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Mw. H.M. Adamse, Mw. A.M. en dhr. A.J.J.N. Advocaat - Touw, Dhr. G. en Mevr. H. Agne, Mw./Dhr. L.B. van Albada, 
Mevrouw P.E.L. en mevrouw J.E. Albrecht, Mw. P. Albrecht, Dhr. N. Anten, Dhr. J.G.F. en Mw. M.T. Anten - van Bergen, Dhr. E.A.G. Augusteijn, 
Mw.. C.M.M. van Baarsen, Mw. J.A.W. Bakker - Jacobi, Mw. A. de Bar - Oldenboom, Dhr. / Mevr. L.T.M.E. Hillegers, Dhr/
Mevr. M.T.A. Beek - van der Horst, Dhr. E.H. van Beers, Dhr. R.J.E.A. Beers, Dhr. P.A. van Beest, Mw. F.M. Beetz, Dhr. R. en mw. E. Benders - Werkman, 
Mw. A. Beissel - von Gymnich, Mw. M.M.J. van Berckel, Dhr A.T.J. van den Berg, Dhr. C. & Mw. G.J.D. Berendsen - Harmsen, Mw. M.J. van den Berg, 
Ir. J.W. Berkelbach van der Sprenkel, Dhr. P.M.A Bergervoet, Dhr. J.A.J. en Mw. C.N.J.C. Berk - De Jong, Mvr. S. van Londen en dhr. E.F. Berkhout, 
Dhr. P.M. Bouw en mw. M.Y.F. Berkhout , Mw. M.A. Berkhuysen - Bakker, Mw. A.A. Bernhard, Dhr R.A. Kwant en Mevr. S.C.F. Boeker, 
Hr. E. Lemstra en mw. J.P.S. Bijleveld, Mw. M.H. en Dhr. T.J. Bijlsma, Dhr. H.H.G.W. Blom, Dhr. D. Blom, Dhr. J. den Bode, Mw. R. Boender - Leferink, 
Dhr. A. den Boer, Mevr. A. Boersen, Dhr. H.C.M. Bol, Mr. E.A. van Bonzel, Mw. C.J. Boogh, Dhr. René & Mw. Carmen Boot, Dhr. M.J.C. & Mw. B.E. Bos, 
Mw. B.R. Bottema, Dhr. J.O.C. Bouma, Mw./ Dhr. L.M. Bouman, De hr W. & mevr. R. Bouterse-de Weger, Mw. E. Brehm, Mw./
Dhr. E. Brinckmann - Rouffaer, Mevr. J. Bronkhorst, Dhr. M.E.J. Brooimans, Dhr. J. & Mw. M. Bruins, Dhr. en mevr. Bruinsma - Vaessen, 
Dhrn. P. en G.N. Buizert, Dhr en Mevr. Burdorf - van den Berg, Fam. E.E. Carbo-Evenhuis, Mw. S.H. Cornelisse, Dhr. G. Verouden en Mevr. I. Corten, 
Mw. S. Van Bentum, Mevr. A. Dendooven, Mevr. I. van Dedem, Mw. L.T. Dercksen, Mw. M.A. van Deursen - van Dorst, Dhr. W.B.E. van Deventer, 
Mevr. G Chang en Dhr. M.J. Drop, Dhr. Kees van Dijk, Dhr. M. P. R. Druncks, Dhr. T.M.P. & Mw. J.A.B. van Druten - Kobus, Mevr. A. Duden, 
Dhr. J. Droge en Mevr. C.M. Droge - van der Stoop , Dhr. J. en Mevr. M. Dunk, Dhr. H. & Mw. E. Edelman, Fam. M.C.J. van Eendenburg, 
Mevr. Y. M. van Eck, Dhr. D. Eisma,  en Dhr F. Gielen en mevr. E.G.G. Gommans, Mw. A.B. van Dam en Dhr. J.C. Elburg , 
Dhr. en Mw. Y.I. Emous - Bodemeijer, mevr. J. de Barbanson en Dhr. W. van der Ende , Dr. P. Floor, Mw. C.C. Florschütz, Dhr. J. Fortuin, 
Dhr. en mw. J.J.H. Fortuin-Vernhout, Mw. Priska Frank, Dhr. / Mevr. C.J. Fakkeldij, Dhr. T. Gasparian, Ms. A.M. Wessels, 
Dhr. en Mevr. J.M. Hehenkamp - van Vloten, Mw. M. Garvelink - Drost, Jhr. L. de Geer van Oudegein, Dhr. J. van der Geest, Mw. E.J. Gerbrands, 
Mw. M. & dhr. M. Germans, Dhr. en mevr. Gerritsen - Geywitz, Dhr. P. en Mw. I.M. Gerritsma, Mw./Dhr. B.J.W.L. de Geurts, Familie van Ginkel, 
Dhr. C.J.W. & Mw. G. van Ginkel - Spoel, Mevrouw D. Klinge, Fam. Klein - Goldewijk, Dhr. K.J.B. Hebly en Mw. A.M. Gout , Mevr. J. Govers, 
Dhr. A. de Graeff, Dhr. en mevr. de Groot - Veeken, Fam. J.A. de Groot, Dhr. D. & Mw. M.C. de Groot, De heren Hein, Torin en Jasper de Groot, 
Dhr. W. de Groot, Mevr. L. Guinée, Mevr. M.L. Tan en Dhr. F. van den Haak, Mw. M. G.J. Hafkenscheid, Mevr. O. Harder - Siret, 
Dhr. R. en mevr. A. Heeroma - Voorzee, Prof. Dr. H. ter Heide, Dhr. W. & Mw. Y. Heijbroek - Dreeuws, Dhr. R.M. de Bats en Dhr. G. den Heijer, 
Dr. J. en mw. A.W. Herderschee, Mevr. H. Herbert, Dhr. J.H.W. Henst, Dhr. W. mevr. L. van Herk - De Heus, Dhr. H.J. en Mw. E. Hielkema - Heemstra, 
Mw. E. Hijmans Van den Bergh - Westermann, Dhr. J..J.C. Dejalle en Mevr P.W.E. Hissink, Mw. G.B. Hoeksema, Prof. dr. W.P.M. en mevr. A.F.M. Hoekstra, 
