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Programma
Werkgroep Vogels
https://www.sovon.nl/nl/bmp

Broedvogel monitoring Ravenvennen
Op zondag ochtend 3 en 17 maart
Aanmelden via Theo.lommen@hetnet.nl

Werkgroep Natuur Beheer
Zaterdag ochtend 2 , 16 en 30 maart
Aanmelden via henk.wennekers@outlook.com

Presentatie IVN Werkgroepen

Vrijdag 15 maart vanaf 19.30 uur
Cafe-feestzaal ’t Ven, Straelseweg 359 in Venlo
Lezingen met veel natuurfoto;s van al onze werkgroepen.
Gratis Koffie en thee
Toegang voor iedereen met belangstelling

Presentatie Henny Martens

Vrijdag 22 maart vanaf 19.30 uur
Cafe-feestzaal ’t Ven, Straelseweg 359 in Venlo
Lezing over de diversiteit van de Maasduinen en veel natuurfoto’s van
een rondreis door Portugal, Spanje en Frankrijk.
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Diapresentatie ‘Biodiversiteit van Nationaal Park de Maasduinen
door Henny Martens
U ziet de meest voorkomende soorten in ons gebied.
Vogels, amfibieën en reptielen, insecten (kevers, libellen, dag- en nachtvlinders, vliegen,
bijen, wespen, enz.), zoogdieren, bloemen en planten, paddenstoelen, alles komt aan bod.

Aansluitend een verslag van een mooie rondreis door
Frankrijk, Spanje en Portugal
We bezoeken het vogelreservaat “Le Teich” in zuidwest
Frankrijk met mooie close-ups van soorten als steltkluut,
ooievaar, gele kwikstaart, lepelaar, oeverloper, tureluur,
enz.

Esperança is een plaats in het midden
van Portugal, pal aan de Spaanse
grens.
We zien uitgestrekte weilanden met kleurrijke bloemenpracht,
bijzondere vogelsoorten als zwarte wouw, hop, bijeneter, grauwe gors,
europese kanarie, roodkopklauwier, kuifleeuwerik, vale gier en diverse
soorten roofvogels.
In de Franse Pyreneeën ligt het stadje Foix, o.a. bekend als etappeplaats
van de Tour de France.
In deze omgeving kun je, behalve van de prachtige uitzichten, genieten
van tot de verbeelding sprekende vlindersoorten, de mooiste orchideeën
en andere kleurrijke bloemenpracht.

Van dit alles een diapresentatie.

4

Vogelexcursie Sibbe
Op zaterdag 16 februari 2019 stond het
uitstapje naar Sibbe gepland.
Om zeven uur vertrokken we vanaf de
parkeerplaats bij van der Valk in Venlo.
Deelnemers: Erick Rheiter, Ron Keijers,
Leugene Faassen, Peter Geurts, Martijn
Verheijen en Henny Martens.
Al vlug hadden we nabij het
hamsterreservaat een geschikte parkeerplaats
gevonden en begonnen we aan de wandeling.
We werden meteen verrast met
overvliegende en zingende veldleeuweriken.
Ook een groep kieviten bleef er heen en
weer vliegen. Sommige al met baltsroep en
de bekende duikelingen.
Spectaculair waren de capriolen van een
jagend vrouwtje blauwe kiekendief. Van
deze soort zagen we later nog minstens drie
stuks, allemaal vrouwtjes.
Omdat de dag ervoor al redelijk veel meldingen van
overvliegende kraanvogels waren geweest reikten onze
blikken regelmatig verder dan de aangrenzende akkers
en weilanden.
En jawel: plotseling een kreet van Ron: “KRANEN!”
In de verte zagen we een lange sliert van kraanvogels,
naar schatting zo'n 100 stuks.
Verderop zagen we op een dijkje opvallend veel blauwe
en zilverreigers bij elkaar. Op zoek naar muizen of
misschien wel korenwolven?
Grote groepen kneuen en geelgorzen bleven van de ene
akker naar de andere vliegen. Ook zagen we
spreeuwenzwermen en een vlucht met stads- of
postduiven. Verder werden we verwend met meerdere biddende torenvalken, overvliegende
buizerds en laag over de akkers jagende kiekendieven.
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De geelgorzen waren wel het meest vertegenwoordigd.
Overal zagen we deze mooie vogeltjes in de struiken en
boompjes zitten.
Nadat we nog een indrukwekkend gevecht tussen een
kiekendief en een torenvalk hadden gezien waren we
tegen de klok van twaalf weer terug bij de auto. Na een
hapje en een slokje ging het vervolgens richting Puth om
de daar aanwezige grauwe gorzen te zoeken.
Op de plaats van bestemming aangekomen werden de auto's in de berm geparkeerd en konden
we op zoek naar deze vrij zeldzame vogels. Ze bleken echter zo zeldzaam te zijn dat we er
niet één hebben gezien. Wel weer ontelbare geelgorzen met ook enkele rietgorzen, kneuen en
vinken.

