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Hieronder volgt een greep uit de projecten waar BINCO vzw zich de laatste jaren mee heeft beziggehouden. De volgende nieuwsbrieven zullen berichten en nieuwtjes vermelden die heter van de
naald zijn, maar voor diegenen die niet op de hoogte zijn van onze werking geven we graag nog
even een opsomming van onze activiteiten en projecten. We sturen deze nieuwsbrief eenmalig
door naar alle mogelijke geïnteresseerden. Indien jullie deze in de toekomst nog willen ontvangen,
ga dan naar onze website www.binco.eu en schrijf je in op deze nieuwsbrief of stuur een mailtje
(info@binco.eu) en we zetten je graag in de lijst.
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Savane Roche Virginie, Frans Guyana - Een BINCO Expeditie
In de zomer van 2008 ondernam BINCO een expeditie naar
Savane Roche Virginie in Frans Guyana, Zuid-Amerika.
Savane Roche Virginie is een kleine inselberg in het regenwoud nabij de grens met Brazilië die door het aanleggen
van een nieuwe weg mogelijk een plotse stijging van bezoekers zou kunnen krijgen met alle mogelijke verstoring
tot gevolg. Als basis referentie inventariseerden we
gedurende 10 dagen de unieke fauna en flora van deze
granietberg. We werken momenteel aan een verslag van
deze expeditie, die alvast enkele nieuwe soorten voor
de wetenschap opleverde. In het artikel hieronder meer
daarover. Tijdens deze expeditie hebben we ook uitgebreid gefilmd. We hopen een kort beeldverslag van onze
avonturen binnenkort ter beschikking te kunnen stellen.
Een teaser is alvast te vinden op de website.

Een cluster bromelia’s (Achmea sp.) op ‘onze’ granietberg nabij de campingplaats.

BINCO beschrijft een nieuwe soort*

De nieuw ontdekte
soort: Neogovea virginie

Een eerste soort waarvan het artikel gepubliceerd is, is de
beschrijving van het diertje links op de foto, de hooiwagen
Neogovea virginie, genoemd naar de inselberg waar we het
gevonden hebben. In tegenstelling tot de hooiwagens die
wij hier gewoon zijn, betreft het een zeer kleine soort, ter
grootte van een mijt. Het dier werd ontdekt door het gebruik van een Winkler-apparaat (foto rechts) waarmee we in
het veld specifiek kleine diertjes uit de strooisellaag kunnen
halen. Een netje waarin strooisel verzameld wordt, hangt op
in een frame, omgeven door een stoffen doek. De kleine invertebraten kruipen vroeg of laat uit het strooisel en vallen in
een verzamelpotje dat bevestigd is onderaan de stoffen zak.

Een Winkler-apparaat

* Bron: Jocque & Jocque 2011. An overview of Neogovea species (Opiliones: Cyphophthalmi: Neogoveidae) with the description of Neogovea virginie n. sp. from
French Guiana Zootaxa 2754: 41–50

Inventarisatie Hooiberg, Haacht

A ls

Bruine kikker bespiedt een fotograaf

relatief onaangetast relict van historische zandafzettingen in Haacht kan de Hooiberg speciaal genoemd worden
als natuurgebied. De aanwezigheid van verschillende dier- en
plantensoorten, typisch voor heidegebieden verraadt de geschiedenis van het gebied dat nu een vooral gesloten karakter
heeft (dennenbos). Toch zijn er in de loop der jaren, vooral door
toenemende versnippering en ander landgebruik veel soorten
verdwenen uit dit kleine zanderige gebiedje. In 2008-2009 hebben we er een inventarisatie uitgevoerd van een aantal groepen. Deze leverde enkele verrassende soorten op die spijtig
genoeg bedreigd zijn in hun voortbestaan. De gewone mijnspin
(Atypus affinis) en het plantje tormentil (Potentilla erecta) zijn
enkele van de soorten in deze situatie. De Hooiberg is een van
die vele eilandjes in ons landschap met een aantal soorten die
erop ‘gevangen’ zitten.
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Fotoproject: “In het oog, in het hart”

