer info :
www.thecovemovie.com en
www.savejapanesedolphins.org.

Nachtegaalfreaks moesten zich
maar eens de nachtegaal-cd van
Meeuwsen Natuurgeluiden
aanschaffen : 78 minuten
afwisselende nachtegaalzang,
opgenomen in het natuurgebied
De Weerribben in het
Nederlandse Overijssel. Prijs :
16.5O EURO.
Meer info :
www.natuurgeluiden.nl
DIERENTUINEN - ORKA'S
Orka's kan je bezig zien in Sea
World te Orlando, Florida (VSA)
en wat Europa betreft in het
Franse Antibes (Marine World) of
op de Canarische Eilanden
(Tenerife, Loro Parque). In
Orlando beet een orka zijn
trainster dood. Eerder hadden
'killer whales' al twee andere
mensen gedood. Moet het
verboden worden om orka's, of
dolfijnen in het algemeen, in
gevangenschap te houden ? Nogal
wat dierenrechtenorganisaties
zijn voor, de dierentuinen
natuurlijk tegen. Harry Schram,
oud-directeur van de Europese
dierentuinenvereniging EAZA en
ooit nog lid van Natuur 2000,
schreef er een opiniestuk over in
De Morgen van 27/2/2010.
Schram wijst er op dat de orka's
in dierentuinen niet meer uit de
natuur komen (het vervuilde
zeemilieu maakt het de natuurorka's overigens ook niet bepaald
veilig) en dat er op een etisch
verantwoorde manier mee moet
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worden omgegaan. Maar orka's
blijven uiteindelijk ook grote en
gespierde roofdieren van 5500
kg die niet beseffen dat
menselijke speelkameraden
veel kwetsbaarder zijn. In
dierentuinen komen verzorgers
nooit in dezelfde ruimte bij
tijgers of leeuwen of zelfs
olifanten. Over het verzorgen,
trainen en presenteren van
orka's moet eens beter
nagedacht worden, zeker over
het meezwemmen en
meeduiken...
IJS
Ijswinters zoals deze van 2009
en 2010 maken mensen
nieuwsgierig naar ijsvorming.
De vorming en de aangroei van
ijs hangt in de natuur wel van
veel factoren af. Hoe ondieper
het water hoe vlotter de
ijsvorming bvb. Ook weinig
bewolking, droge lucht en een
zwak briesje versnellen de
aangroei van ijs (= afvoer van
warmte-energie). Sneeuw remt
die aangroei dan weer af, want
sneeuw isoleert. Een regel van
VRT-weervrouw Sabine
Hagedoren : een nacht met 5
graden vorst geeft gemiddeld
een ijsaangroei van 1
centimeter.

MILIEU
FIJN STOF
Naar aanleiding van het Lange
Wapper-referendum in
Antwerpen (18/10/09) werd ook
het fijn stof-probleem
aangeraakt. Voor wie nu pas op
deze zender afstemt nog eens wat
info hierover. Fijn stof ofte
Particular Matter (PM) is een
vorm van leefmilieuverontreiniging die veroorzaakt
wordt door in de lucht
rondzwevende kleine
stofdeeltjes. Er worden
gewoonlijk 2 categorieën
onderscheiden : PM10 verwijst
naar stofdeeltjes waarvan de
doormeter minder dan 10 µ
bedraagt ( 1 µ = 1 miljoenste,
1 µm of micron of micrometer = 1
miljoenste van 1 meter), PM2,5
verwijst naar stofdeeltjes die
kleiner zijn dan 2,5 µ. Dat
onderscheidt heeft te maken met
een fysiologisch gegeven.
Partikels met een diameter
tussen 5 en 10 µ worden meestal
door de neus uit de lucht
gefilterd, kleinere deeltjes
dringen dieper door. Daarom
verwacht men dat PM10 vooral
problemen veroorzaakt in de
hoge luchtwegen, terwijl PM2,5
tot in de longen en zelfs tot in het
bloed geraakt... Fijn stof omvat
zowel organisch als nietorganisch materiaal. Het wordt
geproduceerd bij
verbrandingsprocessen, met als
grote boosdoener de uitstoot van
diesel en in mindere mate
benzine. Ook andere factoren
spelen een rol zoals de erosie van
de wegen, het afslijten van

autobanden, industriële
processen en zelfs huishoudelijke
verbranding. Sinds 1 januari 2005
zijn Europese richtlijnen en
normen voor fijn stofvan kracht.
De gemiddelde jaarconcentratie
van fijn stof in de lucht mag een
grens van 40µg/m3 niet
overschrijden. Van 1 januari 2010
af wordt die drempel zelfs
verlaagd tot 20 µg/m3.
Over het effect van fijn stof op de
gezondheid (aandoeningen van de
luchtwegen, hartklachten etc) zijn
er stilaan kilometers boeken en
rapporten
geschreven. Bedenkelijk is bvb
dat een verhoogde hoeveelheid
PM2,5 in de lucht de normale
longontwikkeling afremt :
kinderen die opgroeien in een
vervuild milieu kunnen op
termijn kleinere longen krijgen...
GEWASBESCHERMINGSMIDDEL
EN FRUITTEELT EN SIERTEELT
Het departement Landbouw en
Visserij (Vlaamse Gemeenschap)
doet een studie naar het
gewasbeschermingsmiddelengebr
uik in de Vlaamse tuinbouw en
naar de mogelijkheden om het
gebruik daarvan te reduceren.
Een aantal reductietechnieken
werden voorgelegd aan enkele
tientallen fruitteelt- en
sierteeltbedrijven. Het draagvlak
bij de fruittelers bleek behoorlijk
groot, hoewel er nog altijd
bedrijven niet overtuigd zijn van
het milieuvoordeel. Bij de
siertelers verschilde het
draagvlak naargelang het type
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reductiemaatregel. De kennis
rond technieken voor
milieuvriendelijke teelt is op
nogal wat sierteeltbedrijven
eerder beperkt : 16% had zelfs
nog nooit gehoord van ook
maar één van de voorgelegde
technieken...
Info : Mededelingen 50 en 51
van het Instituut voor
Landbouw- en
Visserijonderzoek,
Burg.VanGansberghelaan 96,
9820 Merelbeke-Lemberge.
JONGEREN EN VERVUILING
In de lucht en in onze voeding
zitten pestciden, PCB's, zware
metalen enz. Daar wordt
genoeg over gepraat, maar er
wat definitief aan doen blijft
een andere zaak. Laat het je
vertellen door de mensen die
rondom ons aan kanker
sterven. Jongeren zijn daar
specifiek gevoelig voor. Al die
vervuilende stoffen
beïnvloeden je
hormonenspiegel : Cadmium
zorgt voor een lagere
hormonenconcentratie, PCB's
voor een hogere. Aan de Gentse
unief wordt hier nogal wat
onderzoek over verricht. Dat
wees uit dat zelfs kleinere
hoeveelheden zware metalen
en pesticiden de hormonen van
14-15jarigen beïnvloeden en
het helpt niet om de besmetting
bvb te halveren : dat halveert
duidelijk de invloed op de
hormonenspiegel niet...

MILIEU
KERNENERGIE

LICHTVERVUILING

OLIE NA 2020

Ook in de Lage Landen is de
kernenergiediscussie terug
losgebarsten. Meer dan dat
eigenlijk. Het Nederlandse zgn
energiebedrijf Delta wil al in
2014 in Borssele aan de Schelde,
niet zo ver van de Belgische
grens, een tweede kerncentrale
bouwen. Tegen 2018 zou die
centrale operationeel moeten
zijn. Wat het kernafval betreft,
dat willen ze opwerken.
M.a.w. dwars door
Vlaanderen zouden er tonnen
potentieel gevaarlijk afval heen
en weer worden vervoerd tussen
Borssele en Frankrijk (La Hague)
of Engeland (Sellafield). En het
effect van het gebruik van
koelwater uit de zee op de
ecologie van de Schelde ? Terwijl
hier bij ons Van Rompuy en de
andere Belgische
meerderheidspolitiekers de
kerncentrales langer open willen
houden, is het zgn Nucleair
Forum aan het tweede deel van
zijn dure, mee door de overheid
(= de belastingbetalers)
gesponsorde en dubieuze
kernenergiecampagne toe. Alleen
Groen! lijkt in het parlement
serieus weerwerk te bieden...
(Discussiëren kan bvb op
www.kernenergienee.hyves.nl)

Aan lichtvervuiling staat zowat
iedereen bloot en bijna iedereen
praat er over. Vreemd genoeg
staat het wetenschappelijk
onderzoek er naar nog in de
kinderschoenen. Toch zijn er al
gegevens die doen denken dat er
een rechtstreeks verband
bestaat tussen blootstelling aan
licht tijdens de nacht en
mechanismen die de tumorgroei
(kanker) aanzwengelen. Als er
teveel licht is gaan de
melatoninespiegels in het bloed
dalen : melatonine wordt 's
nachts afgescheiden en reduceert
de productie van oestrogenen
(oestrogenen = 'vrouwelijke
hormonen'). Gebleken is bvb dat
vrouwen op plekken waar men 's
nachts buiten een boek kan lezen,
73% meer kans hadden op
borstkanker. De buitenverlichting
beïnvloedt dus het wel en wee
van mensen en gordijnen of
rolluiken bieden daar geen
afdoende bescherming tegen. Ook
andere levende wezens zien er
van af. In Florida verstoorde nog
niet zo lang geleden nutteloze
strandverlichting het leggedrag
van zeeschildpadden, de jongen
die uit de eieren kropen liepen
door de belichting ook massaal de
verkeerde kant op. In de VSA
wordt er nu volop gepleit voor
een matiger gebruik van licht en
voor een aanpassing van het soort
lichtbronnen.
(Bron : De Huisarts, 19 maart
2009)

Volgens het Britse
energieonderzoeksbureau UK
Energy Research Centre zou de
zgn peak oil, de piek in de
wereldwijde olieproductie,
tegen 2020 bereikt kunnen
worden. Bij een verdere stijging
van de vraag naar olie en bij
moeilijker te exploiteren
voorraden (op minder
toegankelijke plaatsen) gaat
dan een tijdperk van nog
duurdere olie aanbreken. De
stijgende prijzen zullen er
allicht toe aanzetten om snel
koolstofintensieve
alternatieven te ontwikkelen,
waardoor het heel lastig zal
worden om gevaarlijke
klomaatveranderingen te
vermijden...
(www.ukerc.ac.uk)
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MILIEU
PLASTIC SOEP

DE TRANSPOLAR DRIFT

VOEDING EN KANKER

Door de stromingen komt alle
vuilnis in de oceanen uiteindelijk
terecht op bepaalde plekken,
zoals bvb de zgn NoordAtlantische Draaikolk. Een groot

In de Noordelijke Poolzee,
bovenaan de wereld, bestaan er 2
grote zeestromingen : de
Transpolar Drift in de
Euraziatische Arctic en de
Beaufort Gyre ten noorden van
Alaska en Canada. De
Transpolaire Drift voert water en
ijs van Siberië over de Noordpool
naar het oosten van Groenland,
waar hij de OostGroenlandstroming vervoegt. De
TPD wordt gevoed door het water

Over de kankereffecten van nog
altijd teveel toxische stoffen in
onze voeding en ook van
ongezond voedsel zelf (dierlijke
vetten, gezouten
voedingswaren, grillvlees,
beschimmelde producten,
alcohol...) worden bijna
dagelijks studieresultaten
gepubliceerd.
Verhoudingsgewijs volgen de te
nemen maatregelen maar heel
magertjes. Daar zou meer werk
van gemaakt moeten worden,
want uit weer andere recente
studies blijkt dat gezonde
voeding alleen het risico van
kanker onvoldoende beperkt !
Wel reduceert het eten van
groenten en fruit het risico van
hart- en vaatziekten. De
belangrijkste
leefstijlaanpassingen die het
risico op kanker wat kunnen
verminderen blijven dus het
behoud van een adequaat
lichaamsgewicht en
lichaamsbeweging...

gedeelte van die afval bestaat uit
plastic, vandaar de naam 'Plastic
Soep'. Het spul is amper
biologisch afbreekbaar. Sedert
1976 wordt er in de wereld 5 x
zoveel plastic geproduceerd.
Vreemd genoeg neemt de
hoeveelheid plastic afval die bij
onderzoeken wordt opgevist al
jaren niet toe. Waar is al dat extra
plastic naar toe ? Misschien
worden de plastic partikeltjes zo
klein dat ze niet alle in de
onderzoeksnetten blijven.
Evengoed mogelijk is dat algen en
biofilms zich afzetten op stukjes
afval en die dan naar de
oceaanbodem doen zinken.
Misschien worden ze ook
opgegeten door vis en plankton
(met andere gevolgen vandien) ?
Of geraakt het plastic via
bepaalde stromingen tich uit die
draaikolken ? In het
Noordpoolgebied worden al
flinke hoeveelh eden plastic
vastgesteld in zee...

uit de Siberische rivieren dat
oostwaarts in de Atlantische
Oceaan wordt gestuwd. De
Beaufort Gyre draait in 4 jaar
volgens de uurwerkwijzers rond
en betrekt daar ook de Poolkap
bij. Door de opwarming van de
aarde dreigt de Transpolar Drift
stil te vallen. Dat gaat serieuze
problemen geven, want de TPD
zorgt o.m. voor een menging van
allerlei vervuiling die zich door
andere stromingen in
het noorden van de wereld
concentreert : bvb radioactieve
elementen, afkomstig van lekken
in het nucleaire systeem. Een en
ander zou maken dat de
Noordpoolzee tegen 2070 een
stilstaand en sterk vervuild water
zou zijn. Tegen dan zou de
uitstoot van het broeikasgas CO2
nl. verdubbelen, ondanks alle
werk tegen het broekaseffect...
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KANKER

MILIEU
WETENSCHAPPELIJK
INSTITUUT
VOLKSGEZONDHEID
Het WIV is een van de vele
instellingen in dit land die met
gezondheid en milieu te maken
hebben, maar waar soms veel te
weinig van uitgaat. Mensen die
serieus met deze issues bezig zijn
hopen dat het ooit zal opgaan in
een federaal Agentschap voor
Leefmilieu en Gezondheid, naar
het voorbeeld van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen (opgericht
na de Dioxinecrisis). In zo'n
agentschap zouden ook andere
instellingen zoals de Hoge
Gezondheidsraad, de Nationale
Instelling voor Radioactief Afval,
het Federaal Agentschap voot
Nucleaire Controle, de
Arbeidsinspectie, het
Wetenschappelijk en Technisch
Instituut voor het
Bouwbedrijf enz. beter en
efficiënter kunnen samenwerken
en eindelijk ook kunnen zorgen
voor afdoende controle.
Ondertussen publiceert het WIV
wel een aantal flyers over
onderwerpen die met gezondheid
en milieu te maken hebben. Bvb
Hantavirose (een virale infectie
die door kleine knaagdieren
wordt
overgedragen), Leptospirose (of
Ziekte van Rioolwerkers, je krijgt
het door contact
met rattenurine), Lymeziekte (
overgedragen via een tekenbeet),
Vleermuizen met rabiës (In
Europa 8 besmettingen op 5 jaar
tijd).