Dhr. S. Holländer, Dhr. J.A. Hogen Esch, Mevr. I van Rooij en Dhr G. Hol, Mw. H.C. Holsteijn, Dhr. J.A.R.A.M. & Mw. A.C.M. van Hooff, 
Mevr. N.M. Honnebier, Anne Rose en Reltje Jan Bloem, Dhr. & Mw. P.J.J. Hooykaas, David, Tom en Martin van Horn, Mw. M. Hufner, Dhr. M. Huizinga, 
Mw./Dhr. J.H.J. Hupkes, Fam. J.G.M. ter Huurne, Mw. A. T. Hiemstra en dhr. T.U.M. Hütter , Dhr. J.W. Iemhoff, Mevr. S.D. IJff, Mej. L. Jalink, 
Mej. Ds. I.C. Jansen, Mw. M.J. Jansen - Jacobs, Mevr. I. Jansen, Mw. M. Janssen, Dhr F. Jeurissen en mevr. S. Franklin, Mevrouw. M. Jeurissen - Prickaerts, 
Mej. V. Jongman, Mw. C.M. van de Kamp, Dhr. P. van Kan, Dhr. Drs. W. Kardux, Dhr. J.W. & Mw. T. Kater, Mw. L.G,M. Keijsper - Meijer, Familie Karelse, 
Mw. L.M. en dhr. G.F.H. Kelling - Loor, Dhr. H.H.W. Kernkamp, Dhr. T. Keukelaar, Mevr I. ter Steege en dhr. G. Kikkert , Dhr. D. Klein Wentink, 
Mw. N. van Klei, Mvr. Klerk - Biere en dhr. R.H. Klerk , Dhr. Ing. L.J.A.R. & Mevr. H. van der Klugt, Mw. A. Kluwer Eggink, Dhr. F.J. Knaap, 
Dhr of Mevr J.J. Klute, Mw. F.M. de Koning, Dhr. P.J.A. de Koning, Dhr. H. en Mw. C.J. Konings, Dhr. E.S. Kooper, 
Dhr. B.J.A. Koot en mw. J.C.G. Koot - Diep , Mw. C.L. Korfker - Van der Mark, Mw. C.G. Kraan, Dhr. R. P.T. Koeman, Mw. C.M. Krijgsman, Mr. R.P. Kroes, 
Mw. H.L. Kroone - van Loon, Mw. I.G. de Kruyf, Mw. L.M. van de Kuilenburg - v.d. Brink, Dr. E.J. & mw. E.A.N. van der Kuip, 
Mw. G.L. van der Kuip - Boekestein, Dhr. en mevr. Kroon - van Kuijk, Mw. L.M. Kurstjens - Oosterhoff, Dhr. G.H.S. Kurstjens, Mw. I.P.J. & Dhr. A. Lahaye, 
Dhr. B.G. & Mevr. M. van ‘t Land, Dhr. D. en mw. M.P. Landsmeer, Dhr. B.J. de Lange, Mevr. H.A. Kraaijeveld, Mevr. M. Leutwiler, 
Dhr. B. van Leusen en mevr. A. van Leusen - Wedema, Dr. R. van Leusen, Mevrouw E.A.H. Lauret, Dhr. V.P.A. & Mw. M.J.C. Lukkien - Jeurissen, 
Mevrouw Prof.Dr. J.M.Th. van Maanen, Dhr. en mevr. Maas - van Leeuwen, Dhr. P.J.M. & Mw. H. Maas - van de Kamer, 
Dhr. F.A. en mw. M.J. Maas Geesteranus, Mw. A.L.A. Makken, Dhr. M.L.J.T en Mevr. P. Marschalk, Dhr / Mevr R.P.J. Maassen, Mw. P. Meijer, 
Mevr. D. Melman - Sondermeijer, Dhr. P. Van der Kam, Mw./Dhr. F.J. Meulmeester, 
Mw. M. & Dhr. J. Michielsen - Loogen,  Mevr. A.M. Schipper en Dhr. R. Sluiter, Dhr H.A.B. Wösten, Dhr. F.J.M. van Bussel, Dhr. P. Mollevanger, 
Dhr. en mevr. de Koppelaar - Moor , Mw. A. van Mourik, Dhr. L. en mevr. J. Mulder, Dhr / Mevr. P.A.J. Muller, Mw. L.K. de Munck-Khoe, 
Dhr. & Mevr. A.M.L. Möller - Dake, Mw. F.M. Naaijer, Mw. W.B. Nab en dhr. K. Possel, Dhr. en mevr. M. van Nederveen, 
Dhr J. en Mevr. S. Nielsen - Emden, Mw. M. Nipperus, Mw. B.A. en Dhr. M.D. Northolt - Brink, Mevr T. Tutein Nolthenius, Dhr en mevr. Pluis - Bieringa, 
Mevr. N. Otten, Dhr. A. en mevr. J. Oudijk, Dhr. J.S. Overvest, Dhr. en Mw. E. Pelinck, Dhr. E. Persoon, Dhr. P. Persoon, Mw. Q.G. Peters, Mw. I. Pfeiffer, 
Mw. M. Pfeiffer - Emden, Dhr. G. en Mevr. H. Pfeiffer - Van Galen, Mw. C. Pieck - Nieuwenhuis, Drs. J.M. Pieterse - Van Dinther, Mw./Dhr. J. Pleumeekers, 
Dhr. R. Poppe, Mw. M. den Dikken en dhr. Th.L. Pons , Dhr. & Mw. A.M.H.G. Posner - Janssen, Mevr. J.M. Post, Mw. C. Prickaerts, Mej. L. Punt, Mevr. A.
Th. Quanjer - Meijerink, Mw. T.E.F. Quax, Dhr. P.N.M. en Mw. T. Raadschelders - Vergeer, Mw. M. K. Reinders, Mevr. I. Reinders, 
Mw. H.C. Renardel de Lavalette, Mw. E. en Dhr. P. Renting, Dhr. M.B. Rexwinkel, Mevr. A. Ponten en dhr. S.C.G. Rietbergen, Dhr. S. en Mw. H.A. Riepma, 
Mw. A.E.G. Rietema, Dhr. G.J. & Mw. J.P. Rijnders & Van Tilburg, Mw. E. Rijntjes - Paulus, Mej. T.W.M. van Rijsewijk, 
Dhr. J.A.J. & Mw. M.F. van Rijswijk - Beekelaar, Mw./Dhr. A.J.R. Risseeuw, Dhr. J.Th.A. en mw. W. CJ. Roeleveld van de Geest, Dhr. R.