Het was weer een boeiende en gezellige vogelexcursie met veel en bijzondere soorten. Het
mooie weer speelde een belangrijke rol en zes vogelvrienden gingen weer tevreden
huiswaarts.
Tekst en foto’s; Henny Martens
Hallo IVN leden.
Er zijn de verschillende Webcams bij ons in de buurt:
De Ooievaar bij Kasteel Arcen: www.limburgslandschap.nl/actueel/item/ooievaar
De Slechtvalk op de St. Martinuskerk in Venlo: www.slechtvalkvenlo.nl
En natuurlijk bij Vogelbescherming: www.beleefdelente.nl
Gr Theo Lommen
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Verslag nestkasten Grote Gele Kwikstaart 2018.
2018 was het elfde jaar op rij dat we nestkasten bestemd voor de Grote Gele Kwikstaart
hebben opgehangen en controleren.
Vijf nestkasten hangen in de buurt van het Geldersch Nierskanaal. Tijdens het broedseizoen is
een nestkast verdwenen, waarschijnlijk door slijtage/ouderdom gevallen en door hoog water
afgevoerd. Deze moeten we voor het broedseizoen vervangen.
Langs de Lingsforterbeek hangen op acht plekken nestkasten. Sinds 2017 hangen er zeven
langs de Rijnbeek in Venlo. In totaal waren dat voor 2018 19 nestkasten.

Het aantal waarnemingen van de Grote Gele Kwikstaart in de regio blijft al enkele jaren
ongeveer hetzelfde. Ze worden vooral waargenomen in het Jaomerdal/Bovenste Molen, bij de
Holtmühle in Tegelen en op de telpost op de Hamert. Een keer werd een GGK waargenomen
bij de voormalige visvijver De Luld
(bron: Waarneming.nl). Bekend is dat er jaarlijks een paartje broedt bij de watermolen in
Blerick.
In onze nestkasten hebben we jammer genoeg nog steeds geen Grote Gele Kwikstaart als
bewoner. In feite waren de nestkasten in 2018 maar weinig gebruikt als broedplaats. Van de in
totaal negentien nestkasten werd er een bewoond door een Koolmees en drie door een
Winterkoning. Verder was wel te zien dat verschillende nestkasten in gebruik zijn als
slaapplaats. Toch willen we in 2019 doorgaan met dit nestkastenproject.
Via dit verslagje willen we het Limburgs Landschap bedanken voor het verlenen van toegang
tot hun terreinen. Tevens dhr. Ton Steegh van het Waterschap Limburg voor het doorgeven
van de locaties en het doel van de nestkasten aan hun medewerkers.
Namens de vogelwerkgroep IVN Maasduinen:
Ruud Coenders, Harrie van Heijster, Theo Lommen, Martijn Verheijen.
Foto: Huub Crommentuijn.
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Stadsduif is ook een winterbroeder
In mei leggen alle vogels een ei, is toch een algemeen
gezegde. Maar lang niet alle vogels blijken zich
daaraan te houden. Op dit moment met weinig winter
hebben veel stadsduiven ook in januari al jongen in het
nest liggen.
Ook al is het nu winter, de stadsduiven blijven het hele
jaar door hun eieren leggen en de jongen
grootbrengen. In de stad hebben de duiven het hele
jaar rond voldoende te eten. De vogels hebben genoeg
aan alle zaadjes en het afval dat mensen achterlaten.
De stadsduiven stammen af van de rotsduiven en
daarom bouwen ze hun nest, of wat daar voor door
moet gaan van een verzameling losse takjes op de richels van bouwwerken en de aanwezige
kieren en gaten. Daarom zijn er ook veel kerktorens met gaas ontoegankelijk gemaakt voor
deze duifjes.
Blauwe reigers
Hoewel ze in deze korte dagen nog geen eieren
gelegd hebben zijn de mannen van de blauwe reiger
al stevig bezig met het bouwen van hun
omvangrijke nesten.
Er wordt af en aan gevlogen met takken om en zo
mooi mogelijk en ook imponerend nest op de
stevige takken van de bomen neer te zetten. Dit
gebeurd allemaal om zoveel mogelijk indruk te
maken op de vrouwtjes die komen kijken naar zijn
werk.
De blauwe reiger begint overigens ook al vroeg in het seizoen met eieren leggen.
Voorjaar
Het grootste gedeelte van de vogels is nog niet bezig
met eieren leggen maar hebben ze toch al duidelijk de
lente en voorplantingtijd in de kop.
Verschillende watervogels als meerkoeten en waterhoentjes zijn al volop aan het paren. Turkse tortels en
houtduiven koeren er al flink op los en bevestigen hun
jarenlange band en de jonge soortgenoten gaan er op uit
om een partner voor jaren te vinden.
In de steden waar de gemiddelde temperatuur toch iets
hoger ligt dan buitenaf zie je ook al een verhoogde
activiteit van de diverse mezen en zijn ze al volop
nestgelegenheden aan het inspecteren en er ook al bezit
van nemen.
Tekst: Jeu Smeets. Info: Vroege Vogels. Foto’s: Vrij internet.
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Stadsduiven
1 februari 2019 – nog even sneeuw voor de lente voorzichtig te voorschijn komt. Met de camera in
de aanslag op zoek naar winterbroeders. In deze periode hebben de stadsduiven hun partner
uitgezocht en beginnen de voorjaarsperikelen.
Vanuit de ogen van een holenbroeder ziet Venlo er zo uit ; bij gebrek aan bomen met stevige takken
voor een gezellige date is het dak van de kerk stevig en ruim.