ZOMEROZON
Iedere zomer geeft de laatste tijd
ozonalarm. Autorijden moet dan
beperkt worden, zware
inspanningen moeten vermeden
worden, hart- en longlijders
moeten thuis blijven. Wat is er
eigenlijk aan de hand ? Als
instabiel gas werkt 0³ oxiderend,
ook naar de slijmvliezen van ogen
en luchtwegen toe. Wanneer de
concentratie van ozon in de lucht
de 180 µg/m³ overschrijdt komen
de klachten, wanneer de
maximale uurconcentratie met
50µg/m³ stijgt neemt de sterfte
ook met 3% toe. Ozon verspreidt
zich vlot in de bloedsomloop en
veroorzaakt ontstekingen in je
hele lijf. In de weefsels ontstaat
oxidatiestress die de celwanden
aantast. Je geheugen en
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concentratievermogen
beginnen te lijden en je kan er
wellicht ook kanker en diabetes
van krijgen. De mogelijke
weerslag op de
levensverwachting is
onrustwekkend. Vluchten helpt
niet. In de bergen bvb versnelt
de ultraviolette straling de
aanmaak van ozon en aan de
kust wordt het ultraviolette
licht door het zeeoppervlak
weerspiegeld en kan het naar
hartelust de samenstelling van
de omgevingslucht
bepalen. Overigens weten gebo
uwen, planten, de oogst
hier evengoed van : tarwe is er
bvb bijzonder gevoelig voor en
wordt gebruikt als biologische
merker voor
luchtvervuiling... De schuldige
is al tot in den
treure aangewezen : de uitstoot
van verbrandingsgassen, vooral
als dat gepaard gaat met de
aanvoer van stikstofmonoxide
NO. De enige uitweg :
bestrijding. Indien de
politiekers nu ook eens tijd
zouden hebben voor nog wat
anders dan zich om de
haverklap te laten herkiezen en
daarna noodzakelijkerwijs op
rustvakantie te gaan...
P.S. Op zaterdag 5 juni 2010
werd de
waarschuwingsdrempel van
180µg/m³ lucht aan ozon op 11
plaatsen in Vlaanderen
overschreden, te Borgerhout
mat men zelfs meer dan de
alarmdrempel van 280 µg/m³
(mededeling Intergewestelijke
Cel voor het Leefmilieu).

MILIEU
WEG-WERP SLUIKAFVAL

ASFALT EN BETON

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 TVweerman 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...

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 ! Specifiek in
Londen waarschuwde de Lord
Mayor dat daar de laatste 10 jaar
in privétuinen alleen een
oppervlakte van 2 keer Hyde Park
geplaveid werd, met alle gevolgen
vandien voor het groen en voor
de afwatering. Asfalt en beton
laten geen water door, wat
schadelijk is 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.
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' 19882010) bezig. Bij diens geboorte

34

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 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.

MILIEU
G-STAR RAW SUSTAINABLE

EUROPA STAAT ALLEEN

ENE
ERGIEDRANKJES

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 brandneteldesignerdenim 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 GStar 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.

Voor het terugdringen van de
broeikasgassen zal de mensheid
het finaal van Europa moeten
hebben en van geen ander
land. In de VSA kon Obama in
drie jaar ook op milieugebied
bewijzen wat hij niet waard
is. China vaart een schijnheilige
koers : lippendienst aan de daling
van de C02-uitstoot en aan
investeringen in duurzame
energie,
zolang de economische groei niet
in gevaar komt. China verzet zich
bvb tegen het Europese
handelssyteem in CO2certificaten., het wil niet dat ook
Chinese
luchtvaartmaatschappijen vanaf 1
januari een prijs moeten betalen
voor hun uitstoot. Overigens
ageren ook de VS tegen dit
concrete Europese voorstel om
niet in 2050 (Obama) maar nu al
iets te doen aan die CO2uitstoot. Gelukkig is de bevoegde
Europese Commissaris, de Deense
Connie Hedegaard, diep
doordrongen van de bittere
noodzaak om de
temperatuurstijging in de hand te
houden en is die van plan om het
lobbywerk van de
luchtvaartmaatschappijen te
weerstaan.

Eneergiedrankjes zijn cool,
zow
wat de helft van alle jongeren
doeet er wat mee. Toch is het
van
nuit de milieu- en
gezzondheidshoek bekeken best
om niet te overdrijven. Om te
begginnen is er het blik,
alleesbehalve iedereen tacklet
dat milieubewust... En dan is er
de gezondheid.
g
In de drank mag
je als
a producent nog altijd
zov
veel cafeïne, taurine en
guaarana (Wasda ? zie Google !)
pro
oppen als je wil : soms tot 5 x
meeer cafeïne dan in een
gew
wone softdrink. Dat
stim
mulerend spul kan wel
nev
veneffecten geven als je ook
spo
orty bent, of last hebt van
harrtstoornissen, hoge
bloeddruk, diabetes, epilepsie,
hum
meur- en gedragsproblemen,
of als
a je bepaalde
gen
neesmiddelen moet nemen of
sleccht eet. Hartlijders kunnen
er hartritmestoornissen
h
van
krijgen of er zelfs van
doo
odvallen. Overdreven
geb
bruik kan ook de neiging tot
ano
orexia versterken en de
calcciumopname/beenvorming
verstoren, plus kans geven dat
je diabetes
d
oploopt of gewoon
een
n tandaandoening...
(Bron : Artsenkrant 2142, 25
febrruari 2011)
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MILIEU
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
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 woonwerk/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.
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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GSM-GEBRUIK TOCH
KANKERVERWEKKEND
Volgens de 'Kankerafdeling'
van de WHO, de
Wereldgezondheidsorganisatie,
kan het gebruik van mobiele
telefoons wel degelijk
kankerverwekkend zijn : vooral
bellen met de gsm tegen het
hoofd gedrukt blijkt risicovol.
Een WHO-expertengroep uit 14
landen wisselde einde mei te
Lyon tijdens een achtdaags
symposium info uit over de
mogelijke schadelijke effecten
van gsm-gebruik. Daaruit
kwam dat regelmatig gsmgebruik het risico op glioom
(een vorm van hersenkanker)
verhoogt. Een opvallende
conclusie, omdat het WHO
gewoonlijk erg voorzichtig is
met zijn
waarschuwingen. Hiermee is in
elk geval het jarenlang roepen
in de woestijn naar
nietluisterende overheden
voorbij. Wat gaan die Belgische
overheden , minister Onkelincx
op kop, nu doen ? Ook met de
gsm-masten ?
Info : www.iarc.fr, o.m. Press
Release 208, 31/05/2011.

MILIEU
ANTWERPEN VAN DE KAART
TEGEN 2020 ?
Alle media gaven midden maart
2011 uiteraard de nodige
aandacht aan de Fukushimakernramp. Tegelijkertijd bestaat
er nauwelijks interesse voor het
partijtje Russische roulette dat
onze eigen politiekers,
"beïnvloed" door de nucleaire
lobby, hier te lande opdringen
aan de bevolking m.b.t. de oude
kernreactoren van Doel (en
Tihange aan de Maas in
Wallonië). Zowat om de 10 jaar
gebeurt er een zwaar nucleair
ongeluk, telkens in een ander
land, in een ander reactortype en
volgens een ander scenario. De
lessen die getrokken worden
blijken een volgende ramp
helemaal niet te kunnen
voorkomen. Nu is het zo dat
nergens ter wereld de
kerncentrales zo dicht bij
bevolkingscentra staan als bij
ons. Binnen de eerste zgn.
dodelijke gevarenzone van 30 km
heb je Antwerpen, Lier, St.Niklaas
en Lokeren. Toen de reactoren
40 jaar geleden werden gebouwd
is nooit rekening gehouden met
mogelijke aanslagen en de 2
oudste van de 4 Doel-reactoren
hebben slechts een enkelwandig
omhulsel. Ze kregen
een ontwerpleeftijd mee van 30
jaar, maar nu willen de
politiekers en hun nucleaire
vriendjes dat tot 50 jaar
verlengen. Wereldwijd zijn er
amper 9 van de 436 commerciële
reactoren ouder dan 40 jaar... Er
is wel een kernstop-wet die onze

oude kernreactoren in 2015 wil
sluiten, maar die willen een groot
aantal politiekers nu dus
omzeilen. Ze trekken zich daarbij
niks aan van de veiligheid van de
burgers, maar ze zijn er ook niet
op uit om te investeren in nieuwe
en duurzame energieproductiecapaciteit. Bovendien worden we
verder opgezadeld met
radioactief afval dat 100.000en
jaren lang een gevaar zal blijven
betekenen voor ontelbare
generaties na ons... Waar zullen
deze politiekers zijn en wat zullen
ze nog vertellen wanneer binnen
afzienbare tijd ook eens bij ons
het noodlot zal toeslaan ?
P.S. Ter gelegenheid van de
Fukushima-ramp lanceerde
Greenpeace een petitie naar de
komende nieuwe Belgische
regering toe om de wet op de
kernuitstap tegen 2015 te
respecteren en om eindelijk
serieus werk te maken van
hernieuwbare energie.
Greenpeace wees daarbij nog
eens op de gevaren van
kernenergie en op het ontbreken
van veilige oplossingen voor het
eeuwig stralende radioactieve
afval...
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KLIMAATAKKOORD
Op 16 februari 2005 trad het in
1997 te Kyoto, Japan aangenomen
zgn Kyoto Protocol in werking dat
bindende doelstellingen bevat
voor 37 geïndustrialiseerde
landen en de EU om GHG-emissies
te reduceren (GHG = greenhouse
gas, broeikasgas) : 5% t.o.v. 1990
over de periode 2008-2012. Dat
protocol, een redelijk dwingende
aanvulling van een groot
internationaal klimaatakkoord, de
United Nations Framework
Convention on Climate Change
(UNFCCC), loopt dus per 1 januari
2012 af. Onder leiding van het
UNFCCC-secretariaat zijn er nu
onderhandelingen aan de gang
over een nieuw klimaatakkoord,
maar dat ziet er niet goed uit. Zelfs
als er een akkoord komt over een
wettelijk bindende tekst, dan
hebben de verschillende landen
niet genoeg tijd meer om die tekst
te ratificeren. En bovendien is er
verdeeldheid tussen de rijkere en
de armere landen, die beide
vinden dat ze te veel moeten
doen... Vorig jaar was er te Cancun
nog afgesproken dat de
opwarming van de aarde tot 2°C
moet worden beperkt, maar
volgens de huidige CO2-prognoses
is dat doel onhaalbaar.. Elke
onderhandeling is een zoektocht
naar de grootste gemene deler - en
die blijkt altijd maar heel klein.
Einde 2011 is er weer een echte
klimaattop in Durban, ZuidAfrika.

MILIEU
VOORBEELD VOOR
NEDERLAND ?
In ons land zijn lintbebouwing en
ruimtelijke wanorde de norm. Die
gruwel valt het meest op wanneer
je de grens met Nederland
oversteekt. Daarom wist Marc
Reynebeau (NRC Weekend, 1819.06.2011) niet wat hij hoorde
toen de Nederlandse minister van
Milieu Melanie Schultz de
Nederlanders suggereerde dat zij
toe zijn aan minder ruimtelijke
ordening en dat zij maar een
voorbeeld moeten nemen aan de
zuiderburen. Een suggestie juist op
dat ene terrein waar de Nederlandse
regelzucht een zegen is
gebleken... Schultz vindt dus goed
dat bij ons de toestand net
omgekeerd is. Hoewel het
autonome Vlaanderen ijverig op
weg is om een afgekeken miniNederland te worden met een
stortvloed aan ambetantenarij en
reglementen die dan nog om de
haverklap veranderen. Het slechtste
wordt het eerst overgenomen
door een toenemende massa
ambtenaren die allemaal hun
puntjes moeten halen, terwijl
fundamentele kwesties buiten spel
blijven. De zgn. overheid is de
controle over wat van belang is
al lang kwijt. Het gebrek aan
overheidsregulering in die
belangrijke aangelegenheden heeft
zo bij ons alvast geleid tot
ruimtelijke chaos, landschappelijke
verrommeling en veel pijn aan de
ogen. Wat en waar iemand bouwt
laat die overheid graag over aan het
privé-initiatief, met soms maffieuze
bouwpromotoren die de weinige
beperkingen straal negeren. Tot in

overstromingsgebieden toe, waar de
schade door overstromingen met
belastinggeld wordt vergoed. In het
dichtbevolkte centrale deel van
Vlaanderen is amper nog open
ruimte te vinden. Het liefst wordt er
gewoond langs de grote wegen, met
als gevolg een overal
woekerende lintbebouwing en
permanente verkeersdrukte aan de
voordeur. Welk soort gebouw
precies wordt opgetrokken staat
iedereen ook grotendeels vrij.
Rijwoningen schurken tegen elkaar
aan in alle denkbare variëteiten, om
van de fermettes bij meer "open"
bewoning te zwijgen. Is het dat wat
Schultz het nog relatief
groengebleven Nederland wil
aandoen ? God verhoede het.
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 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.
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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.