Ch. en Mevr M.J. Romijn -Ottink, Mw. S.M.H. Roosendaal - Visser, Mw. C.J.J. Bierling-Roozemond, Mevr. G.M. Ruben, Mw./Dhr. T.G.A. de Ruyter, 
Mevr. Ch. en Dhr. Th. Rümke, Mw. P.M.W. Salden, Dr. M. Lopes-Cardozo, Dhr. B.W. Schaap, Mw. A.N.E. van Schagen, Mw. F.A. van Schaick, 
Mw. Y.C.M. van Scheppingen, Mw. E. Schuitema-Kruizenga, Dhr. J.Th.J. Uilenbroek, Mevr. Van Wijk en Dhr. G. Senden , Mw. Ir. M.A. Siewe, 
Mevr. N.W. Slaman, Mw. J.F. Simon - Duttenhofer, Mevr. H.A Sjamaar - Dupuis, Mevr. E.M. Smeenk, 
Mw. E. Sluyters - Voute,  Mw. M. van Houten en Dhr. J.C.M. Smeekens , Mevr A.G. Smit, Dhr. M.T.J. en Mw. S.I. Smit, 
Mevr. R.C. Postma en dhr. J.H. Smittenberg, Mw. C.C. Sonnenberg, Dhr. F. G. Sitsen, Vicomte Philippe de Spoelberch, Dhr. J.J.I. Sprenger, Dhr. J.W. Spruit, 
dhr. en mevr. Stenfert Kroese, Mevr. S. Stas, Mw. S.E.M. van der Steen - Dorn, Dhr. J.G.A. van Steenis, 
Dhr. A. Schokker,  Kringloop Centrum Eemnes,  Stichting Nadezhda, Familie de Visser - Stikkel, Mevr.. J. T. de Schouten, Mevr. E.M.A. Streppel, 
Mw. R.L. Stroband - Heinemann, Mw. E.C. Suvee, Mw. I. Swets, Mw. H.A.A.M. van Teeffelen, Dhr en mevr. F.G.J. Tielens - Vannisselroy, Dhr. A.E. Timmer, 
Dhr. C. Terpstra, Dhr. P. en mevr. O.J. Tirajoh - Murni, Mevr. C. Hekket en Dhr J.A.A. van Tienen, Dhr. G. van Tol, Dhr. J.H. & Mw. H. van der Tol - Zootjes, 
Mw. L.I.C. van Tongeren, Dhr. J.W.B.M. Princen en mevr. L. Truijens, Dhr. D. Veenstra, Mw./Dhr. J.J.C. Veerman, 
Bestuur van de Vereniging Tropische Bossen, Mw. E.A.M. Verhoeven, Dhr. en mevr. H.C.M. Verkooijen, Mevr. C. Veefkind-Renes, Prof Dr. A. Vermeer, 
Mw. J.C.M. Vermeulen - vd Water, Dhr. B.J. Vermeulen, Dhr. M. & Mw. R.A. Vermeulen - De Jong, Dhr. H. en Mevr.M. Verschuur, Mej. E.J. Versfelt, Mw./
Dhr. O. Vial, Mevr. M.P. en dhr. R. Vijn, Dhr. A.J.J. Vis, Dhr. O.J. Visser, Mw. G.J. Visser - Mens en Dhr. R.T.B. Visser , Mw. M.E.H. Visser, Mw. A.W. Voorn, 
Mevr. M.L.S.M. van Voorst tot Voorst, Mw. M.C. Vos, Fam. Wensing, Mw./Dhr. O.B.A. Wasmann, Dhr. M.T. Wasscher, 
Dhr. A. & Mw. J. van Weelderen - Schipper, Mevr. A.A. Weima - Fleurke, Mw. M.E. Wennink, Dhr. M.A.W. en Mw. M.I. van Werven - Vermeer, 
Mej. I. Westerik, Dhr. A.N. van der Wiel, Mw. E. van Wijngaarden, Mw. en Dhr. E.A. Willekes - Stam, Mw. H.M. de Winter - Quispel, 
Dhr. P.E. & Mw. O.T.H. de Wit en De Wit - Hendriks, Dhr. Olaf van den Wittenboer, Mevr. J. de Wind, Drs. L.J.W. van den Wollenberg, 
Mevr. S. van den Wittenboer, Mej. H.M. van den Wittenboer, Dhr. Wybo H. Zylstra, Mw. D.M. de Zoete Hooft - van Huijsduijn, 
Dhr. C. & Mw. G. Zoontjens - Verschuuren, De Directie van Triple P Solutions, Mevr. T. Weststeijn, Dhr. A. Grijns, Mw. E.J. de Savornin Lohman,  
Dhr en Mevr. M.W. van den Bosch, Mevr. E.A. Langewis, Dhr / Mevr F.J. Kelling, Dhr P.G. Kettenis, Dhr. J. Fransen en Mevr. C.E. Buschman, 
Dhr. H.B.P.E. Gernaat, Dhr. R.G. Meijkamp, Mevr. A.M. Akkerboom, Dhr. C. te Winkel en Mw. G.W. te Winkel - Droppers, Mevrouw H. C. van den Heuvel, 
Mevrouw B.H.M.A. Clerx, De heer A.P.F. Havermans, Dhr. M. P. van der Marel, De heer / Mevrouw C. Oppelaar, De heer / Mevrouw H.P.H. Peeters, 
Dhr. en mevr. Verbout - Wamsteeker, Dhr / Mevr A. Voorhoeve, Mevrouw P.J. Amons-Smink, Dhr.L.. en dhr. R. Leefmans, Dhr H.A. Teijen, 
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Een jubileum 
in meervoud
In 1997 ontving het Trésorgebied van de Franse overheid het predicaat ‘Vrijwillig 
Natuurreservaat’. Nu in 2017 – 20 jaar later – kunnen wij samen terugkijken op 
een zeer succesvol voorbeeld van internationale natuurbescherming, gericht op het 
behoud van onze regenwouden. En dat met steun van u als donateur en vriend van 
de stichting.