Het dak boven het middenschip biedt ruimte
genoeg voor meerdere koppels. Vlak boven het
dak, boven op de toren, torent de slechtvalk.
Die vindt dat hij het beter hogerop kan zoeken
waar IVN een fraaie nestbak heeft gemaakt. Ze
buurten vrolijk over het weer.

De slechtvalk heeft beter overzicht over de stad
wat betreft de aankomende wolken. Bij slecht
weer kunnen de duiven bijtijds een schuilplaats
gaan zoeken. De nissen in de toren zijn hiervoor
zeer geschikt. En de plaats is hoog genoeg om
over de straten te kijken , op zoek naar
etensresten van de mensen die hier dagelijks
langs komen wandelen.
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Hij heeft geluk. Toevallig staan er veel fietsen
gestald en daarom heen (bij gebrek aan een
prullenbak) ligt genoeg afval om iets lekkers uit
te pikken.
Met een volle buik wandelt hij vrolijk terug naar
de kerk. Onderweg ziet hij nieuwe
huizenblokken. En hij denkt ; dat is toch niets
voor ons. Die rechte strakke architectuur biedt
geen enkele gelegenheid voor een date of
schuilplaats.
En het afval ligt netjes in de afvalbak, dus er is niets te halen voor mij. En snel loopt hij er langs heen.
Niet verbaasd dat de woningen te huur staan.
Foto’s en tekst: Annet Weijkamp
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Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit is een veelomvattend begrip dat
verwijst naar alle verscheidenheid aan leven
binnen soorten, tussen soorten en tussen de
ecosystemen waartoe ze behoren. In de
Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD) is
wereldwijd afgesproken dat landen ernaar
streven hun biodiversiteit te behouden en te
beschermen en deze op een duurzame manier te
benutten. Om goed beleid te kunnen maken en
beleid te kunnen bijstellen is het van belang
inzicht te krijgen in de toestand van
biodiversiteit en veranderingen hierin. Het
Compendium voor de Leefomgeving (CLO)
biedt informatie over biodiversiteit op basis van
verschillende kernindicator

Biodiversiteit is een veelomvattend begrip
Biodiversiteit is de term die wordt gebruikt om de verscheidenheid van het leven op aarde aan
te duiden. Het gaat om de verschillende soorten planten, dieren, micro-organismen en
schimmels, het genetisch materiaal dat zij bevatten, de levensgemeenschappen die zij vormen
en de ecosystemen waarin zij leven. De nadruk in het begrip ligt veelal op de diversiteit aan
genen, soorten en ecosystemen als zodanig en minder op de natuurlijke processen die het
voorkomen van soorten sturen en de structuren die zij vormen (denk bijvoorbeeld aan
schelpenbanken).
Biodiversiteit is een samenvoeging van de woorden 'biologisch' en 'diversiteit'. De begrippen
biodiversiteit en natuur worden regelmatig als synoniemen gebruikt. 'Natuur' heeft echter
doorgaans een ruimere betekenis en kan bijvoorbeeld ook duiden op allerlei niet-biologische
aspecten zoals bodem, reliëf en weer.
Het Nederlandse beleid gebruikt voor biodiversiteit de internationaal geaccepteerde definitie
van de Verenigde Naties Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD) uit 1992. De CBD
omschrijft biodiversiteit als: 'de variabiliteit in organismen uit de gehele wereld, waaronder
terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische verbanden waar ze
deel van uitmaken; de diversiteit betreft de variatie binnen soorten (genen), tussen soorten en
tussen ecosystemen. De indicatoren in het Compendium sluiten aan bij deze definitie.