MILIEU
JEANS EN MILIEU

VUURSPUWPETROL

BIOBRANDSTOF

Je gebruikt 40% minder water en
35% minder energie als je je
jeans maar eens per maand i.p.v.
eens per week wast (says :
Levi's). Josh Le, student textiel
aan de Canadese Alberta-unief,
besliste zich eens niks aan te
trekken van sociale druk ofzo : hij
kocht zich een nieuwe jeans,
droeg die 330 keer zonder
wasbeurt. De donkere kleur
vervaagde, er ontstonden gaatjes
en vouwen, maar vlekken werden
meteen verwijderd en om
geurtjes te voorkomen legde hij
zijn broek regelmatig in de
diepvries of liet hij hem buiten
uitwaaien. Na 15 maanden trok
ie samen met zijn prof naar een
labo om te testen hoe vuil de
broek nu eigenlijk was. Daarna
werd de jeans eindelijk voor het
eerst gewassen en droeg Le hem
13 dagen, volgens hem een
normaal aantal draagbeurten
voor denim. Wat bleek ? Die 13
of 330 dagen maakten geen
verschil qua aanwezige bacteriën.
Bovendien waren de meeste
afkomstig van Le's huid en dus
onschadelijk. De conclusie :
jeans moeten niet per se na elke
draagbeurt gewassen worden,
dat is niet alleen fijner voor de
drager maar ook voor de jeans
zelf. Vijftien maanden is wat
overdreven, maar hoe minder je
denim wast hoe mooier ze blijft
en minder wassen is ook beter
voor het milieu.

Vuurspuwen wordt hier en daar
populair bij jongeren, zelfs al is
het niet zo milieuvriendelijk. Je
weet hoe het werkt (zie ook "Zo
doe je dat" of dgl.). Je neemt een
slok petroleum en perst die
krachtig tussen tanden en lippen
door, zodat een nevel ontstaat.
Als die nevel in contact komt met
een brandende fakkel ontstaat de
"vlam". Je doet dat niet tegen de
wind in, je loopt niet tijdens het
spuwen, je trekt best je shirt uit
en je bindt lang haar best uit de
weg. En ook belangrijk : adem de
petrol niet in, slik het niet in. Bij
inademen worden de luchtwegen
en de longblaasjes aangetast . Je
zit dan met een soort
pneumonitis. Bij inslikken wordt
het maagslijmvlies geïrriteerd ( =
braken), terwijl de petroleum
door aspiratie ook in de longen
terechtkomt. Last van een zgn.
vuurspuwerslong krijg je zo'n 24
uur na een accident. Je gaat dan
hoesten, wordt kortademig, krijgt
borstkaspijn, koorts enz. en je
moet voor een paar dagen naar de
kliniek. Soms wordt met benzine
i.p.v. petroleum gespuwd. Dat
geeft dan weer gevaar op
brandwonden : benzine is
vluchtiger dan petroleum, er is
sneller ontbranding. Overigens :
die pneumonitis van hierboven
kan je ook opscharrelen door lang
andere olieachtige middelen zoals
levertraan te slikken...

Biobrandstoffen zouden de
uitstoot van broeikasgassen
kunnen verminderen, maar die
winst wordt tenietgedaan door
de schadelijke effecten op het
milieu en op het gebruik van
landbouwgrond. Dat staat in
een recente studie, gemaakt
voor de EU-Commissie. Een en
ander gaat in tegen het
voornemen om tegen
2010 10% van het transport in
Europa op biobrandstof te laten
rijden. Die doelstelling was een
onderdeel van het Europese
klimaatplan uit 2008 : Europa
wil tegen 2020 de uitstoot met
20% verminderen, 20%
energiezuiniger worden en
20% van alle energieverbruik
uit hernieuwbare bronnen
halen. Producenten van
biobrandstof nemen echter
land in van boeren die voor hun
traditionele teelten dan moeten
uitwijken naar onontgonnen
gebieden, zoals bvb het
regenwoud. De studie bevat
een forse waarschuwing :
wanneer meer dan 5,6% van
het verkeer op biobrandstof
rijdt , dreigen de baten kleiner
uit te vallen dan de schade...
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MILIEU
ASBEST: JAARLIJKS 200 DODEN
Jaarlijks sterven er hier te lande
200 mensen aan de gevolgen van
mesothelioom, een kwaadaardige
kanker die veroorzaakt wordt
door blootstelling aan asbest. De
manier waarop door overheid en
bevolking wordt omgegaan met
asbest laat na tientallen jaren
waarschuwen nog altijd te
wensen over. Veel mensen
denken dat ze perfect in staat zijn
om zelf asbest te verwijderen.
Daarnaast zijn er massa's nieterkende bedrijven die de
geldende regels aan hun laars
lappen. Ook in containerparken
wordt asbest niet altijd
behandeld zoals het hoort. De
gevolgen zijn dan ook navenant.
Als je het zitten hebt, ben je
overigens binnen de twee jaar
dood...
(Bron : De Huisarts nr.996, 3 feb
2011)
NOG 100 JAAR MENSEN ?
Frank Fenner (°1914) was prof
microbiologie - specialiteit het
myxomavirus en de
myxomatose - aan de nationale
unief van Australië te Canberra
en lid van de Royal Society. Hij zit
ook aan de oorsprong van de
Australische Fenner School of
Environment and Society. Fenner
geeft weinig interviews, maar
onlangs verbrak hij dat
stilzwijgen. Omdat hij vreest dat
het menselijk ras binnen
maximaal 100 jaar out zal zijn.
Oorzaak : de overbevolking. Zo'n
50 jaar geleden lieper er op deze

aarde een 2,5 miljard mensen
rond, nu zijn dat er al tegen de 7
miljard. Link dat met een
stijgende en oncontroleerbare
consumptiedrang, vooral in de
"nieuwe economieën", en de
aarde zal gewoon onder haar
eigen gewicht bezwijken. Fenner :
"De opwarming van de aarde is
nog maar pas begonnen en de
gevolgen zijn al zichtbaar. Die
situatie is onomkeerbaar, we
kunnen het onvermijdelijke enkel
wat voor ons uit duwen..."
VOEDING EN KANKER
Over de kankereffecten van nog
altijd teveel toxische stoffen in
onze voeding en ook van
ongezond voedsel zelf (dierlijke
vetten, gezouten voedingswaren,
grillvlees, beschimmelde
producten, alcohol...) worden
bijna dagelijks studieresultaten
gepubliceerd. Verhoudingsgewijs
volgen de te nemen maatregelen
maar heel magertjes. Daar zou
meer werk van gemaakt moeten
worden, want uit weer andere
recente studies blijkt dat gezonde
voeding alleen het risico van
kanker onvoldoende beperkt !
Wel reduceert het eten van
groenten en fruit het risico van
hart- en vaatziekten. De
belangrijkste
leefstijlaanpassingen die het
risico op kanker wat kunnen
verminderen blijven dus het
behoud van een adequaat
lichaamsgewicht en
lichaamsbeweging...
Bron : European Prospective
Investigation into Cancer and
Nutrition (EPIC).
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OLIERAMPSCHOONMAAK EN
GEZONDHEID
In 2002 zorgde de olietanker
Prestige voor verschrikkelijke
vervuiling van de kusten van
noord-west Spanje. Meer dan
300.000 vrijwilligers hielpen
toen mee bij de schoonmaak,
o.m. de lokale vissers.
Onderzoek op deze mensen,
twee jaar later, bracht aan het
licht dat zelfs een korte
blootstelling aan
oliesedimenten een
vernietigende impact kan
hebben op de gezondheid. De
vissers in kwestie bleken bvb
met blijvende schade aan de
ademhalingswegen te zitten,
naast chromosomale
afwijkingen in de lymfocyten
etc. ...
ZUINIGE AUTO'S
Volgens een Nederlands
onderzoek blijken de zgn.
zuinige, hybride auto's bij
normaal dagelijks gebruik 40%
meer CO² uit te stoten dan de
fabrikanten vertellen. Wat er in
de propagandafolders staat
wordt alleen bereikt onder
perfecte omstandigheden en
met een ideaal rijgedrag. Men is
in de auosector dus wel toe aan
een herziening van de Europese
testcyclus voor nieuwe
modellen. Ook de subsidiëring
van zgn. milieuvriendelijke
auto's mag wel eens
worden aangepast.

MILIEU
LOOD IN DRINKWATER
Van verschillende kanten, tot op
teevee toe, wordt drinken van de
kraan aangemoedigd. Al die
hoerapraatjes verdienen toch wat
nuancering. Controles door de
drinkwaterleveranciers wijzen
uit dat de kwaliteit van het
leidingwater de normen van de
Vlaamse regering benadert. Maar
men moet ook beseffen dat tot in
de jaren zeventig in veel
gebouwen hier te lande
waterleidingen van lood werden
aangelegd ! Lood was eenvoudig
te plooien en dus makkelijk in
gebruik, maar we zitten nu met
de gevolgen. De Europese
Drinkwaterrichtlijn legt een
maximumnorm op van 10
microgram lood per liter water
vanaf eind 2013. Onder de 10
microgram wordt het water
geacht veilig te zijn bij levenslang
gebruik. Bij de hierboven
vermelde controles werden
echter ook gehaltes van meer dan
25 microgram lood per liter
water gemeten. Dat komt van de
loden aansluitingen buiten de
gebouwen en van de loden
leidingen binnen de gebouwen.
Met de vervanging van de loden
aansluitingen onder de straten
zijn de
drinkwatermaatschappijen nog
altijd bezig. Daarnaast zijn er de
particulieren, maar ook scholen
en openbare gebouwen, die met
lood in huis zitten. Daar is het
soms een stuk moeilijker om de
leidingen te controleren, ze zitten
vaak op moeilijk toegankelijke
plaatsen, in muren of vloeren.

Met die binnenleidingen kan er
ook nog wat anders loos zijn. Bvb.
de vorming van een biofilm in de
kranen (= een laagje bacteriën
dat zich vasthecht aan een
oppervlak), wat de
bacteriologische kwaliteit van het
drinkwater doet afwijken, of een
foutieve aansluiting van een
hemelwaterput. Alles bijeen
beweren de
drinkwatermaatschappijen dat
het water dat zij aan de
verbruiker leveren in belangrijke
mate voldoet aan de
kwaliteitseisen. Als er een
probleem is, ligt dat volgens hen
meestal bij de klant. Je zal dat dus
maar best weten, terwijl bij elke
kraanwaterdronk uit onveilige
leidingen het lood zich in je lijf
opstapelt...
Bron : 'Verrekijker', tijdschrift van
de Vlaamse Milieumaatschappij,
sept.2010.
TONY BLAIR EN DE MILIEUNGO'S
De voormalige Britse eerste
minister Tony Blair zal de
geschiedenis ingaan als een
gladde politieker die als een
schoothond van de voormalige
VSA-president George Bush
Jr. zijn land met behulp van
truuken en leugens in de illegale
oorlog tegen en de bezetting van
Irak stortte. Eigenlijk is hij dus
een soort oorlogsmisdadiger,
maar als 'overwinnaar' staat hij
blijkbaar boven de wet. Dat is
na W02 ook gezien. Hij heeft nu
zijn mémoires geschreven onder
de titel A Journey
(Uitg.Cornerstone, 2010, prijs bij
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Amazon PST.12,50). Hij doet
daar zeer openhartig in over
zijn 'drinkgedrag', maar
interessanter is zijn relaas over
zijn contacten met de groene
NG0's ofte nietgouvernementele organisaties.
Om zijn gedacht over de rol van
die NGO's in de politiek windt
hij geen doekjes . Blair vindt de
hele NGO-cultuur zonder meer
schijnheilig. Het stoort hem dat
ze als objectieve waarnemers
worden beschouwd, terwijl ze
dat niet zijn. Ze ijveren deels
voor de goede zaak en deels
voor de eigen belangen, schrijft
hij. Het probleem is dat ze door
de media als bezorgde burgers
worden behandeld (wat ze
natuurlijk zijn), terwijl het net
zo goed organisaties zijn die
fondsen werven, aan marketing
doen en met andere NGO's op
hetzelfde groene terrein
keihard concurreren...