De steun die wij vanuit Nederland al jaren geven aan de Association Trésor in Frans-
Guyana heeft niet alleen geleid tot een uitstekend beheer van het reservaat, maar 
ook tot een belangrijke uitbreiding in de vorm van een nieuw reservaat: Bagne des 
Annamites. Wie weet wat ons nog te wachten staat!

In 1999 verscheen het eerste nummer van Trésor Nieuws met het coverartikel 
“Adoptie-actie voor het tropisch regenwoud in 1998 een groot succes”.
Nu met het verschijnen van dit jubileumnummer zou een titel op de cover opnieuw 
kunnen luiden: “Actie voor het jubileumcadeau in 2017 een zeer groot succes”. 

In korte tijd is met uw steun in totaal € 22.000 bijeengebracht. Met dit geld gaat de 
Association een nieuw schoolboekje realiseren voor schoolkinderen in Frans-Guyana 
– een schoolboekje over de rijke natuur van Trésor. Daarnaast gaan ze een interactieve 
app ontwikkelen waarmee bezoekers, tijdens een wandeling over een van de paden, de 
enorme rijkdom van het reservaat aan planten en dieren kunnen leren kennen. 

Met nog steeds dezelfde grote betrokkenheid als 20 jaar geleden mogen we daarom 
gerust zeggen: een bijzonder jubileum in meervoud.

Vijko Lukkien
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Trésor nieuws 
Verschijnt drie keer per jaar

en wordt gratis toegezonden

aan de donateurs van

de Stichting Trésor.

Redactie

Jeffrey Brand en Wieteke Janssen

Redactie-adres

Universiteit Utrecht, dep. biologie

Postbus 80084, 3508 TB Utrecht

E-mail  bio.tresor@uu.nl 

Tel. (030) 253 74 36

Op dit adres kunt u ook adoptie-vierkante 

meters en cadeaucertificaten aanvragen.
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1991

2464 hectare grond, gelegen op het Kawgebergte en eigendom van het bisdom in Frans-Guyana, 
gaat in de verkoop om de bouw van een nieuwe kerk te financieren

Door Jeffrey Brand

Het is feest! Maandenlang heeft de Association Trésor gezwoegd 

en gezweet om een volle dag (van 11 tot 9!) te organiseren met 

allerlei festiviteiten. En dat is gelukt! Tegen 10 uur arriveren wij met 

een grote groep donateurs bij een versierd parkeerterrein naast het 

entreegebouw. Er staan kraampjes en informatieborden en er zijn 

al ontzettend veel mensen. Wegens de verwachte drukte moeten 

we een paar kilometer verderop parkeren. Vervolgens brengen 

pendelbusjes je van de geparkeerde auto naar het feest.

Twintig jaar Trésor!

Trésor
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Joep Moonen, Nederlandse bioloog en woonachtig in Frans-Guyana, 
leert van de verkoop van het gebied

1992

Twintig jaar Trésor!

Naast het entreegebouw staan 
allerlei kraampjes: de Franse 
vogelbescherming (GEPOG), de 
Amerindiaanse vereniging Wayaku 
die mooie sieraden verkoopt, 
en het Franse bosbeheer (ONF) 
die een speurtocht presenteert 
op het botanische pad van het 
Trésorreservaat. We kunnen nog 
even rondkijken, want om 11 uur
arriveert Madame Sirder, de 
vice-voorzitter van het departe-
mentsbestuur van Frans-Guyana.