Wat loopt er daar in uw tuin? Is het uw buur? Is het een brul-

kikker? Misschien is het wel een beschermde diersoort! Wat
niet gekend is, wordt niet geapprecieerd. BINCO kon met
hun steentje niet achterwege blijven om net als vele natuurverenigingen in het Jaar van de Biodiversiteit de nationale en
globale achteruitgang van de biodiversiteit in de verf te zetten.
Daarom organiseerden we, in samenwerking met verschillende
prominente natuurfotografen uit Vlaanderen en Nederland,
een fototentoonstelling onder de titel ‘In het oog, in het hart’.
De bedoeling van het project is de aandacht te vestigen op het
feit dat ook België een groot aantal fantastische soorten heeft,
doch dat vele bedreigd zijn en dringend bescherming nodig
hebben... Deze beelden werden in thematische drieluiken opgehangen op openbare plaatsen in en rond Leuven.
BINCO koppelde hier bovendien ook een wedstrijd aan, op zoek
naar de mooiste natuurbeelden uit België. Twee van de drie
winnende foto’s waren van Boris Godfroid (http://godfroidbrothers.be) en de derde van de reeks van Wim Smets (www.
wimsmetsnatuurfotografie.be). De voltallige reeks drieluiken
waren van februari tot mei te zien in de universiteitsbibliotheek
op het Ladeuzeplein. Meer info vind je op www.inhetooginhethart.be

De amfibieënreeks in het Joker-kantoor te
Leuven

Volgende fotografen verleenden hun medewerking aan het project en stelden hun foto’s kostenloos ter beschikking: Rollin Verlinde & Yves Adams (Vilda foto), Hugo van Besauw, Jelger Herder & Maaike Pouwels (www.Digitalnature.org), Victor Bos (www.
victorbos.nl), Rudi Petitjean (www.Naturegallery.be), Jo Bogaerts (http://jo.lenske.be/) en Hedwig Dieraert.

Biodiversiteitsstudie Haachts Broek, Haacht

Om een goed beeld te krijgen van de biodiversiteit in de

Leibeekvallei te Haacht inventariseren we na de Hooiberg
en het Schoonbroek nu ook het Haachts broek. Hierbij
wordt de aanwezigheid van broedvogels, hogere planten,
zwammen, mossen, loopkevers, spinnen en andere organismen onderzocht. Hoewel inventarisaties ons veel leren
over de soortenrijkdom van een gebied, geven deze min
of meer toevallige waarnemingen niet voldoende aan op
welke manier er best beheerd moet worden om de aanwezige soortenrijkdom op lange termijn in stand te houden. Om een duurzaam beheer af te stellen op het behoud
van deze soorten is het dus belangrijk om na te gaan hoe
de soortensamenstelling verandert in de tijd. Dit wordt
voor de planten bewerkstelligd via een intensief monitoringprogramma. Met deze studie hopen we de ecologie
en evolutie van de planten- en dierengemeenschappen in
het Haachts broek meer in detail te kunnen opvolgen.

Een veelkleurige voorjaarsflora kenmerkt het
Haachts broek. Hier speenkruid (Ranunculus ficaria) in
volle glorie.
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BINCO geeft praktijklessen invertebraten- en
planteninventarisatie

Natuurpunt vroeg ons om twee halve dagen een prak-

Enthousiastelingen bekijken de buit
na een sleepvangst in het hoge gras
van de Hooiberg.

tijkles invertebraten- en plantenonderzoek/inventarisatie te geven voor de cursisten van de vormingscursus ‘Natuur-in-je-streek’. We lieten hen kennismaken
met de bijzondere en enorm diverse wereld van de
ongewervelden. Het was een geslaagde voormiddag
waarbij de juiste diertjes op het gewenste moment ten
tonele verschenen… Voor herhaling vatbaar!

Eerste BINCO quiz - Niet alleen voor groentjes!

Noteer alvast in uw agenda: op zaterdag 14 januari

organiseren we onze eerste quiz in de Elizabethrefter
in het Heilig Hart instituut te Heverlee. Inschrijven per
team (15 euro) kan via info@binco.eu
Leden tracteren we enkele consumpties naar keuze.
Deze quiz wordt georganiseerd ten voordele van een
een educatief biodiversiteit project dat door ons zal
worden opgestart in Jambiani, Zanzibar. Aanvang om
19.30u!

VIVARA steunt BINCO en helpt zo de natuur bij u thuis!