MILIEU
OPWARMING & ZEESPIEGEL
Het smelten van de
Noordpoolkap gaat 's werelds
oceanen en zeeën gemiddeld 1
meter doen stijgen. Dat wil nog
niet zeggen dat de waterspiegel
overal zal rijzen. Er bestaan al
enorme verschillen in de hoogte
die het water bereikt. De Indische
Oceaan komt 100 meter boven
het wereldgemiddelde en de
wateren rond IJsland 60 meter
daaronder. Ook zwaartektacht,
thermodynamica, wind- en
oceaanstromingen hebben
invloed op het waterpeil. Over
een groot stuk van het noordelijk
halfrond zou de zeespiegel
daarom wel eens kunnen gaan
dalen. Mocht ook de Zuidpool
smelten, dan zou er aan onze
kusten zelfs geen enkele
wijziging merkbaar zijn...
Info : prof.dr.Detlef Stammer,
Institut für Meereskunde,
Universität Hamburg detlef.stammer@zmaw.de
AARDGAS MILIEUVRIENDELIJK
?
Aardgas stoot bij verbranding
25% minder CO² per energieeenheid uit dan stookolie. Er
wordt geen roet gevormd (goed
voor de gezondheid). De
verbranding produceert ook
weinig stikstof, dus geen zure
regen. Maar aardgas blijft
afkomstig van fossiele bronnen,
er blijft CO² vrijkomen bij die
verbranding. Wanneer je je huis
verwarmt met aardgas probeer je

daarom toch ook maar best het
verbruik te verminderen, door
goed te isoleren, een efficiënte
gasbrander te gebruiken
(hoogrendementsketel) en
evengoed te denken aan een
warmtepomp of zonneboiler...
KWIK
Van de gevaren van kwik voor het
milieu en voor de gezondheid is
wel iedereen tegenwoordig
bewust. Een paar grote
kwikrampen hebben daarbij
geholpen. Bvb die van het Japanse
Minamata : gigantische
hoeveelheden kwik werden daar
door één enkel bedrijf in een
rivier geloosd, waardoor vis er
ongeveer synoniem werd van
organisch kwik. Het verband
kwam al in 1956 aan het licht,
maar de Japanse politiekers en
ambtenaren deden niets tot
1968... Tegen 2001 had men 2265
slachtoffers geteld, waarvan er
1784 stierven. In Irak moest
begin van de jaren 1970, na een
paar rampzalige
oogsten, tarwezaad ingevoerd
worden uit Mexico. Tegen
beschimmeling werd dat zaad
bewerkt met methylkwik. Door
organisatorische fouten bereikte
dat zaad de Iraakse boeren na
zaaitijd. Hoewel ze
gewaarschuwd waren dat het
zaad alleen geschikt was voor de
landbouw en niet om op te
eten, werd er toch brood van
gebakken. De gevolgen waren
desastreus : 100.000 mensen
liepen neurologische schade op,
10.000 stierven. Kwik is een
substantie die zich opstapelt en
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geleidelijk vrijkomt. Nergens
gebeurt dat zo spectaculair als
in vis. Methylkwik, de
organische kwikverbinding met
de hoogste toxiciteit voor
mensen, wordt vanuit
anorganisch kwik
geproduceerd door anaerobe
micro-organismen, die vooral
in het water leven. Vis is niet
bedreven in de uitscheiding
van dat spul en legt er dus
binnen de kortste tijd een grote
voorraad van aan. Met vis eten
pas je daarom beter wat op.
Soorten als zalm kan je
misschien wel tweemaal per
week op je menu zetten, andere
soorten zoals zwaardvis
moeten gewoon vermeden
worden. Ook tonijn kan je beter
vermijden. Koken en villen van
de vis vermindert de
hoeveelheid toxische stoffen
wel wat. Een en ander is extra
belangrijk voor zwangere
vrouwen en voor de

MILIEU
HOTSPOTS
Wetenschappers uit Europa en de
VS vragen in een open brief aan
de Vlaamse stadsbesturen om te
stoppen met hun (plannen voor)
draadloze netwerken ofte
hotspots. De wetenschappers
wijzen er op dat in een stad niet
de mogelijkheid bestaat om
straling te vermijden. Zolang we
niet precies weten wat de
gevolgen zijn voor mensen,
dieren en planten moeten we
best zeer terughoudend zijn,
zeggen de wetenschappers. Maar
de steden, Gent en Leuven
vooraan (Leuven : de stad van
Lowie Tobback, een tekening
erbij is overbodig), hebben al
aangegeven dat ze daarom
helemaal niet van plan zijn om
hun beleid te wijzigen...
RöNTGENSTRALEN
Een beetje laat wordt er
tegenwoordig van alle kanten
gewaarschuwd voor het
gezondheidsgevaar van
röntgenstralen, gebruikt bij
klassieke röntgenfoto's en CTscans. Röntgenstralen vallen de
genetische informatie in de
celkern aan en kunnen kanker
veroorzaken. Moderne
röntgentoestellen sturen minder
stralen per onderzoek uit dan
oudere, maar een CT-scanner
doet dat nog volop. Veel van de
tegenwoordige bezorgdheid heeft
wel te maken met de stijgende
gezondheidskosten. In dit land
blijkt het gebruik van
röntgenonderzoeken een stuk

hoger te liggen dan het
internationale gemiddelde. Maar
er zijn ook beduidend meer
patiënten met bvb een
bloedkanker. Tussen beide is er
duidelijk een verband en dat zou
tot grote voorzichtigheid moeten
aanzetten bij het maken van
röntgenfoto's die weinig
zin hebben of die alleen gemaakt
worden om te kunnen
geruststellen.
GREENPEACE 2010
Omdat zo'n werking ook bij
ons dringend nodig was, zorgde
Natuur 2000 (met zijn beperkte
middelen) in 1981 voor de
lancering van Greenpeace in
België. Na de eerste acties rond de
verscheping van nucleair afval uit
Zeebrugge en rond de
bescherming van walvissen en
zeehonden leverde dat op termijn
een professionele nationale
organisatie op, die nu vanuit
Brussel opereert en die 30 jaar
later samen met Greenpeace
International instaat voor
indrukwekkende realisaties : de
bescherming van boreaal woud in
Finland, de actie voor een GGOvrij Europa, de schrapping van
plannen voor nieuwe
steenkoolcentrales, de druk op
Nestlé i.v.m. de aankoop van
palmolie in Indonesië, de actie
voor groene computers, enz.

43

KLIMAAT
West-Europa warmt sneller op.
De laatste 60 jaar is WestEuropa 2 x zo snel opgewarmd
als de rest van de wereld,
vooral dan in de lente. Dat blijkt
uit een klimaatrapport van het
Nederlandse Meteorologisch
Instituut KNMI. Sinds de jaren
1950 is de temperatuur
wereldwijd gestegen met
ongeveer een halve graad, in
West-Europa met 1 à 1,5 graad.
De lucht wordt schoner,
waardoor meer zonnestralen
doordringen tot de aarde.
Bovendien is de lucht die ons
bereikt uit het zuiden heter dan
ooit. In de winter is er dan weer
minder koude continentale
lucht.

WERELD
EETBARE TUINEN
In navolging van Australië
beginnen ze nu ook in Nederland
in de ban de geraken van de
Permacultuur. Permacultuur wil
samenwerking tussen mens en
omliggende natuur, gericht op
langetermijnoverleving van
beide. Je ontwerpt de natuur om
je heen (dat kan variëren van je
terras tot een landbouwsysteem
van vierkante kilometers) met
het oog op voedselvoorziening,
schoon water, een plezierige
omgeving, het produceren van
bouwmaterialen, het afbreken
van bepaalde afvalstoffen. Het
gaat er bvb om, je tuin zo te
ontwerpen dat je er ook
maximaal eetplezier uit kan
halen. De belangrijkste promotor
van deze praktijk is Douwe
Beerda (25) uit Groningen. Op
zijn website
www.permacultuurnederland.or
g vind je er allerhande info over,
incl. een downloadbare cursus,
een databank van eetbare
planten en bomen, enz.

EREDOCTORAAT JARED
DIAMOND
Einde 2008 kreeg Jared Diamond
een eredoctoraat van de KUL.
Diamond is zowat de Pico della
Mirandola ofte homo universalis
van deze tijd. Prof fysiologie aan
de Medical School van de
University of California (UCLA),
maar ook meer dan thuis in
ecologie , evolutionaire biologie ,
vogelarij en aardrijkskunde. In
1992 liet hij zich voor het eerst
uitgebreid opmerken met "De
derde chimpansee", over het
raadsel van de menselijke
evolutie. In 1999 volgde
"Zwaarden, paarden en
ziektekiemen, een korte
geschiedenis van de laatste
13.000 jaar" : de loop van de
geschiedenis wordt niet bepaald
door biologische of genetische
verschillen tussen de volkeren
maar door de verschillen in hun
leefomstandigheden (geografie,
klimaat, ziektes enz.). En in 2005
publiceerde hij "Ondergang" : hoe
ecologische rampen het einde van
sommige beschavingen
veroorzaakten, terwijl andere
culturen extreme
milieuproblemen wel wisten op te
lossen en nog steeds floreren.
"Ondergang" waarschuwt er voor
dat de mensheid momenteel
rakelings langs de verdoemenis
scheert ("Het grootste gevaar
voor de mensheid is de mens
zellf"). Volgens Diamond is het
zaak, ons consumptiepatroon te
verlagen en dat is niet hetzelfde
als onze levensstandaard. O.m.
door overbevissing is er bvb niet
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genoeg vis om de hele wereld
te voeden, maar er bestaan wel
methodes voor duurzame
visserij. We moeten best bij
onszelf beginnen en niet
wachten op politiekers of de
Verenigde Naties. Want als er
in de toekomst nog een
beschaving ten onder gaat zal
dat de gehele mensheid zijn ...
GRUTTO ACHTERUIT IN
NEDERLAND
Rond 1960 broedden er nog
meer dan 100.000 paren
grutto's in Nederland. Vandaag
zijn dat er maximaal nog enkele
10.000. Op karteringen is goed
te zien dat de hoofdoorzaak
versnippering is. De gebieden
waar de grutto broedt geraken
meer en meer geïsoleerd. Door
dat geïsoleerd geraken van de
zgn. deelpopulaties is er steeds
minder uitwisseling en dat leidt
tot genetische verarming. In
een normale, gezonde
broedpopulatie zijn alle
deelpopulaties met elkaar
verbonden door uitwisseling
van individuen. Die
uitwisseling geeft genetische
vermenging waardoor de
deelpopulaties genetisch op
elkaar lijken. Zonder genetische
uitwisseling gaat een populatie
op de duur inteelt vertonen. En
uiteindelijk kunnen ongunstige
eigenschappen, veroorzaakt
door inteelt, tot verlaagd
broedsucces en tot afname van
de populatie leiden...

WERELD
KALMTHOUTSE HEIDE
De Kalmthoutse Heide,
geklasseerd landschap sedert
1942, is in 1975 ook erkend als
wetland ofte watergebied van
internationale betekenis. Maar
dat belet niet dat er al jarenlang
enorme volumes water uit de
ondergrond worden gepompt,
o.m. van 1968 af door het PIDPAstation ten noorden van het
gebied. Met alle gevolgen vandien
voor de natuur : wanneer we met
Natuur 2000 in 1967 naar vogels
gingen kijken op het landgoed De
Groote Meer van de familie
Cogels zagen we daar nog het
grootste heideven van Nederland
in al zijn glorie, een paar jaar
later stond hetzelfde ven zo goed
als droog. Gedaan met een aantal
zeldzame waterplantensoorten
die daar groeiden zoals de
Biesvarens (Isoëtes), weg de
Bruine Kiekendieven van het
Nolse Ven etc. Door die wetlanderkenning is de overheid
eigenlijk verplicht om
instandhoudingsmaatregelen te
nemen overeenkomstig de
ecologische vereisten van de
planten en de dieren waarvoor de
Heide beschermd is. Sommige
verstoringsfactoren zoals de
drainering door
ontwateringsgrachten en
gewijzigd grondgebruik
(bebossing met den) kregen
reeds aandacht van de
beheersambtenarij. En
eindelijk wordt er nu blijkbaar
ook gekeken naar de PIDPA-

pompvergunning. Bij de
hervergunning van de
drinkwaterwinning te Essen
is bepaald dat binnen een periode
van 10 jaar de winning geen
invloed meer mag hebben op het
beschermde gebied. In het
"Beleidsplan Beheer en Inrichting
Grenspark De Zoom-Kalmthoutse
Heide 1999-2014 staan
streefbeelden voor de
verschillende heidevegetaties en
heidevennen... Wait and see ?
(Bron : bijdrage Joris Janssens in
Wissels 42, december 2008)
KLIMAATOBSTRUCTIE : SAOEDI
ARABIë
Over de hele wereld
protesteerden op 5 november
NGO's uit vnl.
ontwikkelingslanden voor
Saoedische ambassades tegen de
obstructie- en verdagingspolitiek
die de overheid van dat land voert
t.a.v. het nog overeen te komen
internationaal klimaatakkoord
van Kopenhagen in december
2009. Die tegenwerking vindt zijn
reden in de oliehandel die Saoedi
Arabië bedreigd vindt door de
toenemende bekommernis om
het wereldklimaat. Saoedi Arabië
doet zich internationaal graag
voor als een ontwikkelingsland,
terwijl het in feite een
geïndustrialiseerd rijk land is, dat
een beetje reductie van zijn
formidabele olie-inkomsten best
kan verdragen.
NATUUR EN MILIEU DOEN HET
NIET GOED ! : NEDERLAND
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Ter gelegenheid van
conferenties en dgl. gonst het
vaak van het hoerageroep van
poltiekers e.a. "officiëlen" over
de toestand van natuur en
milieu in Vlaanderen. Het zijn
keizers zonder kleren. Volgens
het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek is niet minder
dan 1/3 van alle planten- en
diersoorten hier te lande
serieus bedreigd. Vergeleken
met andere topregio's in
Europa heeft Vlaanderen veel
te weinig bos- en
natuurgebieden. Er wordt ook
niet genoeg gewezen op de
bedreigingen die nog altijd
uitgaan van de
landbouw. Ondanks alle
gepraat blijft die nl. veel te veel
verdelgingsmiddelen en
nitraten in het milieu pompen.
Met alle gevolgen vandien voor
de volksgezondheid, maar
ook ooit algemene vogels als de
veldleeuwerik zijn daardoor zo
goed als verdwenen... Inzake
milieuhinder wordt er dan
weer nauwelijks iets
ondernomen tegen het
fijnstofgevaar. De Europese
grenswaarde ligt op 50
microgram per kubieke meter
lucht per dag. Eigenlijk mag die
grenswaarde maar een beperkt
aantal dagen per jaar
overschreden worden om het
gezond te houden, maar dat
lukt bij ons helemaal niet.