Zodra ze arriveert, wordt iedereen 
naar het entreegebouw geroepen. 
Samen met Vijko Lukkien knipt zij 
het lint en daarmee is het nieuwe 
entreegebouw officieel geopend! 
Iedereen gaat naar binnen, officiële 
instanties uiteraard vooraan. 
De laatste drie rijen en alle 
staanplaatsen worden min of meer 
ingenomen door onze Hollandse 
delegatie aan donateurs. We 
luisteren naar een welkomstwoord 
van Madame Sirder. Olivier Tostain, 
oud-voorzitter van het bestuur van 
de Association Trésor, schetst de 
totstandkoming en de geschiedenis 
van het Trésorproject. Speciale 
aandacht gaat daarbij uit naar de 
aanwezige initiatiefnemers: Joep 
Moonen, Vijko Lukkien en Pipasi 
Jeurissen.

Naast politici en natuurbescher-
mers, hebben we enkele zeer 
bijzondere gasten in ons midden: 

scholieren van de school
Augustine Duchange van Roura.
Zij zijn degenen die de pilaren
van het entreegebouw hebben 
voorzien van prachtige schilde-
ringen (zie TN44). Ze spreken de 
aanwezige bestuursleden, politici en 
andere belangrijke toeschouwers 
een inspirerende boodschap toe: 
ze hebben geleerd hoe mooi hun 
natuur is en ze zijn beretrots op 
‘hun’ entreegebouw. Terecht!”

Vijko Lukkien drukt alle toe-
hoorders op het hart wat een 
impact Trésor heeft, zowel binnen 
als buiten Frans-Guyana. Trésor 
heeft geleid tot een bijzonder 
resultaat in de wereld van interna-
tionale samenwerking en natuur-
bescherming. Het gaat dan niet 
alleen om de samenwerking met 
natuurbeschermingsorganisaties, 
maar juist ook met lokale over-
heden en bevolking. Die lijn zetten
we uiteraard door! Daarbij intro-
duceert hij Jeffrey Brand, die 
samen met Wieteke Janssen (zij 
kon helaas niet aanwezig zijn) 
Stichting Trésor gaat leiden. Jeffrey 
Brand heeft tevens de eer om 
namens al onze donateurs en 
vrienden (voelt u aangesproken!), 
een ongelooflijk verjaardagscadeau 
aan te bieden: een ondersteuning 
van € 22.000!

De formele ochtend wordt 
gevolgd door een informele 

middag. Oude bekenden praten 
bij, nieuwe onbekenden leren 
elkaar kennen, en de sfeer alom 
is geweldig. Met de hele groep 
donateurs regelen we enkele tablets 
bij de kraam van het ONF om de 
speurtocht te gaan doen. We gaan 
Filipin de manakin helpen met 
het zoeken naar zijn vriendjes. 
Geloof me als ik zeg dat een goed 
georganiseerde speurtocht van 
iedereen weer een kind maakt!
We kunnen moe en voldaan weer
met een busje onze auto’s gaan 
halen. De dag was zeer geslaagd en 
onze donateurs hebben als ware 
Nederlandse ambassadeurs kunnen 
zien wat een draagvlak Trésor 
geniet. Het reservaat heeft natuur-
lijk een eer hoog te houden en dat
lukt ze ongetwijfeld. Binnenkort 
komt er een permanente app
waarmee bezoekers een interac-
tieve wandeling kunnen maken 
over het botanische pad (nieuw 
voor Frans-Guyana!). Daarnaast 
komt er ‘pedagogisch meer’ naast 
het entreegebouw waar men kan
leren over de schitterende kikkers
van de Amazone. Het meer 
zal tevens met een rolstoel 
toegankelijk zijn (nieuw voor 
Frans-Guyana!). Tenslotte wordt 
er al hard gewerkt aan de realisatie 
van een virtual reality film over het 
reservaat (ook nieuw voor Frans-
Guyana!). Zoals u begrijpt: we zijn 
nog lang niet klaar. Op naar de 
volgende twintig jaar!

t De donateurs aanwezig bij de 

opening van het nieuwe entree-

gebouw (Wim van der Ende)

u  Vijko Lukkien en Hélène 

Sirder knippen het lint door 

(Wim van der Ende)

u  Kinderen uit Roura wijzen hun 

favoriete dier aan op de muur van 

het entreegebouw (Wim van der 

Ende)
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Hans Pfeiffer, destijds werkzaam bij het Ministerie van Milieu, 
bezoekt Joep Moonen en leert van de verkoop van het gebied

1993

Voorzitters aan het woord

De geschiedenis van de natuur kent 
naast vele dieptepunten gelukkig 
ook mooie momenten, klein en 
groot. Sommige kabinetten zorgen 
voor dieptepunten, maar nieuwe 
bewindslieden repareren dan weer 
een deel van de schade. Gelukkig 
is Nederland gezegend met een 
rijke schakering aan natuur-
beschermingsorganisaties, die zich 
allemaal inspannen voor het behoud 
en de uitbreiding van onze nationale 
en internationale natuur. Soms zijn 
dat kleine pareltjes in de kroon van de 
natuurbescherming, gestart door een 
bevlogen enkeling die door roeien en 
ruiten gaat. Trésor is daar een prachtig 
voor-beeld van. Het resultaat mag 
er zijn. Door het oerwoud van de 
bureaucratie heen is er uiteindelijk 
een fraai stuk natuur in Frans-Guyana 
behouden gebleven. Ik heb het 
destijds zelf kunnen aanschouwen. 
Daarom hulde aan die doorzetters van 
twintig jaar geleden. Zij mogen trost 
zijn op het fraaie resultaat. Ik feliciteer 
hen van harte.

