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6 oktober - Vismigratie van A tot Z (Aal tot Zalm) Gerard de Laak
Gerard de Laak, Sportvisserij Nederland. Gerard 
werkt al meer dan 30 jaar in het visonderzoek en 
heeft veel kennis van visvangst, de biologie en 
ecologie van vissen, vismigratie en herintroductie-
programma’s van verdwenen riviertrekvissen.

Waarom migreren vissen? Doen alle vissen dat? 
Wat is migratie? Riviertrekvissen waren vroeger 
van zeer groot belang voor vissersplaatsjes langs 
de grote rivieren. Het ging niet alleen om de vis-
vangst, maar ook allerlei toeleverende bedrijven, 
handelaren, touwslagers tot kroegbazen verdien-
den er een boterham mee. Nog maar honderd jaar 
geleden was de riviervisserij van groot belang, nu 
is het al bijna vergeten. Hoe is dit gekomen? Wat 
waren riviertrekvissen? Wie kent nog namen als 
schieraal, schotjes, hengsten en meivis? Waar-
om trekken deze vissen en waarheen? Waarom 
trekken vissen überhaupt? Hoe zit dat nu met het 
stekelbaarsje? Gerard de Laak van Sportvisserij 
Nederland probeert hier een antwoord op te ge-
ven in een lezing van ongeveer 2 keer 45 minuten. 
De visserij van vroeger wordt belicht en de leven-
scyclus van vissen komt aan bod. De riviervisserij 

bestaat eigenlijk niet meer en hoe is dit gekomen? Is 
er kans op herstel van riviertrekvissen? De waterkwali-
teit is sterk verbeterd, maar liggen er nu soms andere 
bedreigingen op de loer? 

De lezing over vismigratie wordt ingeleid door een 
korte beschrijving van de organisatie Sportvisserij Ne-
derland. Tijdens en na de lezing is er ruim gelegenheid 
om vragen te stellen. 
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20 oktober - Reis door de Camargue Hans de Braal

Hans de Braal neemt ons mee op vogelreis naar 
de Camargue. De Camargue is de Rhônedelta, ge-
legen ongeveer tussen Montpellier en Marseille 
in Zuid-Frankrijk. De Rhône splitst zich hier in de 
Grand Rhône en de Petit Rhône. Tussen deze ri-
vierarmen bevindt zich een vlak gebied met moe-
rassen, (extensieve) boerenbedrijven en een paar 
aardige stadjes. Er wordt ook nog op grote schaal 
aan zoutwinning gedaan. Vlak aan zee heeft de 
Camargue wel wat weg van onze kwelders in het 
waddengebied. Meer landinwaarts doet de Camar-
gue ook wel wat aan de Biesbosch denken. Bij de 

doorsneetoerist is de Camargue vooral bekend om 
zijn witte paarden, zwarte stieren en de vele roze 
flamingo’s. Maar de Camargue heeft nog meer 
te bieden! Zonder compleet te kunnen zijn krijgen 
we een behoorlijk beeld van de vogelrijkdom van 
dit gebied, waarbij er ook aandacht is voor onder 
andere het landschap en de vegetatie van de Ca-
margue.
Hans de Braal fotografeert graag in de natuur in 
zijn vrije tijd. Vogelfotografie neemt een belangrij-
ke plaats in, maar eigenlijk is hij wel geboeid door 
alle onderwerpen in de natuur. 
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3 november - Wilde planten in allerlei soorten en maten Jacques van der Neut
Iedere plant is voor zijn voortbestaan afhan-
kelijk van een complex van factoren. We moe-
ten dan bijvoorbeeld denken aan grondsoort, 
voedselrijkdom in de bodem, waterhuishou-
ding, licht, wind en zuurgraad. 
Wilde planten komen uiteraard niet uitslui-
tend voor in nationale parken of afgesloten 
natuurgebieden. Veel soorten zijn gelukkig 
ook in onze dagelijkse woon- en leefom-
geving te vinden. Zo is er door  aangepast 
beheer van plantsoenen en wegbermen de 
laatste jaren veel veranderd. Fluitenkruid, ge-
wone berenklauw, pastinaak, wilde peen en 
wilde cichorei bloeien er overdadig. De stad 
kent zelfs zo’n eigen plantenleven dat vooral 
Ton Denters, stadsecoloog in Amsterdam, 
pleitte voor een veertiende floradistrict: het 
urbane of stadsdistrict. In de stad komt im-
mers een groot aantal kenmerkende soorten voor 
die alleen groeien in de omgeving van mensen, 
vaak zelfs alleen op hun bouwsels. 
Stadsgrachten, kade- en werfmuren zijn geliefde 
locaties voor verschillende soorten varens zoals 
tongvaren, zwartsteel en steenbreekvaren. Er zijn 
echter ook soorten die we liever zien gaan dan ko-
men. Zo dook in 2007 de kleine waterteunisbloem 