WERELD
SMSEN IN AARDKUNDIG
MONUMENT ORANJEZON
De duinen van Oranjezon bij
Vrouwenpolder zijn aan N2'ers
genoeg bekend van de vogelherfsttrektellingen. Ze zijn
nu uitgeroepen tot aardkundig
monument. Het is een relatief
jong duingebied (ontstaan in de
jaren 1500), waar je alle stadia
van duinvorming kan zien : van
parallelle rijtjes duinen op het
strand tot ontwikkelde
duinruggen en duinvalleien
verder van de kust af. Om
wandelaars die dat willen wat te
begeleiden zijn er kijkbuizen
geplaatst langs de blauwe route.
Kijk door het gaatje in zo'n buis
en je ziet een aardkundig
fenomeen. En stuur je een sms
naar het nummer op de paal, dan
krijg je een berichtje terug met de
bijbehorende informatie...
Overigens is er ook nog een
infocentrum bij het vroegere
pompstation bij de ingang van
het gebied.
STRANDPARTY'S :
NEDERLAND
In Nederland mag je al tijden niet
meer bouwen op de kustduinen.
Geen schreeuwlelijke Atlantikwal
van appartementsgebouwen
zoals op onze 60 km kust dus.
Maar wel overal zgn.
strandpaviljoenen. Die worden,
het hele jaar door, steeds vaker
gebruikt voor steeds grotere
beach party's. De natuur
ondervindt daar hinder van :

door de loeiharde muziek bvb en
ook door de discobeesten die de
duinen achter het strand tot
openbaar toilet degraderen, met
hun brommers door kwetsbare
duinvegetaties rijden, vuurwerk
afsteken enz. De
natuurverenigingen hebben er al
bij de verschillende overheden op
aangedrongen om minder vlot
vergunningen toe te staan voor
megafeesten en om de
natuurbeschermingswetten beter
toe te passen.
WILDTRAPPEN :VLAANDEREN
Leden van Natuur 2000 kaarten al
jaren het verdrinken van reeën
aan in diverse kanalen. Dat
gebeurt meest tijdens de
bronsttijd. Dan verjagen oudere
reeën hun jongen van het jaar
daarvoor. Die springen vaak in
kanalen op hun pad en raken er
door de steile oevers niet meer
uit. Dat gebeurde bvb in het
Kempisch Kanaal te Schoten,
maar ook in het Brussels
Zeekanaal. De afgelopen jaren zijn
daar al 60 reeën verdronken. In
Zemst, bij het Bos van Aa, gaan nu
2 wildtrappen komen.
ZEEUWSE
FOSSIELENVINDPLAATS DE
KALOOT BEDREIGD:
NEEDERLAND/ZEELAND
Aan de Zuid-Bevelandse kust ten
oosten van Vlissingen (tussen de
Noordnol ten O. van de
koelwateruitlaat van de
kerncentrale bij Borssele en het
oostelijke havenhoofd van de
46

Sloehaven) ligt het slik en het
strand van De Kaloot. Dit
strand is een unieke vindplaats
van oeroude schelpen,
walvisbotjes, haaientanden en
roggenstekels. Het is ook een
mooi stukje buitendijkse
natuur. De schelpen zijn tot 34
miljoen jaar oud en sommige
haaientanden zelgs nog ouder
(Eoceen : 45-40 miljoen jaar
geleden). Oude zeebodemlagen,
vanaf het Oligoceen (34-24
miljoen jaar oud) tot het
Pleistoceen (2,6 miljoen tot
10.000 jaar oud), liggen hier
nog vrij dicht aan de
oppervlakte. Er is ook de 60m
diepe geul in de stroombedding
van de Schelde bij de Noordnol
: het water woelt daar de
fossielen los, waarna ze op het
strand aanspoelen. Dat alles
maakte De Kaloot tot vandaag
bijzonder en aantrekkelijk om
fossielen te zoeken. Helaas
bedreigt de bouw van een
gigantische
containerterminal het
voortbestaan van deze unieke
vindplaats. Het grootste deel
van het strand en de even
unieke Kalootduinen met een
bijzondere flora op zgn zwart
zand (glauconiet, afkomstig van
23-5,3 miljoen jaar oude
Miocene tot 5,3-2,6
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WERELD
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 .

DAM IN HET REGENWOUD

SHELL

Een Braziliaanse hogere
rechtbank heeft de bouwplannen
voor de Belo Montewaterkrachtcentrale 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 .

Het Nederlandse
reportagemagazine Zembla
zond midden februari 2011 de
documentaire 'De vuile olie van
Shell' uit, over de oliewinning
in de Niger-delta, Zuid-Nigeria.
Al 50
jaar wordt daar olie
ontgonnen. Daarbij zijn er zo'n
1,5 miljoen ton olie over
landbouwgronden en
moerassen gestroomd en de
vervuiling gaat maar voort.
Zembla toonde hoe in veel
dorpen de akkers onbruikbaar
werden door lekken in
elementair neergegooide
oliepijpleidingen. 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.. Hoe
lang nog ?

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 compmeet
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
aan oil drilling gaan doen, 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
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WERELD
VOEDSEL

LAWINES

In Vlaanderen gaat jaarlijks
500.000 ton voedsel verloren,
zowat 12-14 % van het
jaarverbruik. De verwerkende
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 ...
De VRT kocht ondertussen een op
13 maart uitgezonden Panoramareportage over het weggooien
van goed voedsel door
supermarkten.

Sedert Kuifje in Tibet was denken
veel mensen dat je door hard te
roepen in de sneeuwbergen een
leuke lawine kan veroorzaken. In
Davos, Zwitserland, weten ze na
het nodige onderzoek (van de
effecten van geluid op een
instabiele sneeuwlaag) wel beter.
Lawines worden veroorzaakt
door druk en daar volstaan
stemtrilingen niet bij. Wel de druk
van wandelaars en skiërs of de
winddruk afkomstig van een
helikopter of de druk veroorzaakt
door een straalvliegtuig dat de
geluidsmuur doorbreekt...

ZWIN

13-YEAR CICADAS WAKE UP

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 WestVlaanderen 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.

In een aantal Amerikaanse
zuidelijke staten zoals Missouri,
South Carolina en Georgia was
vanaf mei 2011 overdag een
oorverdovend geluid te horen,
alsof iemand 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...

HOOGSPANNING IN DE
DIEPTE
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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)

ALLEMAAL BEESTJES
Maak je eigen dierentuin met
kleine kruipers (8 tot 12)
Nick Baker. Oorspr.titel Bug Zoo.
Uitg. De Fontein/Tirion, Baarn,
2010 : 64 blz. Prijs 12,95 €. ISBN
9789052108322.
Interesse voor natuur start vaak
via de kleine kriebelbeestjes die
je overal in je buurt hebt (tuin,
park). 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 libellenlarvenaquarium. Doe daar wat
proodieren in en de jacht is
geopend : 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
doen zijn !
CREATIEF VOGELS
FOTOGRAFEREN
Bill Coster. Oorspr.titel Creative
Bird Photography. Uitg.Tirion
Natuur, Baarn, 2010 : 160 blz.
Prijs 24,95 €. ISBN
9789052107868.
Aanbevolen door
Vogelbescherming Nederland en
Vogelbescherming Vlaanderen.

Het fotograferen van de wilde
natuur begint vaak als een middel
om vast te leggen wat je zag, voor
Coster werd het geleidelijk het
hoofddoel van zijn
natuuruitstapjes. Hij geraakte erg
bedreven in het fotograferen van
vogels in vlucht en hij werkt nu
voor een van de beste
natuurfotoagentschappen in
Groot-Brittannië. Dit boek is
gebaseerd op een serie tips die hij
schreef voor het magazine Bird
Illustrated. Na de nodige uitleg
over een goede uitrusting komen
alle aspecten van het vogelleven
aan bod (de levenscyclus,
voeding, gedrag maar ook
natuurlijk vogels in vlucht) en hoe
je daar als natuurfotograaf op
inspeelt. Tegen het einde van het
boek zijn er nog hoofdstukken
over zonsop- en ondergang en
over het creatieve fotograferen,
het interpreteren naast het
beschrijven : inzoomen op één
deel van het onderwerp, het
vastleggen van vogels als kleine
elementjes in een landschap, het
letten op de vormen binnen de
vorm...
DARWIN IN EEN NOTENDOP
Marc van Roosmalen. Uitg.Bert
Bakker (Prometheus),
Amsterdam, 2009 : 121 blz, prijs
9,95 €. ISBN 9789035134188.
De Notendopreeks van Bert
Bakker is zoiets lijk de
Dummydito van Pearson
Education, er komen een hele
reeks interssante onderwerpen
aan bod.
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Het boek over Darwin
(obligaat, 200 jaar na zijn
geboorte) geeft een biografie
maar ook hoofdstukken over de
geschiedenis van het
evolutionaire denken, over het
Darwinisme en de moderne
natuurwetenschappen en over
van Roosmalens darwinistische
visie op het Amazonewoud : hij
deed nu eenmaal 20 jaar
onderzoek daar op o.m. de
parallel lopende evolutie van
planten en dieren. Misschien
las je zijn boek 'Blootsvoets
door de Amazone, De evolutie
op het spoor' ? Op het einde
volgt nog een interview met
Johan Braeckman (univ Gent)
over misverstanden rond
Darwins evolutieleer.
DIEREN IN ACTIE
(8 tot 12)
David Burnie. Oorspr.titel How
animals work. Uitg. De
Fontein/Tirion, Baarn, 2010 :
192 blz. Prijs 17,95 €. 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,
leven, zich voeden, jagen. Hun
zintuigen, hoe ze elkaar
begrijpen. Op het einde nog 20
blz over de grote groepen, van
ongewervelden tot zoogdieren,
met opgave van aantallen enz.

DE GROTE
NATUURONDERZOEKERS
Redactie Robert Huxley.
Uitg.Becht/Gottmer, Haarlem,
2008 : 304 blz. Prijs 34,90 €. ISBN
9789023012351.
Geïnteresseerd in natuurstudie ?
Dan stoot je vroeg of laat op de
grote Echten, al was het maar via
de naam van een vogel : Stellers
eidereend bvb. Steller was een
Duitse arts en botanicus die in
1741 samen met Bering Alaska
"ontdekte" voor de Russen.In dit
lezenswaardige boek kom je ze
tegen, van Aristoteles over
Linnaeus tot Darwin en Wallace.
Zowat alles wat een mens over ze
wil weten, tot en met
merkwaardige details. Zoals de
anekdote over de 19jarige Cuvier
die bij de dood van de in zijn ogen
arrogante en schijnheilige Buffon
noteerde "Nu is de graaf eindelijk
echt dood en begraven". Of over
de botanist Adanson, wiens
laatste wens was dat zijn graf
versierd zou worden met een
bloemenkrans van planten uit alle
58 door hem ontdekte families...
Veel mooie tekeningen van vogels
en planten in dit boek : o.a. van de
hand van monumenten als
Audubon (de Amerikaanse rode
flamingo op de kaft bvb).
VÖGEL BEOBACHTEN IN
NORDDEUTSCHLAND
Die besten
Beobachtungsgebiete zwischen
Sylt und Niederrhein.
Christoph Moning/Felix Weiss.

Uitg.Kosmos Verlag, Stuttgart,
2010 : 384 blz. Prijs 29,90 €. ISBN
9783440123850.
Een lijvig maar toch handig gidsje
voor de 56 beste (waarvan 16
"herausragende") vogelgebieden
in N.W.Duitsland : SchleswigHolstein, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen. Het eerste
kapitteltje (8 blz.) gaat bvb over
Helgoland. Je krijgt een overzicht
van de interessantste
vogelsoorten, verder lees je hoe je
er geraakt, waar wat te zien valt
(gekleurde nummerkaartjes), hoe
je aan meer info komt. Een zelfde
schema krijg je ook bij de andere
gebieden, soms nog wat
uitgebreider voor
grotere terreinen als de
Lüneburger Heide... Goed om te
hebben als je die richting uitgaat !
EEN GROENLANDER IN AFRIKA
De wonderbaarlijke reis van de
drieteenstrandloper.
Koos Dijksterhuis. Uitg.Bert
Bakker, Amsterdam, 2010 : 336
blz. Prijs 22,50 €. ISBN
9789035134249.
Een boek over
drieteenstrandlopers. Misschien
de populairste wadvogels, deze
driftige waterlijndribbelaars en
wereldreizigers. Degene die in
Groenland (kort) broeden
verblijven verder een acht
maanden in Europa : de
waddeneilanden bvb, of in Afrika :
de Banc d'Arguin in Mauretanië.
De grote drieteenkenner van de
Lage Landen is Jeroen
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Reneerkens,sedert 2007 in
dienst van de Rijksuniversiteit
Groningen voor onderzoek
naar drieteenstrandlopers.
Koos Dijksterhuis schrijft
natuurcolumns in het
Nederlandse dagblad Trouw.
Hij kon Reneerkens vergezellen
op zomers in Groenland,
winters in Afrika (Mauretanië,
Ghana), lentes op Ijsland en
herfsten in Nederland. Daar
ontstond dit leuke boek :
populaire wetenschap en
menselijk reisverhaal ineen.
Duidelijk is wel dat naarmate er
meer bekend wordt over de
drieteen, er ook meer vragen
rijzen. De befaamde dubbele
legsels lijken een mythe.
Drietenen nemen wel in hun
eentje een nest eieren onder
hun vleugels, zowel mannetjes
als vrouwtjes. Drietenen
worden gemiddeld vier jaar en
negen maanden oud. Ze kunnen
non-stop duizenden kilometers
afleggen, dwars over de Sahara
zelfs. Verder zijn er allerlei
gedragingen gezien, is bekeken
hoeveel en wat ze eten,
wanneer en waarheen ze
trekken... Lezen !
P.S. Vastgesteld is dat
loslopende honden de grootste
onrust veroorzaken bij
drietenen. En dat is precies iets
d l
d
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HET LEVEN VOOR DE
DINOSAURIËRS
Sébastien Steyer. Oorspr.titel : La
terre avant les dinousaures. Uitg.
Veen Magazines, Diemen, 2010 :
226 blz. Prijs 42,50 €. ISBN
9789085712985.
Het ontstaan van het leven op
aarde wordt 3 à 3,5 miljard jaar
geleden gesitueerd. De
dinosauriërs verschenen 200
miljoen jaar geleden. Voor de
dinosauriërs (de "sterren" van de
paleontologie) leefden er al
dieren op aarde met wervels en
vier poten met vingers, tenen
en/of klauwen : de tetrapoden of
viervoetige gewervelde dieren.
Lange tijd is hun geschiedenis
gekoppeld aan het verlaten van
het water - het idee was dat de
viervoeters het water zouden
verlaten hebben zodra de
evolutie hun die poten had
bezorgd. Dat verhaal klopt niet,
het water is bvb meerdere keren
verlaten. In dit boek doe je een
reis door een tijd die 370 miljoen
jaar geleden begint (als de
viervoeters hun intrede doen) en
die eindigt bij de opkomst van de
dinosauriërs. Je maakt kennis
met de ongelooflijke diversiteit
van de eerste viervoeters :
grotendeels dank zij het werk van
paleontologen die er in slaagden
fossielen "tot leven te brengen".
Steyer is zelf paleontoloog in het
Nationaal Natuurhistorisch
Museum van Parijs. Voor
de fascinerende illustratie zorgde
Alain Bénétau, die zich als
illustrator specialiseerde in de