Biodiversiteit is belangrijk voor de mens
Biodiversiteit, en natuur in brede zin, levert talloze diensten en producten aan maatschappij en
economie en is als zodanig onmisbaar voor het menselijk bestaan op aarde. Voorbeelden van
zogenoemde 'ecosysteemdiensten' zijn bestuiving van voedselgewassen door insecten,
houtvorming door bomen, waterzuivering, maar ook natuurlijke schoonheid die je buiten kunt
beleven.
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Naast de gebruikswaarde van natuur die ecosysteemdiensten uitdrukken, kunnen mensen ook
waarde ontlenen aan natuur zonder dat zij er gebruik van maken. Dit wordt ook wel de nietgebruikswaarde van natuur genoemd, waarbij het bijvoorbeeld gaat om waarde die mensen
hechten aan simpelweg het bestaan van een ecosysteem zonder deze te willen gebruiken. Tot
slot wordt aan biodiversiteit, naast (niet-)gebruikswaarden, veelal een eigen, intrinsieke,
waarde toegekend waarbij het gaat om het voortbestaan van planten en dieren zelf, los van
waarde voor de mens.

Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk
Wereldwijd staat biodiversiteit onder druk door menselijke activiteiten. Door omzettingen van
natuur in landbouwgrond en door urbanisatie is op veel plekken in de wereld de
oorspronkelijk aanwezige biodiversiteit verloren gegaan. Dit geldt ook voor Nederland. Door
gebruik van het omringende gebied, zoals intensief landbouwkundig gebruik of door
bebouwing en verkeer, staan natuurgebieden onder druk. Verlies en versnippering van
natuurgebieden, een toestroom van meststoffen en chemische stoffen zijn oorzaken waardoor
soorten ook uit de natuurgebieden verdwijnen.
Voor veel soorten heeft Nederland een grote internationale betekenis. Dat geldt bij uitstek
voor doortrekkende en overwinterende watervogels en voor migrerende vissen naar landen
stroomopwaarts. Er zijn in Nederland veel gebieden waar ook andere bijzondere dier- en
plantensoorten voorkomen. Voor deze soorten en gebieden heeft Nederland een internationale
verantwoordelijkheid.
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Vanwege het belang van biodiversiteitsbehoud is het internationale en nationale
biodiversiteitsbeleid gericht op het tegengaan van ongewenste veranderingen in biodiversiteit,
al dan niet direct of indirect veroorzaakt door de mens.

Internationaal en nationaal beleid om biodiversiteit te beschermen
Op wereldniveau hebben vele landen, waaronder Nederland, afspraken gemaakt over het
behoud en duurzaam gebruik van de biodiversiteit (Convention on Biological Diversity,
CBD). In de periode van 2010 tot 2020 gelden een twintigtal doelen om het verlies aan
biodiversiteit stop te zetten en ecosystemen veerkrachtig te maken zodat zij
ecosysteemdiensten kunnen blijven leveren. Deze doelen zijn weer onderdeel van de recente
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Binnen Europa zijn de
biodiversiteitsdoelen verder uitwerkt in de EU-Biodiversiteitsstrategie 2020.
Belangrijke pijlers in het Europese natuurbeleid zijn:
•
•
•

de uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR), met als belangrijkste
instrument Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden;
de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), met als belangrijke instrumenten
stroomgebied beheerplannen;
de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM), gericht op strategieën om het mariene
milieu te beschermen en behouden.