Toen ik eenmaal was aangetreden als voorzitter 
van Stichting Trésor, schrok ik me rot – zoiets had 
ik nog nooit gezien. Twee dingen: ten eerste had 
die kleine stichting een gigantische schuld van 
meer dan een miljoen gulden en ten tweede bezat 
ze een stuk bos in Zuid-Amerika waar we vanaf 
moesten blijven. Als ik er nu aan terugdenk en 
als ik zie dat de stichting na al die jaren op eigen 
benen staat en nog steeds successen boekt, dan kan 
ik niet anders dan spreken van een uitzonderlijke 
prestatie. Van harte gefeliciteerd met het jubileum.

Dhr. Henjo 
Hielkema

Gedurende mijn voorzittersperiode heeft het bestuur zich 
ingezet om het aangekochte gebied in Frans-Guyana voor de toekomst 
veilig te stellen, onder andere door een vakkundig team van lokale 
mensen (de Association Tresor) op alle manieren te ondersteunen in 
hun werk. Persoonlijk heeft het mij zeer goed gedaan dat we samen met 
al onze donateurs en ondersteunende organisaties als het WWF en de 
Universiteit Utrecht, in staat zijn geweest om tijdens mijn bestuursperiode 
de lening op de aankoop van het gebied geheel af te lossen. Ik beschouw 
Tresor nog steeds als een uniek Nederlands initiatief voor het behoud van 
tropische regenwouden en ons reservaat in het Kawgebied neemt daarin 
wel een heel bijzondere plaats. 

Jhr. Lodewijk de 
Geer van Oudegein

Dhr. Ed 
Nijpels

Ik ben trots op wat er met de 
bijdrage van alle donateurs in de 
afgelopen twintig jaar is bereikt. Een 
hoogtepunt in de afgelopen jaren was 
de overdracht van het natuurgebied 
Trésor aan het Conservatoire du 
Littoral (CdL). Deze gebeurtenis kan 
worden gezien als een waardering 
voor het werk van Stichting 
Trésor. Tegelijkertijd, en ook dat 
is bijzonder, blijft de Association 
Trésor verantwoordelijk voor het 
beheer van het terrein. Deze over-
dracht was ook aanleiding voor 
CdL om een bedrag beschikbaar 
te stellen voor onderzoek relevant 
voor het beheer van het tropisch 
regenwoud en andere bijzondere 
ecosystemen in Frans-Guyana. 
Bovendien is Trésor aangewezen als 
beheerder van een extra gebied en 
daar komt wellicht zelfs nog een 
derde bij. De ontwikkeling van de 
uitbreidingsgebieden enerzijds en de 
transitie van expedities naar strategisch 
onderzoek anderzijds, markeren een 
nieuwe en veelbelovende fase voor 
Stichting Trésor.

Dhr. René 
Boot

Voorzitters 
aan het woord
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Hans Pfeiffer en Vijko Lukkien overtuigen het College van Bestuur om 
de aankoop van het gebied financieel te ondersteunen

1994

  Departement Biologie feliciteert Trésor

Departement 
Biologie feliciteert Trésor

Trésor is, sinds het twintig jaar geleden officieel een beschermde 

status kreeg, uitgegroeid tot een belangrijk natuurreservaat in 

Frans-Guyana.

In 1995 is het initiatief vanuit 
de Botanische Tuinen van de 
Universiteit Utrecht ontstaan, 
met steun van het Wereld 
Natuur Fonds, het Nederlandse 
bedrijfsleven en vele donateurs. 
Gedurende die twintig jaar 
is er tussen het departement 
Biologie en Stichting Trésor altijd 
een vruchtbare samenwerking 
geweest. We zijn trots Trésor 
te steunen in bijvoorbeeld het 
mede mogelijk maken van Trésor 
Nieuws, maar we zijn vooral ook 
trots in wat we bereikt hebben 
voor onderzoek en onderwijs.

Het noodzakelijke botanische 
onderzoek in het gebied is tot 
stand gekomen onder leiding van 
medewerkers van het herbarium 
– toen nog verbonden aan ons 
departement, maar tegenwoordig 
onderdeel van Naturalis 

Biodiversity Center in Leiden.
Daarnaast hebben veel studenten 
op deze wijze een deel van hun 
opleiding, vaak in de vorm van 
een stage, kunnen volgen in het 
Trésorreservaat. Naast de vele 
stages, is er vorig jaar een uiterst 
succesvolle veldcursus opgezet 
voor onze masterstudenten. 
Dit was allemaal niet mogelijk 
geweest zonder nauwe samen-
werking tussen onze groep
Ecology and Biodiversity, 
Stichting Trésor en natuurlijk het 
Trésorteam in Frans-Guyana. 

Zo rijk als de biodiversiteit is 
in Frans-Guyana, zo rijk is de 
samenwerking met Stichting 
Trésor. Op deze wijze wordt 
bijgedragen aan de opleiding van 
een nieuwe generatie die inhoud 
kan geven aan het duurzaam 
omgaan met onze aarde.

Op naar de volgende twintig jaar. 
Proficiat.

Prof. dr. L.A.C.J. Voesenek
Decaan Departement Biologie
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Stichting Trésor wordt opgericht (13 december 1994)

1994

Trésor

Welke 
zoogdieren 
staan ons nog 
te wachten?
Hoewel het monitoren van zoogdieren in Trésor al vroeg is begonnen, 

was rond de oprichting van de Association Trésor (2009) nog geen 

enkele database beschikbaar. 