paleontologie. Zijn werk is te zien
op www.paleospot.com .
STERRENKUNDE : JAARBOEK
2011
Govert Schilling. Uitg.Fontaine, 'sGraveland, 2010 : 64 blz. Prijs
16,95€. ISBN 978059563681.
Verdeeld door Agora
UItgeverscentrum,
Erembodegem.
Sterrenkundejournalist Schilling
is bekend van o.m. zijn Handboek
Sterrenkunde.Elk jaar publiceert
hij ook een jaarboek. Jaarboek
Sterrenkunde 2011 bevat voor
elke maand een sterrenkaart ,een
zonkalender, een maankalender,
info over de zichtbaarheid van de
planeten en een agenda met
hemelverschijnselen die je met je
blote oog of hooguit je
verrekijker kan waarnemen :
alles heel begrijpelijk, op een
breed publiek hericht. Op het
einde van het jaarboek heb je nog
een verwijzing naar de website
allesoversterrenkunde.nl.
SURVIVAL HANDBOEK
Colin Towell. Oorspr.titel Survival
Handbook. Uitg.Tirion, Baarn,
2010 : 319 blz. Prijs 32,95 €. ISBN
9789043913089.
Een officieel brevet van reis- of
excursieleider krijg je alleen maar
als je ook wat hulpverlening
onder de knie hebt. En op
ongelukken is best iedereen altijd
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voorbereid, of je nu voor 'n
dagje naar de Hoge Venen trekt
dan wel een poos in een nog
wild gedeelte van Afrika of
Canada gaat doorbrengen. Een
goede voorbereiding is
overigens niet per definitie
gekoppeld aan de lengte van je
tocht of de mogelijke gevaren
... Towell doceert al 30 jaar
survival, o.m. bij de SAS van de
Royal Navy en de Amerikaanse
marine. Hij begeleidde ook de
pogingen van Richard Branson
en Steve Fosset om met een
ballon rond de aarde te vliegen
(www.colintowellsurvival.com). In dit vrij dikke
boek schrijft hij over
voorbereiding en uitrusting,
over het op weg zijn, het
kamperen, het vinden of maken
van beschutting, het vinden van
water en voedsel, over wat te
doen in noodsituaties. Een
speciaal hoofdstuk is gewijd
aan EHBO. Alles bijeen redelijk
compleet, je krijgt dus
tussendoor zeker ook wat te
lezen over het maken van
knopen, het maken van vuur,
het bouwen van een vlot e.a.
vaardigheden die je in een goed
survivalboek van een ervaren
instructeur mag verwachten.
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ZOOGDIEREN
Peter Twisk, Annemarie van
Diepenbeek, Jan Piet
Bekker. Veldgids nr.23. Uitg.
KNNV Uitgeverij,Zeist, 2010 : 368
blz. Prijs 32,95 €. ISBN
9788050112604.
Wie een zoogdierengids hoefde
was tot nu vooral aangewezen op
de Zoogdierengids van van den
Brink (een soort Peterson voor
zoogdieren) of op KNNV-Veldgids
8, de Zoogdieren van WestEuropa van Lange cs (met 16
kleurenplaten van Peter Twisk,
die ook zorgde voor de fraaie
tekeningen van deze nieuwe
gids). Velgids 23 wil alvast gaan
over een groter areaal, nl Europa
zonder Europees Rusland,
Georgië, Armenië, Wit-Rusland,
OekraIne en Moldavië. Je vindt er
je weg naar 211 soorten, van de
egel en de insecteneters tot de
wisent en de evenhoevigen.
Inhoudelijk is ie gebaseerd op het
Handbuch der Säugetiere
Europas (Niethammer) en het
Handbuch der Fledermäuse
Europas (Dietz; verschijnt in
2011 in het Nederlands). Na een
wat ingewikkelde inleiding kom
je bij de Soortbesprekingen. Die
geven alle gebruikelijke
kritische info en meer dan dat :
ook bvb schedelherkenning, erg
klein uitgevallen verspreidingskaartjes, de tekeningen van
Twisk en foto's van Rollin
Verlinde, enz. Op het einde
natuurlijk een literatuurlijst . Een
nieuwe publicatie draagt vaak
wat schoonheidsfoutjes mee ,
maar deze gids geeft in elk geval

een goed bruikbare bijwerking
van de stand van zaken met de in
Europa voorlomende
zoogdieren.

ZOETWATERLEVEN VAN
NOORDWEST-EUROPA
Malcolm Greenhalgh/Denys
Ovenden. Oorspr.titel Freshwater
Life, Britain and Northern Europe.
Uitg.Tirion Natuur, Baarn : 256
blz. Prijs 29,95 €. ISBN
9789052107486.
Een veldgids voor alles wat leeft
in en bij stilstaande en stromende
'wateren'. Alles, dat wil zeggen
planten en dieren die (een deel
van) hun leven in of bij zoet water
doorbrengen. Geen vogels,
zoogdieren of grotere vissen maar
wel nogal wat microscopisch
leven, waterplanten, wormen,
insecten, spinnen, kreeftachtigen,
slakken, weekdieren, kleinere
vissen,amfibieën. Een 900
soorten. De dieren moeten in het
algemeen klein genoeg zijn om in
een schep- of vlindernet gevangen
te worden en met een 10-12x loep
gedetermineerd te kunnen
worden (uitgezonderd het
microscopisch leven). In de
bibliografie zijn tabellen voor de
meeste groepen opgenomen : dit
voor als je met deze gids niet ver
genoeg zou geraken. Maar
de Haftenlarventabel van Gijsels
ontbreekt bvb. Er is ook effe
aandacht voor 'uitrusting'
(netten) en onder 'leveranciers'
vinden we Vermandel van Hulst
terug.
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DE GROTE VRAGEN :
NATUURKUNDE
Michael Brooks. Oorspr.titel : The
big questions - Physics. Uitg.Veen
Magazines, Diemen, 2010 : 208
blz. Prijs 24,95 €. ISBN
9789085713302.
Televisie, computers, internet,
mobieltjes : alles ontwikkeld op
basis van natuurkunde, meer
specifiek dankzij de
siliciumtechnologie (Silicon
Valley ...). De technologische
revoluties van de 20ste eeuw
waren in feite een resultaat van
de kwantumtheorie, die dan weer
stamt van de thermodynamica en
zo van het onderzoek aan gassen.
Natuurkunde heeft veel te maken
met ontdekken en met vragen :
beginnend bij vragen over bvb de
tijd, zonneschijn, regendruppels...
Eenvoudige vragen die tot grote
ontdekkingen hebben geleid. De
auteur (dr.quantumfysica,
journalist en tv-maker) stelt er
een aantal en beantwoordt ze
eenvoudig en begrijpelijk.
Waarom valt een appel naar
beneden ? Is vaste stof echt vast ?
Welke natuurkracht is het sterkst
? Wat is licht ? Wat is tijd ? Ook
de kwantumfysica, het
aardmagnetisch veld, de
chaostheorie, de snaartheorie
komen aan bod. Zo maakt hij
duidelijk dat er geen reden is om
voor natuurkunde terug te
deinzen, dat iedereen best in
staat is tot zijn eigen kleine of
grote poging om het universim te
doorgronden. Een interessant
boek, het had alleen wel wat

betaalbaarder gemogen...
TUINVOGELTIPS
Mark Ward. Oorspr.titel Garden
Birdwatch. Uitg. De
Fontein/Tirion, Baarn, tweede
druk 2010 : 72 blz. Prijs 9,95 €.
ISBN 978 90 5210 833 9.
Tuinvogels spotten wordt
populair in bredere lagen van de
"bevolking". Van dit kleine boekje
uit vogelkijkland Engeland krijg je
basisinfo over het vogelleven in
het algemeen, over
vogelobservatie en -determinatie
en vooral over het "organiseren"
van je tuin in functie van de
vogels. Wanneer meer en meer
mensen daar wat aan
doen worden misschien ook
bedreigde Rode Lijst-tuinvogels
zoals de huismus geholpen... In
het boekje steekt bovendien een
uitklapkaart met 31 zgn.
algemene tuinvogelsoorten.
TULPEN
DE GESCHIEDENIS VAN DE TULP
Ron van Dongen. Oorspr.titel The
Tulip Anthology. Uitg. Fontaine &
Noë, 's-Graveland, 2010 : 232 blz.
Prijs 49,95 €. ISBN 978 94 6054
073 8. Hier te lande verdeeld
door Agora Uitgeverscentrum,
Erembodegem.
Zoek je een cadeau voor iemand
die veel van tulpen houdt ? Hier is
het. Bloemenfotograaf van
Dongen
(www.ronvandongen.com) bracht
een groot stuk van zijn jeugd door
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in de Hollandse Bollenstreek,
niet ver van de Keukenhof en
de Hortus Botanicus. Hij had bij
het realiseren van dit
grootformaatwerk zijn ultieme
"tulpenervaring". Het boek
schetst uiteraard de
geschiedenis van de tulp : vanaf
de herkomst uit een van de
minst toegankelijke gebieden
op aarde, via hun opduiken in
Perzië rond het jaar 1000 en
via hun "ontdekking" door
westerlingen in Turkije in 1550
tot de opening van het
Amsterdamse Tulpenmuseum
anno 2005. Van Dongen's
hoofdbedoeling was echterde
lezer oog te doen krijgen voor
het ongelooflijke
kleurenspectrum en de
fantastische vormen van een
cultureel en historisch zo
belangrijke bloem. De
uitgebreide inleiding schreef
Anna Pavord, de Britse
tulpenautoriteit van het
moment. Verder ga je
natuurlijk een hoop
wetenswaardigheden
tegenkomen, zoals de rare
oorsprong van het woord tulp
en de Zwarte Tulp-story van
Alexandre Dumas. Maar het
schitterende, echte body van
het boek vormen toch de
ongelooflijk mooie en unieke
foto's en andere illustraties...
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NATUURVERHALEN
VLEUGELS
Achilles Cools. Uitg.Atlas,
Amsterdam/Antwerpen, 208 blz.
Prijs 25 €. ISBN 978-90-4501623-8.
Cools is nu 61. Je moet hem eens
googlen (www.achillescools.be) :
schilder, tekenaar, graficus,
schrijver, beeldhouwer,
natuurkenner,
kauwenkenner... Een voorrecht
om zo'n buitengewoon man in
onze streek te hebben wonen en
van nu en dan een boek van hem
onder ogen te krijgen. Zijn
schilderingen doen denken aan
die precieze natuurschilders uit
de jaren 1600, alleen is het veel
levendiger. En zijn schrijven aan
de grote natuurvertellers uit de
20ste eeuw, Jac.P.Thijsse voorop.
Met een persoonlijke en
filosofische blik bekijkt hij de
natuur en de vogels : 50 teksten
en 50 schilderijen die duidelijk
maken dat je geen verre reizen
hoeft te ondernemen om de
wereld te ontdekken en beter te
begrijpen. Het gaat over wat ooit
was (de bolderende korhanen op
de heide) over wat nog
is (de vleugelpletsende
nachtzwaluwen van de juninachten), over wat verhoopt
wordt (de visarendnesten van het
Hageven, een droom van de
betreurde Bert Lehaen) en over
nog veel meer... Een aanrader,
ook als cadeau - alleen jammer
van de prijs, boeken beginnen
echt duur te worden.

STAP-VOOR-STAP SNOEIEN

slapen, planning...).

Christopher Brickell. Oospr.titel
The Royal Horticultural Society's
Encyclopedia of Practical
Gardening : Pruning. Uitg.Kosmos
Uitgevers, Utrecht, 2010 (29ste
druk) : 200 blz. Prijs 14,95 €.
ISBN 978 90 2154911 8.