In informatie die op het CLO te vinden is over biodiversiteit, wordt vaak naar deze doelen
verwezen. De mondiale en Europese biodiversiteitsdoelen vormen de basis voor het
Nederlandse natuurbeleid dat wordt uitgevoerd door de provincies. Als Europese lidstaat heeft
ook Nederland Natura 2000-gebieden aangewezen. Ze maken onderdeel uit van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen de Ecologische Hoofdstructuur), het
belangrijkste nationale instrument voor natuurbescherming. Ook over dit Nederlandse beleid
is op het CLO informatie te vinden.
Het Europese en Nederlandse natuurbeleid zet in op het beschermen van belangrijke
leefgebieden en soorten, het verminderen van milieu- en ruimtedruk, het verbeteren van
milieu- en ruimtecondities en op duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten. Zo wordt in
Europa en Nederland gewerkt aan netwerken van beschermde natuurgebieden en worden
bedreigde soorten wettelijk beschermd. Het doel is ervoor zorgen dat de Europees beschermde
soorten en habitattypen op de langere termijn en met voldoende omvang blijven voorkomen.
Met de KRW en KRM wordt beoogd de kwaliteit, inclusief aquatische biodiversiteit, van de
Europese wateren te verbeteren. Daarnaast wordt met bijvoorbeeld het internationaal
milieubeleid ingezet op het verlagen van milieudruk door reductie van emissies van
verzurende en vermestende stoffen en worden lokaal herstelmaatregelen genomen om
milieucondities te verbeteren. In de Rijksnatuurvisie (2014) heeft het Rijk de inzet van het
natuurbeleid verbreed naar een insteek waarin het nut van natuur meer aandacht krijgt. Het
kabinet noemt dit het 'natuurlijk kapitaal'. Het nut van natuur bestaat uit de goederen en
diensten waarin de natuur kan voorzien, waaronder biodiversiteit. In de 'Uitvoeringsagenda
Natuurlijk Kapitaal' (2013) zijn activiteiten geformuleerd die door het Rijk en
maatschappelijke partners kunnen worden ondernomen om het beoogde einddoel te bereiken:
behoud, duurzaam en eerlijk gebruik van het natuurlijk kapitaal in 2020.
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Inzicht in biodiversiteit met indicatoren
Het Nederlandse natuurbeleid heeft als generieke doelstelling gesteld om biodiversiteitsverlies
te stoppen. Om goed beleid te kunnen maken, biodiversiteitsdoelen te volgen en indien nodig
beleid te kunnen bijstellen, is het van belang inzicht te krijgen in de toestand van
biodiversiteit en veranderingen hierin. Daarnaast is achterliggende informatie van belang.
Namelijk, welke oorzaken liggen waar en in welke mate aan de veranderingen ten grondslag?
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van deze veranderingen? En tot slot, wat doen
maatschappij en beleid vervolgens om biodiversiteit te verbeteren of de verliezen te beperken,
en is dat effectief?
Indicatoren gebaseerd op metingen kunnen worden gebruikt om een samenhangend beeld te
geven van de ontwikkelingen in biodiversiteit en achterliggende vragen over de oorzaken van
veranderingen.
Het CLO presenteert verschillende indicatoren die informatie geven over de toestand van
biodiversiteit en veranderingen daarin vanuit verschillende perspectieven. De indicatoren zijn
veelal gepresenteerd op landelijk niveau. Om inzicht te krijgen in de toestand van de
biodiversiteit in Nederland, zijn meerdere indicatoren nodig, die in samenhang moeten
worden beschouwd. Voor meer verdiepende informatie over de CLO-kernindicatoren voor
biodiversiteit, ga naar
•

Wat is de samenhang tussen biodiversiteitsindicatoren?

Referenties
•
•
•
•
•
•
•

Convention on Biological Biodiversity (accessed jan 2017). Website
Europese Commissie (accessed jan 2017). Nature and Biodiversity
Ministerie van Economische Zaken (2013). Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal:
behoud en duurzaam gebruik van Biodiversiteit.
Ministerie van Economische Zaken (2014). Rijksnatuurvisie 2014 'Natuurlijk verder'.
Ministerie van Economische Zaken, Den Haag
PBL (2014) Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het
natuurbeleid?
Rijksoverheid website (accessed jan 2017). Onderwerp Natuur en biodiversiteit
WWF Nederland 2015. Living Planet Report Nederland, staat van
biodiversiteit/natuur. WWF, Zeist.

Biodiversiteit begint in je Achtertuin met de juiste keuze van inrichten.
IVN Actie Steenbreek is hier een mooi voorbeeld van.
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Green Bieb in Venlo
Zaterdag 2 februari was een Green Bieb in de stadsbibliotheek
van Venlo georganiseerd. En IVN Maasduinen was ook genodigd
om te laten zien hoe Green wij zijn in de Stad Venlo.

Bij de ingang wordt er melding gemaakt van dit
evenement op een groot scherm. En een vriendelijke
medewerker wijst je de weg naar de grote zaal op 2e
verdieping. 8In het gangpad staan al een stapel
boeken ter informatie.
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Nestkasten zijn aangeleverd door Hou(t)vast. Onder belangstelling van tientallen bezoekers
vertelden Sjeng Vissers en Henny Martens over hun Flotse (groot en kleine) en passende nestkastjes.