voor ’t eerst in ons land op. In recreatiegebieden 
kan de reuzenberenklauw, met zijn machtige 
witte bloemschermen, overlast bezorgen. Kortom, 
over wilde planten is nogal wat te doen en dus 
ook genoeg te vertellen. Jacques van der Neut uit 
Dordrecht duikt in de wereld van de wilde planten, 
waarbij hij aandacht schenkt aan maaibeheer, 
‘tuinvlieders’ en de ontwikkelingen in het zoetwa-
tergetijdengebied.
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17 november - Reeën Gerard van Heiningen
Mijn naam is Gerard van Heinin-
gen, ik ben een gepensioneerd 
jachtopzichter/boswachter en 
jarenlang werkzaam geweest op 
particuliere landgoederen.
Ik heb 47 jaar ervaring met de 
jacht op klein wild en het beheer 
en schadebestrijding van grofwild. 
Grofwild is edelhert, damhert, 
reewild en wilde zwijnen.
Als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer 
ben ik vooral bezig met het inven-
tariseren van grofwild, begeleiding 
van de faunabeheerders en cursis-
ten van de praktijkcursus grofwild.
Verder wordt ik ingezet als 
zweethondengeleider, dit is het 
nazoeken van bijvoorbeeld aange-
reden grofwild.
Bij de vereniging Het Ree ben ik 
docent reewildbeheer en in die 
hoedanigheid geef ik zeer regel-
matig bij diverse organisaties voorlichting over de 
natuur, het beheer, etc.
De beelden welke getoond worden tijdens de 
presentatie zijn eigen foto’s.

Onderwerpen die besproken gaan worden:
• het voorkomen van reewild;
• leefwijze;
• voortplanting;
• aanspreken.
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1 december - Yellowstone, een wereld van contrasten Fred de Gier
Audiovisuele presentatie door 
geoloog en natuurfotograaf 
Fred de Gier.
Fred is geoloog en gepassio-
neerd natuurfotograaf. Een 
gelukkige combinatie, want 
gebieden die geologisch inte-
ressant zijn blijken vaak ook 
zeer fotogeniek te zijn. Zo ook 
Yellowstone, ’s werelds oudste 
nationale park.  Een supervul-
kaan, niet alleen in omvang 
maar ook in schoonheid. Fred 
zal tijdens zijn presentatie niet 
alleen spectaculaire beelden 
laten zien, maar ook uitleg 
geven over het ontstaan en de 
toekomst van het gebied. De 
beelden zijn voor een deel ge-
maakt in de herfst, wanneer de 
kleuren op z’n mooist zijn. Voor 
een ander deel zijn de foto’s in 
de winter gemaakt. Yellowsto-
ne is dan een onherbergzaam 

gebied, bedolven onder een metershoog sneeuwdek, waar dieren het 
zwaar hebben. Slechts weinig mensen wagen zich in die periode in 
het park. Yellowstone is met recht een wereld van contrasten, warm 
en koud, egaal wit en kleurrijk, aaibaar en ronduit gevaarlijk.
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15 december - Natuur in en rond Flevoland Joke Stuurman
Toen wij 7 jaar geleden besloten 
naar Swifterbant te verhuizen, 
fronste menigeen zijn wenkbrau-
wen. Wie gaat er nu wonen in zo’n 
kale provincie met alleen maar 
windmolens!
Wij noteerden in onze directe 
omgeving intussen al veel vogel-
soorten en vlinders. Verrekijker en 
fototoestel gaan natuurlijk mee.
Voor Natuur- en milieucoöperatie 
‘Rivierduingebied’ tellen wij vogels 
en vlinders. Planten en andere 
insecten, eikenpage en konin-
ginnepage komen wij ook tegen 
en deze dienen dan ook vaak als 
onderwerp voor een mooie foto.
Verder inventariseren we nacht-
vlinders. Dit doen wij al 4 jaar in ’t 
Spijkbos gelegen aan de Flevokant 
van het Veluwemeer voor Staats-
bosbeheer. De meeste mensen 
kennen deze omgeving vaak alleen 
van ‘Walibi’ en ‘Lowlands’, maar 
daar is ook veel natuur.
Verder bespreken we de werk-
zaamheden in de Flevopolder, 
aan de windmolens en elektri-
citeitsmasten. Deze gigantische 
klus leidt tot een tegenstrijdige 
situatie. Dit geldt ook voor de 
bollencultuur, waar veel mensen 
plezier aan beleven.
Kamperhoek geldt als een ‘parel-
tje’ in onze omgeving. Een klein 
bos nabij de Ketelbrug. Daar is een 
bekende vogeltelpost en in het bos 
zijn leuke vogelsoorten te spotten. 
Zoals appelvink en boomklever. 
Bijzondere vlindersoorten als de 
grote weerschijnvlinder en de 
grote vos worden er bijna elk jaar 
gezien.
In het Ketelmeer, Vossemeer en 
Roggebotzandbos zijn in het win-
terseizoen veel watervogels o.a.  
pijlstaarten, alle soorten zaagbek-
ken en soms kuifduiker en geoorde 
fuut. In de andere seizoenen 
uiteraard ook allerlei insecten en 
vlinders. 

Verder gaat het over ‘De Enk bij Kampen’, een onderdeel van het 
Reevediepgebied sinds 2018. Daar zijn te zien: zeearend, visarend, 
lepelaar, visdief, reuzenstern enz. 
Ook het weidevogelgebied rond Oosterwolde (net in Gelderland) is 
een trekpleister met een kolonie zwarte sterns, soms een steenuiltje 
en tijdens de trektijd in een waterpartij o.a. de kemphaan.
Uiteraard ga ik niet alles benoemen, maar in elk geval genoeg ver-
halen en foto’s om een avond mee te vullen!

Joke Stuurman in nauwe samenwerking met Henk