VÖGEL FüTTERN - ABER
RICHTIG

Een gids met reputatie voor het
snoeien van rozen, heesters,
klimplanten, druiven,
vruchtbomen, kleinfruit en
bomen. In dat laatste kapittel
komen ook knotbomen aan bod,
er wordt je bvb verteld hoe je in
het vroege voorjaar eenvoudig
een nieuwe knotwilg maakt .
REIZEN DIE JE LEVEN
VERANDEREN
Red.Mark Mackintosh. Een
uitgave van reismagazine
Columbus, Haarlem, i.s.m. Kosmos
Uitgevers, Utrecht/Antwerpen,
2010 : 255 blz. Prijs 19,95 €. ISBN
978-90-215-4882-1.
Ter gelegenheid van zijn 5jarig
bestaan bundelde
Columbus artikels over
(natuur)reizen naar en in Kenia,
Ecuador, Noord-Vietnam, Mali,
Venezuela, Libië, de GambierArchipel (Fr. Polynesië), Oman,
Arnhemland (Noord-Australië),
de Malediven, Palawan
(Filippijnen), de Egyptische Nijl,
de Romastreken in
Roemenië/Servië/Macedonië,
Calabrië (Zuid-Italië). Daarna per
land nog 2 blz. met een kaart en
interessante reistips (doen,
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Das ganse Jahr füttern,
schützen und sicher
bestimmen.
Peter Berthold/Gabriele Mohr.
Uitg.Kosmos, Stuttgart, 95 blz.
Prijs 7,95 €. ISBN
9783440116449.
Jarenlang onderzoek van de
auteur (oud-prof unief
Konstanz, oud-directeur
Vogelwarte Radolfzell) wees uit
dat een juiste bijvoedering liefst het hele jaar door !! vandaag de dag de
vogelsoortenverarming en
het tekort aan "gewone"
voeding
helpt tegengaan. In dit boekje,
een 100.000 ex. bestseller, heeft hij samen met
zijn vrouw en collega zijn
weten terzake
samengevat. Uiteraard komt
ook aan bod hoe je een goede
voederplek aanlegt, welk en
hoeveel voedsel je wanneer wel
en niet aanbiedt, hoe het zit
met het drinken, enz.enz. Er
zijn tegen het einde van het
boek een 30 bladzijden met
foto's gewijd aan de mogelijke
"bezoekers" van jouw
bijvoederplekje(s). Voor wie
wat Duits kan lezen echt een
aanrader , die meteen veel
misverstanden uit de wereld
helpt.
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EETBARE NATUUR
Een kookboek voor wat in
Nederland uit het wild te halen
valt.
Hanneke Videler. Uitg. Atlas,
Amsterdam/Antwerpen, 2010 :
272 blz. Prijs 19,90 €. ISBN
9789045016665.
Er zijn de laatste tijden in onze
Lage Landen serieus wat
"ongewenste" dieren- en
plantensoorten bijgekomen. Het
voorstel van Videler om dat
probleem te verkleinen : waarom
niet opeten ? Ze geeft recepten
voor ganzeneieren en
nijlganzen, waterkonijn
(muskusrat), wasbeer,
Amerikaanse rivierkreeft,
wolhandkrab, Amerikaanse
zwaardschede, Japanse oester,
Amerikaanse vogelkers,
enz. Maar ook voor veel andere
dieren en planten uit de "natuur".
Soms kan daar wel eens een
vraag bij gesteld worden, zoals bij
de "Cuisses de grenouille aux
fines herbes" ... Contactadres :
hanneke@joepvof.nl.
P.S. Het idee leeft meer dan je
denkt in door exoten geteisterd
Europa. In Engeland zitten ze
met 2,5 miljoen grijze eekhoorns
die de autochtone rode doen
verdwijnen. Gordon Ramsay
promoot er het eten van de grijze.
Dat kan bvb al in The Butlers
Wharf Chop House in Londen ,
een bekend resto met zicht op de
Tower Bridge.
GRENSGEBIED

Van Voeren tot Sankt Vith
Guido Fonteyn. Uitg. EPO,
Berchem, 2010 : 166 blz. Prijs
16,50 €. ISBN 9789064456954.
Een achtergrondgids voor het in
Oost-België gelegen gebied tussen
Rukkelingen-aan-de-Jeker (Frans
: Roclange-sur-Geer) en Ouren,
waar de mensen Plat-Diets of
Duits spreken. Een aantal van die
gemeenten behoren nog geen 100
jaar tot dit land, ze werden
na WO1 gewoon afgepakt van
Duitsland. Fonteyn geeft hier en
daar ook wat aandacht aan de
natuur (de Hoge Venen tussen
Eupen en Monschau bvb, met de
pingo's van het Brackvenn) , op
het einde zijn er enkele
wandelsuggesties : o.m. het
'gouden wandelpad' bij
Montenau.
HANDBOEK VOGELS KIJKEN
Mike Unwin. Oorspr.titel RSPB
Guide to Birdwatching. Uitg.
Tirion,Baarn, 2010 : 176 blz. Prijs
24,95 €. ISBN 9789053107875.
Een boek over birdwatching dat
verwijst naar een internetvogelcursus van de Royal Society
for the Protection of Birds (RSPB)
:www.learnbirds.com.
Het wordt aanbevolen door de
Vogelbeschermingen van
Nederland en Vlaanderen, maar
nogal wat uit de inhoud is toch
vooral bewerkt voor Nederland.
Uit die inhoud : Hoe observeren
via kijken en luisteren Hulpmiddelen (verrekijkers,
vogelgidsen : het gidsenkapitteltje
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had beter informatief
gemogen) - Uitrusting - Waar
vogels vinden - Het leven van
de vogels/Hoe daar een handje
toesteken - Wat je meer kan
doen dan louter vogelkijken. Op
het einde is er nog een
bladzijde over boeken,
tijdschriften, websites :
wel vreemd dat een gevestigde
waarde als Het Vogeljaar
nergens vermeld wordt. Over
het hele boek zijn er ook tips en
wetenswaardigheidjes
verspreid. Bvb. dat er in
Nederland al zo'n 580 soorten
geobserveerd werden en dat er
"lifers"/twitchers rondlopen
die daar al 450 van zagen...
HET MILIEU
4 spelletjes om overal
naartoe mee te nemen. (8
TOT 12)
Tekst en concept : Madeleine
Deny. Illustraties : Didier
Balicevic. Oorspr. titel :
L'écologie sur un plateau
magnétique. Leuven :
Davidsfonds Uitgeverij, 2009.
Prijs : 17,50 EURO. ISBN
9789059083165.
Vier speelborden, een speelrad
en magnetische pionnen,
samen in één boek. De spelen :
Wees lief voor de aarde, Een
milieuvriendelijke dag,
Ecosafari en Help, diersoorten
in gevaar. Spel na spel leer je
vriendelijker omgaan met
natuur en milieu. Je kan alleen
spelen of met 2 of met 4. Voor
kinderen van 7 tot 107 jaar.

BOEKBESBREKING
DE ELEMENTEN
Een visuele verkenning van alle
atomen in het heelal.
Theodore Gray. Oorspr.titel The
Elements. Uitg.Fontaine, 'sGraveland, 2010 : 240 blz +
fotoposter. Prijs 24,95 €. ISBN
9789059563612.
Verdeeld door Agora
Uitgeverscentrum,
Erembodegem.
"Elementair genot" gaf dit boek
aan Nobelprijswinnaar
Roald Hoffmann naar z'n zeggen.
Gray : "Van hier tot Timboektoe
is alles overal gemaakt van
elementen. De eindeloze
verscheidenheid van combinaties
die we scheikunde noemen
begint en eindigt met de lijst van
het Periodiek
Systeem". Succesboekenschrijver
Gray heeft een website
periodictable.com. Hij begon in
2002 met het verzamelen van
elementen : dank zij eBay had hij
in 2009 bijna 2300 objecten
bijeen die elk element
vertegenwoordigen en waarvan
het bezit niet door de
natuurwetten of die van de mens
verboden is. Met de hulp van de
zeer bijzondere elementenfotograaf Nick Mann kwam een
even speciaal boek tot stand dat
leuk oogt en tegelijk je kennis van
de materie waaruit onze wereld
bestaat vergroot. Elementen
hebben twee facetten : hun
zuivere toestand en de reeks
chemische verbindingen die in
combinatie met andere
elementen ontstaan. Die twee

facetten laten Gray en Mann zien.
Eerst een grote foto van het
zuivere element (als dat fysisch
mogelijk is), op de bladzijde
ernaast voorbeelden van de
manieren waarop dat element in
de wereld voorkomt verbindingen en karakteristieke
toepassingen. Vooraf nog een
analyse van de verschillende
kolommen en blokken en wat
uitleg over hoe het Periodiek
Systeem zijn vorm kreeg. Gray
gaat tot 118, Ununoctium (Uuo),
allicht een tijdelijke naam. Raar :
Dimitri Mendelejev blijkt maar
twee vermeldingen van een paar
woorden waard ...
GENEESKRACHTIGE PLANTEN
Een complete gids over kruiden,
bomen en bloemen.
Helen Farmer-Knowles.
Oorspr.titel Healing Plants Bible.
Uitg.Veltman, Utrecht, 2010 : 400
blz. Prijs 14,95 €. ISBN
9789048302727.
Verdeeld door Agora
Uitgeverscentrum, Erembodegem.
Een naslagwerkje waarin je meer
te weten komt over de
fytotherapie, het genezen met
planten : 300 bladzijden met de
omschrijving, de geschiedenis en
de therapeutische eigenschappen
van een 85, al dan niet eetbare
geneeskrachtige planten
(geordend op hun Latijnse naam)
en een 23 bomen, de rest over de
geneeskracht van planten voor
spirituele
genezing (wierookboom, hennep,
laurier ...) en over het gebruik van
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bloesemessences, bvb bij
uitputting en gebrek aan
energie.

DE KLIMAATOORLOGEN
Waarom in de 21ste eeuw
gevochten wordt.
Harald Welzer. Oorspr.titel
Klimakriege. Wofür im
21.Jahrhundert getötet wird.
Uitg.Ambo/Anthos, Amsterdam,
2009 : 272 blz. Prijs 21,95 €.
ISBN 9789026321849.
Wat gaan de mensen die nu
geboren worden in hun leven
nog meemaken ? Zowat 90% van
alle (= 200) oorlogen sinds 1945
zijn buiten Europa en NoordAmerika gevoerd. Dat heeft
geleid tot de Westerse opvatting
dat oorlogen vooral een
probleem zijn van andere
samenlevingen. De klassieke
internationale oorlog is
tegenwoordig niet in trek, maar
er zijn 3
ontwikkelingstendenzen die
voor een opleving kunnen
zorgen : (1) de internationale
grondstoffenmarkten en de
verzorgingsinfrastructuur,
pijpleidingen; (2)
geweldsconflicten om water en
de waterschaarste; (3) het
smelten van de ijsmassa's op de
Noord- en Zuidpolen en de
toegankelijkheid van de
grondstoffenvelden daar. De
conflicten van de 21ste eeuw
gaan wellicht niet meer over
ideologieën of politieke
systemen, maar over de toegang
tot natuurlijke hulpbronnen. In
een wereldeconomie die
gebaseerd is op het exploiteren
van de natuur krijgen de armste
gebieden de grootste klappen.

Steeds meer mensen proberen dan
ook illegaal naar West-Europa of
Noord-Amerika te komen. Maar
gebeurtenissen die het nageslacht
als historisch beoordeelt worden
op het moment zelf slechts zelden
op die manier ondervonden. De
klimaatverandering is in elk geval
een onderschat en onbegrepen
sociaal gevaar. De wereld zal er
over enkele decennia absoluut
anders uitzien dan nu. De
geweldproblematiek zal door de
klimaatverandering verscherpen.
Welzer probeert op basis van zijn
analyse van de problemen te
formuleren wat gedaan zou
kunnen worden om het ergste te
voorkomen. Maar volgens hem
eindigt het niet goed : gedaan met
de Verlichting en haar voorstelling
van vrijheid. Hij geeft daarbij wel
het laatste woord aan een
omstreden antropoloog als Claude
Lévy-Strauss...
MEER WEER
Een heldere kijk op het weer.
Frank Deboosere. Uitg.Roularta
Books/Eén, 2009 :245 blz. Prijs
19,90 €.ISBN 9789086792184.
Wat kan je van 'n weerboek van de
VRT-weerman verwachten ? Dat
hij je wat wijzer maakt over
luchtdruk en winden, over wolken
en neerslag en nog van
dat. Interessant is ook het
hoofdstuk "Normaal voor de tijd
van het jaar" en de info over de
weercomputers en de
weerberichten (incl. het EPS ofte
Ensemble Prediction System).
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BOEKBESBREKING
G
VAN 'T SCHIJN TOT 'T
SCHELD
De geschiedenis van de
Herentalse Vaart, de vergeten
en verdwenen levensader van
Antwerpen, gedurende 400
jaar.
Wilfried Patroons.
Uitg.Magelaan, 2009 : 144 blz.
Prijs 21,50 €. ISBN
9789078715252.
In de moerassige gronden van
Rielschot te Malle ontspringt
een riviertje dat in Oelegem de
naam Groot Schijn krijgt en dat
via Wommelgem verder naar
Antwerpen stroomt om daar
samen te vloeien met het Klein
Schijn , dat in Brecht
ontspringt. Anno 1486 begon
men op het landgoed
Immerseel te Wommelgem "te
graven aan het Scheynt om het
te brengen in de stad". Zo
ontstond de zgn. Herentalse
Vaart, een gracht van 7 km lang,
4 m breed en 1,5 m diep. Bijna
400 jaar zou het Schijn op die
manier Antwerpen van water
voorzien voor de bereiding van
bier, lange tijd de enige
gekookte en daarom veilige
drank. Dit boek vertelt over de
opkomst, de betekenis en het
verval van die Herentalse
Vaart, intra en extra muros : het
laatste overgebleven originele
stuk bevindt zich in de buurt
van de Ruggeveldlaan en de
E313/E34-snelweg...

DIEREN EN PLANTENGIDS
VOOR ONDERWEG
Wilhelm Eisenreich/Alfred
Handel/Ute Zimmer. Oorspr.titel
Der Tier- und Pflanzenführer für
Unterwegs. Uitg.Tirion, Baarn,
2009 : 558 blz. Prijs 19,95 €.
ISBN 9789052104829.
Deze gids bevat een selectie
dieren- en plantensoorten die in
Midden-Europa het meest
voorkomen. Als je er de prijs
voor over hebt en niet te veel
geeft om zeldzaamheden kan het
dus best handig zijn om "alles" in
1 lijvig zakgidsje te hebben :
kenmerken, habitatgegevens
enz. voor 800 soorten,
geïllustreerd met 1200
kleurenfoto's. Hou wel rekening
met dat Midden-Europa gegeven
en stel je eisen niet te hoog : van
vleermuizen zal je bvb alleen
grote vale vleermuis, kleine
hoefijzerneus en rosse vleermuis
teruvinden...
HANDBOOK OF THE
MAMMALS OF THE WORLD
VOLUME 1 : CARNIVORES
Chief Editors Don E. Wilson &
Russell A. Mittermeier. Uitg.
Lynx Edicions, Barcelona, 2009,
i.s.m. Conservation International
en IUCN : 728 blz (31cm x
21cm). Prijs 160 €. ISBN
9788496553491.

uitgeverij Lynx Edicions het
tweede monumentale project na
hun Handbook of the Birds of the
World (1992) , een reeks die een
internationaal geciteerd
referentiewerk is geworden. Nu
starten ze met 8 even prestigieuze
zoogdierenvolumes. Na een
inleiding tot de Klasse van de
Mammalia door Wilson (hij was
ook Editor van Mammal Species of
the World) komen in dit volume
over de Orde van de Carnivora 13
Families aan bod, met telkens na
zeer uitgebreide infogegevens
(van systematiek tot 'status and
conservation') een grondige
bespreking van 245 soorten
(taxonomy, description, habitat,
food & feeding, activity patterns,
movements, home range and
social organization, breeding,
status ans conservation,
bibliography). Dat alles wordt
begeleid door 257
verspreidingskaartjes, 400
kleurenfoto's en 23 kleurplaten
van de
Cartalaanse natuurkunstenaar
Toni Llobet. Je vindt hier ook de
eerste beschrijving van de Andes
Olingo, ontdekt in Ecuador in
2006. Volume 2 (Hoofed
Mammals) wordt verwacht voor
de lente van 2011.

