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Van d e re d actie
Eindelijk, de derde nieuwsbrief! Deze editie heeft even op zich laten wachten,
maar het nieuws blijft er positief bij. In de vorige nieuwsbrief werd u een
introductie beloofd van de nieuwe ambassadeurs en vandaag wordt die belofte
waargemaakt. Daarnaast zijn er natuurlijk enkele updates vanuit Frans-Guyana.
En we zijn erg blij dat we de donateursdag mogen aankondigen!
Namens de redactie van de nieuwsbrief, vragen wij u overigens om een gunst.
Zoals u weet, heeft Stichting Trésor een fantastisch tijdperk achter de rug. Deze
weg zetten wij natuurlijk vastberaden voort. Een vernieuwing, zoals deze
gedigitaliseerde nieuwsbrief, kan echter ongemakkelijkheden met zich
meebrengen. De digitale nieuwsbrief staat nog in de kinderschoenen en samen
met u hopen wij dit informatieve middel te kunnen ontwikkelen op basis van uw
behoefte. We hebben een aantal tips gekregen ter verbetering van de digitale
nieuwbrief en daar zijn we erg dankbaar voor, maar we blijven ze graag
ontvangen. Heeft u daarom tips of opmerkingen, schroom dan niet deze te mailen
naar Bio.Tresor@uu.nl!
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Aankondiging donateursdag
Noteert u alvast in de agenda: op 7 januari 2017 zal de donateursdag
plaatsvinden. We kunnen u al verklappen dat als centraal onderdeel van de dag de
documentaire ‘Natuurbeschermers van de toekomst’ zal worden getoond. Deze
documentaire, gemaakt door Magda Augusteijn, laat onder andere zien hoe
studenten biologie op bezoek gaan bij het Trésorreservaat. Verdere informatie over
de dag volgt nog!

STOC
Afgelopen zomer heeft er weer een STOC-sessie
plaatsgevonden. STOC (suivi temporel des oiseaux
communs) is een ringprogramma dat regelmatig wordt
uitgevoerd in het Trésorreservaat. De vangsten tijdens
STOC-sessies bevatten altijd wel een paar
bijzonderheden. Dit keer was de kers op de taart een
Roraimaschreeuwuil (Megascops roraimae), welke
hiervoor één keer eerder in Frans-Guyana gezien is,
namelijk in 2010.
De zeldzame Roraimaschreeuwuil
Foto: Benoit Villette

Stagiaires
Afgelopen zomer heeft Association Trésor hulp gehad want twee enthousiaste
stagiaires, namelijk Robin Kreus (Frankrijk) en Carl Capron (Martinique). Robin
heeft meegewerkt aan het STOC-programma en Carl heeft zich ingezet voor
communicatief gebied.

Door de ambassadeurs
Na een jaar waarin Bas Heukels, Stijn van den Bergh en Anoek van den Bosch veel
hebben bereikt voor Stichting Trésor, was het tijd om het stokje door te geven.
Sinds dit jaar zijn wij de nieuwe ambassadeurs van Stichting Trésor. Wij hopen
dat wij in ons ambassadeursjaar niet alleen de Utrechtse biologen, maar ook
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andere biologen in Nederland kunnen bereiken. Als dit eenmaal bereikt is, willen
wij onze ambities uitbreiden naar studenten buiten biologie. Dit willen wij doen
door bijvoorbeeld langs te gaan bij andere biologie studieverenigingen en de
stichting daar te promoten. Ook hebben wij voor dit jaar als plan een lezing te
geven om jullie onder te dompelen tussen de mangrovewortels van Trésor.
Mochten jullie nog vragen of ideeën hebben, mail ons dan op
ambassadeur.tresor@gmail.com óf spreek ons aan! Weten jullie nog niet wie wij
zijn? Dan stellen wij ons nu aan jullie voor.

V.l.n.r.: Ella, Robert en Amy
Foto: Bas van der Meer

Ella
Mijn naam is Ella Schunselaar en ik ben tweedejaars biologiestudent. Ondanks een kleine
omweg in mijn studiepad, blijkt biologie toch de juiste keuze te zijn. Gezien de natuur in de
familie zit en gezien mijn voorliefde voor biologie, is dit dan ook geen verrassing. Ik kijk er erg
naar uit om mensen bewuster te maken van de gevaren voor het regenwoud, maar ook om in
te laten zien hoe mooi en divers het is. We hopen er een gezellig jaar van te maken als de
nieuwe ambassadeurs van Stichting Trésor en veel leuke activiteiten te organiseren om
iedereen erbij te betrekken!