Door Jean-François Szpigel
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Het gebied wordt gekocht van het bisdom en Stichting Trésor is de nieuwe eigenaar van ‘Trésor’

1995

Welke zoogdieren staan ons nog te wachten?

Om u iets te kunnen vertellen 
over al die jaren aan zoogdier-
onderzoek, moet dus diep in de 
archieven gedoken worden. Alle 
missierapporten van het reservaat 
moeten worden nageslagen en aan
alle onderzoekers die ooit hebben
meegewerkt moet gevraagd 
worden om hun notitieboekjes van 
zolder te halen. Destijds beschikten 
we niet over tablets en mobieltjes 
die mee het veld in konden, of 
andere technische snufjes die 
het bijhouden van een logboek 
vergemakkelijkten. Ondanks 
dat de informatie ongelooflijk 
moeilijk te verzamelen was, begon 
het officiële zoogdierenhoofdstuk 
in de geschiedenis van Trésor 
op het moment dat het eerste 
beheersplan voor het reservaat 
klaarlag, namelijk in 2008. 
Het was op dit moment dat de 
eerste officiële lijst uitkwam van 
de zoogdieren in het reservaat. 
Alle informatie op deze lijst stamt 
uit algemene inventarisaties die 
zijn uitgevoerd in het reservaat en 
niet uit gerichte onderzoeken naar 
deze diergroep. Een uitzondering 
hierop is de inventarisatie van niet-
gevleugelde kleine zoogdieren, 
uitgevoerd door de Timarcha-

vereniging in 2005. Rond die tijd 
waren er ongeveer zestig soorten 
geteld, waarvan de helft iconisch 
is voor het bos in de Guyana’s. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
apen, katachtigen, pekari’s en 
tapirs. Dit zijn allemaal soorten 
die je over het algemeen overal 
kunt zien – zolang je maar rustig 
genoeg loopt en niet te veel lawaai 
maakt. Op de lijst kwamen slechts 
vijftien soorten vleermuizen voor. 
In het eerste beheersplan (voor 
de periode 2008-2012) ligt de 
prioriteit bij de inventarisatie van 
dieren en planten. Daarna is er 
ruimte voor de intensivering van 
het onderzoek door specifieke 
procedures uit te voeren, aangepast
op de specifieke groepen zoog-
dieren (zoals het vleermuis-
onderzoek).

De eerste groep zoogdieren, 
de grote fauna, wordt in kaart 
gebracht door een dichtheid per 
soort per kilometer uit te rekenen. 
Dit houdt in dat er meer dan 
100 kilometer gelopen wordt, 
verspreid over meerdere dagen. 
Alle soorten (eigenlijk altijd 
dagactieve dieren) die vervolgens 
worden waargenomen, worden 

geregistreerd. Uiteindelijk deel je 
per soort het aantal waarnemingen 
door het gelopen aantal kilometers
en dan heb je je index! In het 
Frans wordt dit de IKA (indice 
kilométrique d’abondance) 
genoemd. De dagactieve dieren 
zijn al lang en breed bestudeerd 
en er worden dus maar weinig 
nieuwe soorten ontdekt, maar 
we willen natuurlijk ook graag 
wat weten over nachtactieve 
zoogdieren. Om de twee jaar 
worden er cameravallen geplaatst 
om ook inzicht te krijgen in 
deze groep zoogdieren. In Trésor 
leven 33 van de 40 soorten 
grote zoogdieren (volgens de 
lijst van F. Catzéflis, 2015). Naar 
verwachting zullen het er in de 
toekomst ook niet meer worden, 
omdat de ontbrekende soorten 
uitsluitend voorkomen onder 
andere omstandigheden. Dankzij 
alle inspanningen die gedaan zijn 
om de zoogdieren te bestuderen, 
hebben we tien jaar later in 
ieder geval een beter beeld van 
hun situatie. Het is natuurlijk 
onmogelijk om alle dieren te 
tellen, gezien de grootte van 
het gebied, maar desondanks is 
er een eerste schatting ontstaan. 

t Negenbandgordeldier 

(Dasypus novemcinctus) 

(Association Trésor)

p Kinkajoe of rolstaartbeer 

(Potos flavus) (Association Trésor)

p Margay (Leopardus wiedii), een kleine katachtige 

uit het reservaat (Association Trésor)
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1995

De eerste werknemer wordt aangenomen

Trésor

Uit deze informatie blijkt dat 
sommige populaire jachtsoorten 
in kleineren getale voorkomen in 
bejaagd gebied, ten opzichte van 
onbejaagd gebied. Dit zou kunnen 
betekenen dat het reservaat kampt 
met een (illegale) jachtdruk. 
Daarnaast kan het zo zijn dat de 
populaties van grote fauna nooit 
volledig hebben kunnen herstellen 
sinds Trésor zijn beschermde status 
kreeg. De IKA geeft een idee van 
de populatiedichtheid, maar er 
worden te weinig gegevens mee 
verzameld om iets te zeggen over 
de stabiliteit van de dierpopulaties. 
Op dit moment worden er 
nieuwe onderzoeksmethodes 
bedacht om de populaties van 
grote zoogdieren beter in kaart 
te brengen. 