Voor natuur(boeken)liefhebbers
was deze publicatie de
gebeurtenis van het jaar
2009. En voor de Catalaanse
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BOEKBESBREKING
G
TUINVOGELZANG : 60
SOORTEN IN BEELD EN
GELUID
Hannu Jännes/Owen Roberts.
Oorspr.titel Common Garden
Bird Calls. Uitg.Tirion Natuur,
Baarn : 40 blz. Prijs 9,95 €. ISBN
9789052107998.
Aanbevolen door
Vogelbescherming .
Een boekje met beschrijvingen
en foto's van 60 redelijk
algemene vogels, waronder ook
de gewone tuinvogels. Op de
bijgevoegde CD hoor je hun
geluiden in dezelfde volgorde
als deze in het boek. Een leuk
geschenkje voor een jonge
beginnende vogelaar of voor je
opa/oma die meedoet met
tuinvogelwaarnemingsdagen
enzo.

FILMS
2012 : THE FINAL PROPHECY
Andreas Gutzeit/Johannes
v.Kalkreuth. Uitg.Story House
Productions, 2009. Distr.Dutch
Filmworks. Duur 51', NL
ondertiteld. Prijs 7,99€.
Ref.8715664073490.
In de film '2012' (Roland
Emmerich, 2009) maakt een
natuurramp op 21/12/12 - het
einde van de Mayakalender komaf met het leven op aarde. De
ramp
werd door de Maya's voorspeld,
zoals die ook WO1 en WO2, de
Tsunami van 2006 enz. zouden
voorspeld hebben. Het einde van
de wereld via een klimaatramp,
een interpretatie die wel wat
doet denken aan het 1999gefantaseer rond Nostradamus.
Van de film zelf was niet iedereen
kapot. In deze documentaire
zoekt geoloog Maloof
aanwijzingen voor die Mayavoorspellingen, los van alle
spektakelgedoe : o.m. uit de
bekende Maya-tijdsband van
Dresden
P.S. National Geographic bracht
ook een DVD uit over dit
onderwerp.
THE COVE
Reg.: Louie Psihoyos,2009.
Elk jaar tussen september en
maart worden in een afgelegen
baai bij het Japanse stadje Taiji,
200 km ZO van Osaka, duizenden
(!) dolfijnen afgeslacht. Volgens
de plaatselijke vissers gaat het
om traditionele drijfvangsten,

maar de manier waarop de
dolfijnen aan hun einde komen
wordt zorgvuldig aan de blik van
de buitenwereld onttrokken. Wie
het wel te weten kwam was
dolfijnenbeschermer Richard
O'Barry, ooit dolfijnentemmer bij
de TV-serie Flipper. Hij trok
meteen naar de Oceanic
Preservation Society, opgericht
door Louie Psihoyos en Netscapestichter Jim Clark. Die O.P.S.
besloot er een documentaire over
te maken, met inzet van duikers,
elektronica-experts en
effectenspecialisten
van Hollywood.
Eens dat project gestart was
ontdekte het team al spoedig dat
er veel meer aan de hand was dan
enkel dierenmishandeling. Zo
werd dolfijnenvlees in de
regio gratis uitgedeeld in scholen,
terwijl het 5000 keer meer kwik
bleek te bevatten dan wettelijk is
toegelaten, naast pcb's, lood,
cadmium en arsenicum. Niet
verwonderlijk : dolfijnen en
walvissen staan bovenaan in de
voedselpiramide, ze krijgen alle
vervuiling binnen van zeedieren
lager in de piramide.
"The Cove" werd zo niet alleen
een spannende documentaire,
maar ook een verhaal over
corruptie en
onverantwoordelijkheid. De film
is tegelijk een symbooldossier
voor een internationaal probleem
: de teleurgang van de oceanen,
met de gevolgen vandien. Weinige
mensen lijken bvb te beseffen dat
het evengoed bedreigde plankton
in die oceanen via fotosynthese de
helft produceert van alle zuurstof
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die we inademen, meer dan alle
rgegenwouden samen...
In Japan zorgde de film er
alvast voor dat enkele
walvisvaarders hun schip
ombouwden voor toerisme. Ze
verdienen nu meer dan
vroeger. In Taiji was de
dolfijnenvangst in september
2009 echter terug aan de gang...
Info : www.opsociety.org, je
kan ook mailen aar
info@opsociey.org

OCEANS
Jacques Perin en Jacques
Cluzaud.Uitg.Galatee Films,
2009. Distr.Dutch Filmworks.
Prijs Free Record Shop 20€.
ISBN 8715664075197.
Jacques Perin werd als
natuurfilmmaker beroemd
door o.m. Le Peuple Migrateur
en Microcosmos. Oceans geeft
een kijk op de wereld onder de
wereldzeeën. De film is wel niet
vrij van digitale trukering, maar
toch nog genietbaar. Iets anders
is dat Perin zich ook liet
sponsoren door Total ...

AGENDA 2010
17.10.2010
MIDMAANDELIJKSE WATERVOGELTELLING
Duikers, futen, aalscholvers, reigers, zwanen, ganzen, eenden, rallen, steltlopers, meeuwen facultatief.
Info : watervogels@inbo.be
VANAF 07.11.2010
GREAT MIGRATIONS
Vanaf 7 november 2010 loopt elke zondag om 21 u op National Geographic Channel (TV) de nieuwe
filmserie Great Migrations. Die serie besteedt aandacht aan de moeizame reizen die miljoenen dieren
ondernemen om te kunnen overleven. De potvis reist in zijn leven meer dan een miljoen kilometer.
Zeeolifanten, pinguïns en albatrossen op de Falkland Eilanden hebben opmerkelijke voed- en
broedgewoonten - hiervoor verlaten ze de zee. Mali-olifanten ondernemen een 480 km lange reis langs de
verschroeide aarde van de Sahara-woiestijn. Bewegen is hun enige kans op overleving. In Amerika stuit
een kudde gaffelbokken tijdens de traditionele migratie op door de mens gemaakte blokkades...
07.11.2010
VLAAMSE ORNITHOLOGISCHE STUDIEDAG
Op zondag 7 november 2010 gaat in de Antwerpse Zoo de 22ste VLOS door, met o.m. lezingen over de
kerkuil en de boomleeuwerik.
14.11.2010
MIDMAANDELIJKSE WATERVOGELTELLING
Duikers, futen, aalscholvers, reigers, zwanen, ganzen, eenden, rallen, steltlopers, meeuwen facultatief.
VANAF 17.11.2010
INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL AMSTERDAM (IDFA).
Films over het milieu zijn al jaren goed vertegenwoordigd op dit documentaire-festival. Een blikvanger
wordt zeker de film "QUEENS OF THE SUN : WHAT ARE THE BEES TELLING US ?" van Taggart Siegel,
over het mysterie van de grootschalige bijensterfte : vertoond op 19-22-23-24 november. Info :
www.idfa.nl .
VANAF 19.11.2010
Te combineren met het IDFA ! Op 19-20-21 november 2010 gaat in Studio K, Timorplein 62 te
Amsterdam-Oost (vlakbij de Dappermarkt) het Noordzee-Filmfestival door : 40 films over haaien,
zeezoogdieren, duiken, wrakken, milieu enz. Zeker de moeite loont op 20 november om 21 u 30 de Oscarwinnaar "The Cove" van Louie Psihoyos (VSA),over dolfijnenmishandeling in Japan en op 21 november
om 12 u 30 "Oosterschelde, Ontdekking onderwater" van Edward Snijders (NL), over het onverwachte
onderwaterleven van de Oosterschelde maar ook over de druk van de visserij op flora en fauna. Op
zaterdag is er om 15 u eveneens een debat over de biodiversiteit van de Noordzee en op zondag om 12 u
30 een spectaculaire multimediapresentatie "Beyond Fear" van Ralf Kiefner en Andrea Ramalho,
wereldberoemde onderwaterfilmers van walvissen en haaien. Op het Timorplein staat een grote duiktank
waar je onder begeleiding en in droogpak gratis een eerste duikervaring kan opdoen. Info :
www.northseafilmfestival.com .
WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
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AGENDA 2010
20.11.2010
WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
The Wildlife Photographer of the Year Competition is de bekendste
internationale natuurfotografiewedstrijd. Ze wordt georganiseerd door BBC Wildlife Magazine en het
Natural History Museum in Londen. Dit jaar (voor de 27ste editie) werden uit 81 landen 31.000 foto's
ingestuurd. De bekroonde foto's kan je tussen 20 november 2010 en 6 maart 2011 gaan bekijken in het
Museon, Stadhouderslaan 37, Den Haag (NL). Winnaar werd de Hongaar Bence Maté met "Marvel of
Ants". De foto werd gemaakt in het regenwoud van Costa Rica. Na eerst 's nachts de bladsnijdermieren
bestudeerd en gevolgd te hebben kreeg, kwam het idee om er ook een foto van te maken en zo de
complexiteit van het mierengedrag te laten zien. Er staan twee formaten mieren op de foto, juist de
kleinere lijken de grootste bladstukjes te vervoeren. Meer info : www.museon.nl
20.11.2010
WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
The Wildlife Photographer of the Year Competition is de bekendste
internationale natuurfotografiewedstrijd. Ze wordt georganiseerd door BBC Wildlife Magazine en het
Natural History Museum in Londen. Dit jaar (voor de 27ste editie) werden uit 81 landen 31.000 foto's
ingestuurd. De bekroonde foto's kan je tussen 20 november 2010 en 6 maart 2011 gaan bekijken in het
Museon, Stadhouderslaan 37, Den Haag (NL). Winnaar werd de Hongaar Bence Maté met "Marvel of
Ants". De foto werd gemaakt in het regenwoud van Costa Rica. Na eerst 's nachts de bladsnijdermieren
bestudeerd en gevolgd te hebben kreeg, kwam het idee om er ook een foto van te maken
05.12.2010
NM.WANDELING MOLSBROEK
14u30 : Bezoekerscentrum Molsbroek, Lokeren
Info : 09/348 30 20
10.12.2010
BIODIVERCITY
In het Museum voor Natuurwetenschappen (Vautierstraat 29, 1000 Brussel) start op 10 december 2010
een nieuwe vaste tentoonstelling over de natuur in de straten, tuinen en parken van, een stad. In
hetzelfde Museum loopt tot 13 maart 2011 nog een foto-expo over de biodiversiteitsexpeditie
Congostroom 2010 en tot 20 maart 2011 een expo over Mars.
12.12.2010
WINTEREXCURSIE INLAGEN SCHOUWEN-DUIVELAND
09u30
Info : 0475/29 04 87
12.12.2010
NM.WANDELING KRIEKELAARSDUINEN, GP DE ZOOM
14 u : Camping Hazenduinen bij Putte

INFOAVOND ANTWERPSE EN WASE MOBILITEIT MET MANU CLAEYS (STRATEN GENERAAL)
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AGENDA 2010
16.12.2010
INFOAVOND ANTWERPSE EN WASE MOBILITEIT MET MANU CLAEYS (STRATEN GENERAAL)
20 u : CC Ter Vesten, Beveren-Waas
Info : 03/296 44 25
18.12.2010
45 JAAR CVN
Het Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie (CVN) bestaat 45 jaar. Op die tijd organiseerde het o.m.
natuurgidsencursussen voor 8.000 natuurgidsen. Op zaterdag 18 december 2010 is er een
jubileumviering in de Antwerpse Zoo om 13u45. Meteen wordt dan ook de bezieler van het CVN gevierd,
Guido Van Steenbergen, met wie Natuur 2000 even lang als het CVN bestaat altijd de beste contacten
onderhield : samen met zijn echtgenote Anita (spijtig genoeg inmiddels overleden) was hij bvb eregast op
ons 1ste congres in het natuurbeschermingsjaar 1970. Het CVN is eigenlijk maar 2 jaar ouder dan
N2000...
19.12.2010
MIDMAANDELIJKSE WATERVOGELTELLING
Duikers, futen, aalscholvers, reigers, zwanen, ganzen, eenden, rallen, steltlopers, meeuwen facultatief.
Info : watervogels@inbo.be
19.12.2010
VOGELEXCURSIE PIER IJMUIDEN/PETTEN
8u
Info : 0475/29 04 87
28.12.2010
NM.WANDELING DE GROOTE PEEL
12 u : BC Mijl op Zeven, Moostdijk 15, Ospel (NL)
Info : 0031/40/2857086
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DEZE AARDE
Deze aarde, we hebben ze opgebruikt :
grond, water, beemden, bomen, de vrucht
die smaakt, de bloem die ruikt, en 't land
waarvan we dromen.
Wat geven we onze kinderen mee behalve
spreuken en kogels? Niet eens het zuivere
zout van de zee en 't zingen van de
vogels.
Maar wél het gif en het haastige kruit en
haat die alom kan passen. Sindsdien
doven de lentes uit en dorren vroeg de
grassen.
Belofte slaat over in ongeduld voor wie
geen hoop meer bewaren. Wat zijn we
onder zoveel schuld ? Bedriegers of
barbaren ?
Herwig Hensen
(Verzamelde Gedichten)