Annet vertelde over Actie Steenbreek ; Steen eruit en
zonnebloem erin. De zonnebloempitten werden gratis
uitgedeeld aan de bezoekers. Dus wij zijn benieuwd of
we dit jaar vele zonnebloemen zullen zien verschijnen
in the City of Venlo.

’s Middags heeft Hans Billekens wethouder Marij
Pollux van o.a. Duurzame zaken te woord gestaan en
verteld over onze Groene Vereniging.
Waar terloops nog enige bezoekers zich als lid hebben
aangemeld.

Met dank aan IVN district Limburg voor de flyers ‘actie Steenbreek’.
En Henny Martens voor 10 kg zonnebloempitten.
Foto’s en tekst; Annet Weijkamp
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Zonnebloempitten ontkiemen: simpel, gezond en lekker
Een heel jaar door kunnen zaden tot ontkieming worden gebracht. Nagenoeg alle
eetbare zaden en pitten kunnen gebruikt worden voor ontkieming.
Bij zonnebloempitten zijn twee mogelijkheden :
* werken met gepelde pitten
* of met pitten in de schelp.
Gepelde consumptiepitten worden geweekt en één tot max. 2 dagen ontkiemd. Er komt dan
een topje in de pit. Zo worden ze gegeten of rauw verwerkt.
Pitten in de schelp worden geweekt en dagelijks gespoeld. Na 2 � 3 dagen duwen zij de
schelp open en komt het blad volledig vrij. De kiemen kunnen 12 � 15 cm hoog worden (na
ongeveer 8 � 10 dagen) en worden dan afgeknipt boven de wortelmat. Verwerk ze in een
slaatje.
Zonnebloempitten
Deze extreem voeding rijke pitten zijn zeer rijk aan zink, fosfor, kalium en linolzuur. Het is
tevens een zeldzame plantaardige bron van vitamine D en eiwitten. Noteer dat vitamine D in
één adem wordt genoemd met de kwaliteit van de botten en dat men deze vitamine verder
voornamelijk opdoet door zonbestraling (blootstelling aan zonlicht).
Zoals alle oliehoudende zaden is het belangrijk dat zonnebloempitten zorgvuldig opgeslagen
worden om de voedingsintegriteit van de olie te behouden. De natuur beschermt de zaden
minstens één jaar zolang ze in de schelp zijn. Eenmaal het beschermende omhulsel
verwijderd, worden de zaden veel meer aan lucht, licht, temperatuur en andere externe
invloeden blootgesteld. Bovendien worden een groot gedeelte van de pitten mechanisch
beschadigd door het verwijderen van de schelp. Beschadigde pitten worden sneller ranzig en
je kan ze herkennen aan een onprettige prikkelende smaak. De meeste gebroken zaden tonen
verkleuring. Selecteer altijd onbeschadigde zaden die goed smaken en met een gelijkmatige
staalgrijze kleur. Een mengsel van grijs en bruin duidt aan dat een gedeelte van de zaden
ranzig is geworden. Ranzige oliën zijn schadelijk en doen vrije radicalen ontstaan in het
lichaam, bv aldehyde. Deze chemicaliën kunnen kettingreacties veroorzaken met
cancerinogene resultaten. Uw duidelijkste test is de smaakproef : ze moeten er bovendien
goed uitzien en een mooie kleur behouden. Deze drie criteria zullen maken dat je goede
maaltijden bereidt met zonnepitten. Een bijkomende test is hun vermogen om te kiemen. Als
pitten gelijkmatig kiemen is alles O.K. Kiemen ze niet of onregelmatig, dan zijn ze niet meer
fris.
Kiemen van zonnebloempitten is de moeite waard. Neem bv. 100 g. zonnebloempitjes in
droge toestand. Wij weten dat dit een eiwitconcentraat is en dit levert enorm veel calorieën.
100 g. gekiemde zonnebloempitjes daarentegen zullen minder leveren aan kcal, eiwit, vet en
koolhydraten. Het resultaat blijft echter identiek, wanneer men de 100 gr. droge pitjes
vergelijkt met de 300 of 400 gr. pitjes, die men na weken en/of ontkiemen verkrijgt. Er is
daarentegen een toename aan vitamines en biologische waarde.

bron: groenedag.org
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Baardagamen, leuke huisdiertjes.
De hond en de kat hebben hun plaats als huisdier een beetje moeten afstaan aan de
nieuwe trend, namelijk het houden van reptielen. Veel kinderen vinden dit interessant
en ook veel volwassenen zien de voordelen van een reptiel als huisdier. Natuurlijk is het
leuk ! Maar je moet wel verantwoord omgaan met deze diertjes.
Wanneer je een baardagame bezit, dan wil je natuurlijk van je huisdier houden. Je
baardagame kan ook genegenheid voor jou voelen als je voor hem zorgt. Leer hoe je hem
goed moet vasthouden, wassen en zijn huisvesting moet verzorgen. Door een goed en veilig
thuis te bieden aan je huisdier, laat je jouw liefde zien.