Robert
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Ik ben Robert Hagen en ik ben derdejaars biologiestudent. Vanaf kinds af aan liep ik al trots
met mijn schepnetje in sloten te roeren, op zoek naar allemaal beestjes (vooral kikkers!). Ik
had ook niets met films van Disney, maar ik moest en zou natuurdocumentaires kijken. Toen
er de kans was dat ik me kon inzetten voor een regenwoud via mijn studie, waren mijn oortjes
gelijk gespitst! Nu ben ik samen met mijn twee collega Jane’s als een Tarzan door de ficussen
van Trésor aan het zwieren. Als je meer te weten wil komen over deze prachtige stichting,
aarzel niet om me aan te spreken. Ik heb zin om er een leuk jaar van te maken!

Amy
Hoi! Mijn naam is Amy Wortel en ik heb heel veel zin om me het aankomende jaar in te
zetten voor Stichting Trésor. Ik ben derdejaars student en nu ik me steeds meer begin te
focussen op het ecologische studiepad, vond ik dit een hele leuke uitdaging om mijn geleerde
kennis in de praktijk te toe te passen. In tegenstelling tot Robert, keek ik wel heel veel Disney
films en mijn favorieten zijn Tarzan en Jungle Book. Ik denk dat vanaf toen mijn levensdoel is
vast gelegd: het prachtige regenwoud beschermen. Ambassadeur van Stichting Trésor zijn, is
daarvoor een hele goede eerste stap. Ik hoop vele mensen dit jaar enthousiast te maken over
de stichting, zodat nog vele mensen van de diversiteit van dit unieke stukje gebied kunnen
leren én genieten!
Like onze facebook pagina (Stichting Trésor) om op de hoogte te blijven van activiteiten van
ons en nieuws vanuit de stichting!

Door Jeffrey Brand
Ik heb een belangrijke les geleerd in Frans-Guyana. Lessen leer je gebruikelijk
tijdens je opleiding, maar mijn stage bij de Association Trésor overtrof ieder
hoorcollege. Zo kan mij in college nog zo vaak verteld worden dat de biodiversiteit
in de tropen veel hoger is dan in Nederland en dat er op een hectare Trésor
evenveel boomsoorten staan als in heel West-Europa, maar die informatie komt
pas écht binnen als je het kunt ervaren. Zo hoor ik ook wel vaak dat er gejaagd
wordt, maar ook dat komt pas écht binnen als je hier geconfronteerd wordt met
een gevalletje jacht.Te zien aan de hagel op het bordje chasse interdite (jacht
verboden), is niet iedereen het eens met natuurbescherming.
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Jacht is hardnekkig in het Kawgebergte
Foto: Jeffrey Brand

Het is vrijdagochtend en we rijden naar het reservaat om een geluidsopnamebox
(voor inventarisatie van de bedreigde kikker Anomaloglossus sp.) van plaats te
veranderen. Langs de weg zien we, honderd meter voor het begin van het
reservaat, een 4x4-auto staan en Jef stopt de auto even. De opnamebox is gauw
vergeten. Hij overlegt wat met Ben. We maken foto’s van de auto en rijden niet
door tot aan het entreegebouw, maar tot aan de grens van het reservaat. Hij legt
uit: een 4x4 is een echte ‘jagersauto’, en die riemen die ik in de auto zag liggen,
dat zijn hondenriemen. Honden worden veel gebruikt tijdens de jacht. Men neemt
ze mee het bos is en als de honden iets ruiken, wordt er geblaft en geschoten. Een
stilstaande verlaten auto langs de weg met hondenriemen is dus reden genoeg om
even achter je oor te krabben.
Nu stond die 4x4 buiten het reservaat. Jef en Ben mogen pas mensen arresteren
als de indringers zich in het reservaat bevinden. Die auto stond echter bij een plek
waarvan Jef en Ben weten dat er een klein pad vandaan loopt, het reservaat in.
Het idee is dus om bij de grens van het reservaat het bos in te gaan, te wachten op
de plek waar het jagerspad de grens van het reservaat kruist en te horen of er
ergens geschoten wordt en of dat binnen of buiten het reservaat is. Ik zal
bekennen dat ik het jammer zou vinden als ik het einde van de dag niet zou halen:
ik heb nog zo veel plannen. Ik vond het erg spannend. We hebben uiteindelijk
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niks gehoord en zijn het jagerspad helemaal afgelopen het reservaat in. Overal
vonden we vers afgesneden bladeren: dat is niet langer dan 3 dagen geleden
gebeurd, en dikke kans dat het vandaag was. We vonden ook geen kogelresten:
waarschijnlijk hebben ze gewoon aan het pad gewerkt: voorbereidingen voor
jachtsessies. We hebben met de GPS het pad in kaart gebracht om er de volgende
keer een cameraval en extra verboden-toegangborden te plaatsen en toen we weer
bij de weg uitkwamen, was hun auto verdwenen. We zijn ze net misgelopen…