Voor

onze quiz is Vivara zo vriendelijk geweest ons te sponseren door verschillende natuurbeschermingsproducten te schenken. Vivara is gespecialiseerd in het ontwikkelen van producten zoals vogelvoer, voederhuisjes en
nestkasten. Bij de aanschaf van een product van Vivara koopt u niet alleen kwaliteit, u helpt ook de natuurbeschermingsorganisaties waarme ze samenwerken en u vergroot uw eigen kijkplezier! Kijk voor meer informatie op hun
website www.vivara.be

De Vivara vogelboom in de tuinen van Hoegaarden
In de Tuinen van Hoegaarden staat een prachtige Libanon Ceder van ongeveer 7
meter hoog. Helaas is deze prachtige boom zwaar beschadigd door een hevige
storm. Door de opgelopen schade was de boom ten dode opgeschreven, met
als gevolg dat deze uit het park moest verdwijnen. Vivara heeft hier een stokje
voor gestoken en de boom omgetoverd tot een waar kunstwerk. De boom is
nu omgedoopt tot Vivara Vogelboom!
De boomkunstenaar heeft allerlei vogelfiguren uit de boom gezaagd, en het
prachtige kunstwerk zal binnenkort in gebruik worden genomen als centrale
voederplek voor de vogels in en rondom het park!
Wilt u de boom zelf gaan bezichtigen? De Tuinen van Hoegaarden zijn dagelijks
geopend van zonsopgang tot zonsondergang! (www.detuinenvanhoegaarden.
be)
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BINCO Blitz* naar het Natuurhistorisch museum in Oxford Pijlstaarten en juweeltjes van kevers

Drie BINCO leden trokken naar het Oxford University Museum of

Aan het werk met de letterlijk schitterende
kevers van het geslacht Chrysina.

Natural History om er een collectie insecten te bestuderen, verzameld in het Nationale park Cusuco in Honduras. Deze collectie was
nog nooit in detail bestudeerd en dus de moeite om eens onze
neuzen in te steken. De dieren en planten in het park worden al
verschillende jaren uitgebreid bestudeerd, maar juiste identificaties in het veld zijn niet altijd mogelijk omdat vele van deze dieren
heel sterk op elkaar lijken. Wij willen toekomstige onderzoekers
helpen door het verzameld materiaal te voorzien van een correct
naamplaatje, samen met alle informatie die toelaat deze dieren
beter in kaart te kunnen brengen in het park. Hierover verschijnen
binnenkort twee artikels. Houd onze publicatiepagina in het oog!
* Een BINCO blitz is een kort maar intensief bezoek van een team wetenschappers aan een
bestaande collectie organismen met de bedoeling om de gegevens beschikbaar te maken en
ons steentje bij te dragen aan de bescherming van de biodiversiteit.

Wordt verwacht...

Momenteel zitten er een heel aantal leuke en spannende projecten in de BINCO pijplijn. Goeie ideeën ontbreken nooit in onze groep en er wordt dan ook met veel enthousiasme aan verder gedacht en gewerkt. In
de volgende nieuwsbrief zullen we jullie hierover zeker iets meer kunnen vertellen.

Word BINCO lid en realiseer zelf een project ...

Sinds kort wordt ons team versterkt door Maarten Vanhove.

Maarten studeerde Biologie en Sociale en culturele antropologie. Als doctoraatsstudent aan de K.U.Leuven en het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika bestudeert hij vooral diversiteit
en evolutie van vissen en hun parasieten. Voordien werkte hij
met macro-invertebratengemeenschappen in tijdelijke poelen,
en met rusteieren van watervlooien. Welkom Maarten! Frisse
ideeën en enthousiasme komen in onze groep zeker van pas.

Planten op naam brengen in het veld

Ben je zelf ook geïnteresseerd in natuuronderzoek en wil je
graag je steentje bijdragen in de strijd tegen het verlies van
onze biodiversiteit? BINCO kan je steun goed gebruiken. BINCO
leden tonen dat hun hart voor de natuur op de juiste plaats zit.
Door lid te worden van BINCO kun je onze organisatie ook actief
steunen. Leden die actief wensen mee te werken worden op
de hoogte gehouden van al onze activiteiten en kunnen binnen
BINCO ook eigen projecten opstarten en uitbouwen.

Lid worden kan je eenvoudig door 5 euro over te schrijven op ons rekeningnummer: 979-5788264-85 met
vermelding ‘lidmaatschap’. Als je op de hoogte wil gehouden worden van onze projecten voeg dan ook een
e-mail adres toe waarop we je kunnen bereiken. Alvast bedankt!
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