Een goed thuis bieden
Koop een vivarium van goede kwaliteit.
Een vivarium is een houten bak met een
glazen voorkant. Het moet een goed sluitend
deksel hebben en gladde zijkanten zodat de
baardagame zijn neus niet kwetst. Zoek naar
een vivarium dat gemakkelijk schoon te
houden is. Vivariums moeten een
waterdichte afdichting hebben, of van
polyurethaan. Je moet ervoor zorgen dat de
voegen ook waterdicht gemaakt zijn.

Als je een vivarium zelf waterdicht maakt, zorg er dan voor dat je het vivarium een week laat
drogen voordat je jouw baardagame in zijn verblijf zet. Zorg ervoor dat je baardagame genoeg
ruimte heeft om rond te rennen, te klimmen en op takken te zitten. Maak de leefomgeving van
je huisdier regelmatig grondig schoon met een mengsel van water en bleek in een verhouding
van 10:1. Verwijder groente die hij niet opeet binnen vier uur. Verwijder insecten die niet
opgegeten zijn aan het eind van de dag.

Gebruik een aquarium. Je kunt ook een
aquarium kopen voor je baardagame.
Babybaardagamen kunnen leven in een
aquarium van 40 tot 60 liter, maar volwassen
dieren hebben een grotere ruimte van 210 tot
230 liter nodig. Aquariums zijn alleen een
betere oplossing op de korte termijn omdat
het moeilijk is om de temperatuur daarin te
regelen.
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Bied een vivarium en een verwarming. Houten vivariums kunnen warmte beter inkapselen
dan glas of metaal dat doet. Richt je erop om een minder warm gebied te maken (30 graden
Celsius) en een warmer gebied (45 graden Celsius). Het vivarium moet niet kleiner zijn dan
122 x 61 x 61 cm. Zorg ervoor dat je vivarium luchtgaten heeft, minimaal een per 0,1 m2. De
ventilatie kan beter aan de bovenkant van de achterwand zitten, dan in het lagere deel.
Plaats een goede bodembedekking. Een bodembedekking is het materiaal dat de bodem
vormt van het vivarium. Je huisdier zal willen graven in de bodembedekking. Richt je op een
bodembedekking die er natuurlijk uitziet en je baardagame zich thuis laat voelen. De
bodembedekking moet ook absorberend zijn. Omdat je agame onbedoeld delen ervan kan
opeten, moet je proberen een bodembedekking te vinden die niet giftig is en veilig verteerd
kan worden. Je kunt glad krantenpapier, tapijtdelen, bruin pakpapier of Astro Turf gebruiken.
• Gebruik geen houtsnippers of zaagsel, gravel, kattenbakvulling of grond met
pesticiden, vermiculiet, meststoffen of capillair-actieve stoffen als bodembedekking.
Zorg voor een geschikte inrichting. Zet er takken in om op te klimmen. Een
reptielenhangmat is ook leuk voor je huisdier, en te koop bij dierenwinkels. Voorzie de ruimte
van je agame van een reptielenschuilplaats, wat een omsloten gebied is waarin je agame zich
voor jou kan verbergen. Je agame zal deze ruimte ook gebruiken voor lange slaapperiodes.
Zet ook een platform om op te zonnebaden in de leefruimte. Dit kan een steen zijn of een
ander oppervlak binnen 15 tot 20 cm van de warmtelamp. Hier kan een agame zich
verwarmen. Zorg ervoor dat je alle schors van natuurlijke houten takken stript, zodat je agame
het hout niet eet. Maak alle takken schoon voor gebruik.

Je baardagame vasthouden
Weet hoe het moet. Agamen houden er
werkelijk van om vastgehouden te worden.
Wacht drie tot vier dagen nadat de agame is
aangekomen voor je begint hem vast te
houden. Was je handen voor en na je contact
met het huisdier. Begin met hem korte
periodes vast te houden, meerdere keren per
dag. Dit helpt om langzaam vertrouwen op te
bouwen. Wanneer je jouw agame vasthoudt,
streef dan naar een rustige omgeving.