Door Association Trésor
Zoetwaterroggen

Als er één inwoner is van de Frans-Guyanese wateren die iedereen angst
inboezemt, dan is het de zoetwaterrog. Deze kraakbeenvis heeft zich aangepast
aan allerlei soorten stromend water: van de monding van grote rivieren in de kust,
via smalle kreken in het bos, tot aan de bronnen hoog in de bergen.
Zoetwaterroggen zijn vrij algemeen in het Trésorreservaat. Ze komen voor van de
rivierbedding van de Orapu tot de kreken dieper het bos in. Ze worden echter niet
gevonden in wateren met veel rotsen en reliëf, met name hoger in het
Kawgebergte.
Zoetwaterroggen behoren tot het geslacht Potamotrygon, waarvan drie soorten
bekend zijn in Frans-Guyana: P. histrix, P. orbignyi en P. marinae.
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Potamotrygon sp. in een van de kreken van Trésor
Foto: Jean-François Szpigel

Angst voor deze zoetwaterroggen is terecht. Net als hun mariene verwanten
hebben de Frans-Guyanese roggen een getande stekel aan hun staart. De stekel is
voorzien van een laag giftig slijm die ze in je vlees injecteren als ze zich bedreigd
voelen. Het gevaar komt vooral voort uit de levensstijl van deze vissen: ze liggen
voornamelijk, deels ingegraven, op de bodem van de wateren, waardoor ze haast
onzichtbaar zijn. De steek is erg pijnlijk en kan infecties veroorzaken als hij niet
snel behandeld wordt.

7 van 11

15‐10‐2016 13:57

Nieuwsbrief Tré sor 3

Zo’n angel doet zeer!
Foto: Benoit Villette

Voordat je gaat zwemmen in een erg risicovol gebied, dat wil zeggen een gebied
met veel zand, modder en langzaam stromend water, is het raadzaam om eerst
even een grondige inspectie te doen. Ga de bodem van de rivier af met een lange
stok en zoek naar vissen die zich hebben verborgen op de bodem. Zoetwaterroggen
zijn schuwe dieren. Als ze eenmaal zijn geconfronteerd, zullen ze een tweede
confrontatie proberen te voorkomen. Altijd handig, zulke tips.

Afgelopen periode hebben we weer veel steun ontvangen en daar zijn we
natuurlijk heel erg blij mee! We danken u hiervoor hartelijk. Door uw steun zijn
we in staat om samen de biologische rijkdom van Frans-Guyana te beschermen en
mensen bewust te maken van de waarde hiervan.

Dan nog een willekeurige greep aan
donaties die wij mochten ontvangen van:
Dhr. W. de Groot, dhr. L. en mevr. J. Mulder, D. Eerdmans, J. Mulder
(Zeewolde), J. Mulder (Alphen aan den Rijn) en M. A. Blott – Mulder, dhr. J.
Brand,. T. Hesper, mevr. W. Biemond, R.H.C. Kok, mej. I.C. Jansen, mevr. E.
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Sluyters – Voute, mevr. T. Hols – Tee, mevr. M. Fiechter en mevr. S.D. IJff, dhr.
K.J.B. Hebly en mevr. A.M. Gout, Utrechtse Biologen Vereniging, mevr. E.M.
Smeenk, mevr. M. C. Boeye, mevr. M.G.WM. Peeters, B.J. de Lange, K. Steur, J.
Sprenger.

Stichting Trésor spant zich in voor het behoud van het tropische regenwoud. Dit
doet zij door het Trésorreservaat in Frans-Guyana op financieel, educatief en
wetenschappelijk vlak te ondersteunen. Dit kan niet zonder uw steun! Uiteraard
kunt u een éénmalig bedrag overmaken naar: NL44 TRIO 0784736618, maar er
zijn meer mogelijkheden:

Adopteren of schenken
U kunt één of meer vierkante meters Trésor
‘adopteren’ voor € 12,50 per m². U ontvangt
daarvoor een certificaat en u draagt dan bij in de
beheer- en onderhoudskosten van dat stukje
Trésor.

CO2 compenseren
Als u een vliegreis maakt of op andere wijze veel
CO2 - uitstoot veroorzaakt, dan kunt u deze
compenseren door bij te dragen aan het
onderhoud en de uitbreiding van Trésor. Zie onze
website voor details over het compenseren van
CO2 -uitstoot door vliegreizen en autokilometers.
Kijkt u voor meer informatie op
www.tresorrainforest.org

Donateur worden
Wilt u Stichting Trésor voor een lange periode
periodiek steunen? Dan kunt u donateur worden.
Bij een periodieke schenking verplicht u zich,
gedurende minstens vijf jaar een vast bedrag per
jaar aan de stichting te betalen. De hoogte van het
bedrag kunt u zelf bepalen. Wel moet het jaarlijks
(nagenoeg) hetzelfde bedrag zijn. Over het
volledige geschonken bedrag is dan geen
inkomstenbelasting verschuldigd. Kijkt u voor
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meer informatie op www.tresorrainforest.org

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Trésor en wordt
mede mogelijk gemaakt door het Remco Maas-Geesteranus
nature fund, het Wereldnatuurfonds en de Universiteit Utrecht
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