Baby's, jonge kinderen, vrouwen die zwanger zijn of het kunnen zijn, ouderen of mensen met
een verzwakt immuunsysteem moeten voorzichtig zijn met het aanraken van de agame, of in
de nabijheid van zijn verblijf zijn. Salmonella-infecties kunnen voorkomen. Overleg met een
arts als jij of je kind tot een van deze doelgroepen behoort, voordat je contact met het reptiel
goedkeurt.
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Pak de agame op. Pak je agame van onder zijn lichaam met een langzame maar
zelfverzekerde, scheppende beweging. Ondersteun zijn hele lichaam en zijn poten en staart.
Houd je agame niet aan zijn staart vast en til hem daar ook niet aan op. Het kan afbreken!
Kalmeer je agame. Het is belangrijk om je agame vanaf het begin tam te maken. Als je
agame agressief overkomt (zijn “baard” zal donkerder worden), houd hem dan stevig (niet te
stevig) vast met beide handen en aai hem. Als je huisdier bijzonder van streek lijkt, laat hem
dan een korte tijd gaan en probeer hem dan weer vast te houden, tot hij zichzelf kalmeert. Het
trainen van je agame om vastgehouden te worden en te kalmeren kan een aantal maanden
duren, maar het is van groot belang om een goede relatie met je agame op te bouwen.

Een band met je agame vormen door zorg
Voer je agame met de hand. Eén manier
om je te verbinden met je agame is door hem
zijn voer direct te geven. Dit moet je zo nu
en dan doen, maar niet zo vaak dat je agame
afhankelijk wordt van je. Instinctief jagen
agamen op hun voer, dus je moet je agame
nog steeds het grootste deel van de tijd zijn
voer in een kom geven. Plaats het voer op je
vingertop. Je agame zal zijn tong gebruiken
om het voer van je aan te nemen.
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Baardagamen eten groente, levende insecten zoals krekels, waswormen of meelwormen, of
voer dat speciaal voor baardagamen is en in dierenwinkels gekocht kan worden. Veilige
groenten zijn pompoen, andijvie, raapstelen en kool. Agamen eten ook appels, aardbeien en
meloen. Voer je huisdier geen spinazie, avocado, sla of wilde insecten. Voer een regelmatig
voerschema in. Of je nu met de hand voert, of het voer in het verblijf van je agame legt, je
agame zal zich aan voertijden houden. Hij zal dan een positieve ervaring associëren met jou!
Je moet je jonge agame eens per dag voeren en je volwassen dieren eens per dag of om de
dag. Jeugdige agamen hebben een grotendeels uit levend voer bestaand dieet nodig. Agamen
zijn in staat om over te stappen op een vegetarisch dieet wanneer ze volwassen zijn.
Het is mogelijk dat je agame denkt dat je vingers voedsel zijn. Wees voorzichtig wanneer je
hem voert!
Was je baardagame.
Door je hagedis een bad te geven help je hem
gehydrateerd te blijven. Agamen absorberen
water via hun poriën. Dit is met name
belangrijk omdat agamen er niet van houden
om uit een waterbak te drinken. Om je
agame te wassen, vul je een gootsteen,
badkuip of andere schone bak met warm
water (probeer het op 34,5 - 35,5 graden
Celsius te krijgen). Je agame kan van deze
activiteit genieten en nogmaals plezier
associëren met jou!

Zorg ervoor dat de als bad dienende bak grondig schoongemaakt wordt na gebruik.
Vernevel om de dag water over je huisdier. Dit zal je hagedis ook helpen gehydrateerd te
blijven. Probeer je huisdier elke vier tot acht dagen te wassen, hoewel je hem ook elke dag
kunt wassen.
Richt je op een stressvrije omgeving. Om je agame gelukkig te houden, moet je zijn
stressniveau proberen te verlagen. Hoge stress kan leiden tot agressie. Wanneer je agame
slaapt, houd dan het geluidsniveau in je huis laag. Wanneer je agame besluit zich ergens onder
te verbergen, dan kan dit betekenen dat hij alleen wil zijn. Probeer op de juiste manier te
reageren op het gedrag van je agame en vermijd verstoringen tenzij er een dringende
noodzaak is. Het is prima om je agame een beetje buiten zijn verblijf te laten rondzwerven.
Zorg er alleen wel voor dat je hem buiten de keuken of andere kamers waar je eet of eten
klaarmaakt houdt.
Neem je agame mee naar de dierenarts. Zoals elk huisdier moeten baardagamen een
jaarlijkse controle krijgen. Daarnaast moet je, als je merkt dat je baardagame zich anders
gedraagt dan anders, een afspraak met de dierenarts maken. Mijten zijn een veel voorkomend
probleem waar agamen mee te maken hebben - ze drinken het bloed van het reptiel. Maar
alleen een dierenarts kan bepalen, door middel van een test, of je huisdier echt ziek is.

Bron: wikihow
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