Op het gebied van de tweede 
groep zoogdieren, de vleermuizen, 
is er veel gebeurd sinds 2008. 
We zijn van 15 bekende soorten 
naar maar liefst 63 soorten gegaan. 
Dit is 60% van het aantal bekende
soorten in Frans-Guyana. 
Populatiestudies met vangnetten 
vinden op dezelfde manier plaatst 
als die van vogels. Een snelle 
populatieanalyse laat zien dat 
voornamelijk soorten die in de 

ondergroei leven geregistreerd 
zijn. Dit is te wijten aan de 
gebruikte methode, waarbij netten 
van 12 meter lang tussen twee 
polen zijn gespannen. Deze netten 
zijn niet meer dan 3 meter hoog. 
Andere soorten, voornamelijk 
hoogvliegende en insectenetende 
soorten, moeten nog worden 
ontdekt. Hier is een andere
methode voor nodig.
Vleermuizen zenden geluid uit in
verschillende frequenties, afhanke-
lijk van de soort. Het is mogelijk 
ze te detecteren met behulp van
batboxes en automatische 
recorders. Deze recorders registre-
ren het geluid van de vleermuis. 
Wanneer deze instrumenten langs 
open plekken in het reservaat 
geplaatst worden, zouden 
vermoedelijk tussen de tien en 
twintig extra soorten toegevoegd 
kunnen worden aan de lijst. 

De derde en laatste groep zoog-
dieren die Trésor huisvest zijn
opossums en kleine knaagdieren. 
Deze dieren worden geïnventa-
riseerd door middel van kooi-
vallen. Deze “rattenvallen” worden 
op de grond of in de boom 
(tussen twee en drie meter hoog 
op lianen) geplaatst. Al deze 

studies vonden plaatst rondom 
het botanische pad. Van deze 
groep zijn er op dit moment in 
Trésor maar 16 van de 40 van 
de in Frans-Guyana bekende 
soorten waargenomen. Studies in 
laaggelegen gebieden zouden een 
inventarisatie op kunnen leveren 
van nieuwe soorten (voor het 
reservaat) die typisch zijn voor 
open gebieden. Ook zouden 
hooggeplaatste vallen soorten 
kunnen registreren die in boom-
kronen leven (bijvoorbeeld 
Echimys chrysurus en Rhipidomus 
nitela). Deze methode is echter 
nog niet ontwikkeld. 

De tot nu toe uitgevoerde zoog-
diereninventarisatie in Trésor 
is bijna afgerond, al blijven 
er natuurlijk altijd nieuwe 
soorten om te ontdekken. De 
grootste uitdaging is nu om de 
geïnventariseerde soorten te gaan 
monitoren. Speciale aandacht gaat 
uit naar soorten die het meest 
gevoelig zijn voor verstoring 
en soorten die bepalend zijn 
voor het reservaat vanwege 
onze geografische ligging in het 
Kawgebergte. Hierop zal dan ook 
de nadruk komen te liggen in 
toekomstige beheersplannen. 

p Bruine kapucijnaap (Cebus apella) (Association Trésor) p Gele wolhaarbuidelrat (Marmosa demerarae) (Association Trésor)
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Vooruitblik

1997

Het gebied wordt door de Prefectuur van Frans-Guyana officieel benoemd 
tot Vrijwillig Natuurreservaat (Réserve Naturelle Volontaire)

De eerste keer in Frans-Guyana word je dan 
ontvangen door de boswachters over wie je 
alleen maar had gelezen in Trésor Nieuws 
– ze bestaan echt! En ze hebben zelfs een 
auto waarmee ze je naar het hotel rijden. 
Als je vervolgens het Kawgebergte oprijdt 
en na enkele tientallen kilometers een groot 
bord ziet met ‘Réserve Naturelle Régionale 
TRESOR’, dan maakt je hart toch even 
een sprongetje. Daar staat het bewijs van 
twintig jaar keihard werk.

Het is een hele eer om de verantwoordelijk-
heid te krijgen voor een stichting als Trésor. 
Men zegt weleens dat je werk en privé 
eigenlijk gescheiden moet houden, maar 
Vijko en Pipasi hebben samen ontzettend 
veel weten te bereiken door die regel aan 
hun laars te lappen. De lat is voor ons 
natuurlijk wel heel erg hoog gelegd – een 
tweede Vijko en Pipasi vind je nooit weer. 

Rens Vaessen heeft de laatste jaren de 
verantwoordelijkheden gedragen voor de 
stichting. In combinatie met zijn promo-
tieonderzoek en onderwijs is dat een 

gigantisch takenpakket. Hij gaat zich vanaf 
nu volledig op zijn onderzoek storten, maar 
het moet toch gezegd worden hoeveel 
respect wij hebben voor hoe hij alles in zijn 
jaren als projectleider draaiende heeft weten 
te houden. 

De beurt is nu aan ons. Wij gaan in ieder 
geval ons uiterste best doen om de koers die 
Trésor de laatste twintig jaar gevaren heeft, 
voort te zetten. De nieuwe website hebben 
we in ieder geval al mogen lanceren en er ligt 
een Trésor Nieuws voor u die sym-bool staat 
voor de rijke geschiedenis van de stichting – 
daar mogen we best trots op zijn. 

We zijn nog lang niet klaar. De Association 
Trésor in Frans-Guyana gaat bijvoorbeeld 
nieuwe werknemers aannemen om het 
nieuwe gebied, Bagne des Annamites, te 
beheren. En wie weet wat voor moois ons 
nog meer te wachten staat. Hoe dan ook, 
wij hopen dat u mee blijft lezen! 

Op naar de volgende twintig jaar!
Wieteke & Jeffrey

Vooruitblik
Stichting Trésor betekende voor ons: Vijko en Pipasi. Met z’n tweeën brachten 

ze dagen na elkaar door in het Kruytgebouw op de Uithof in Utrecht. Vijko altijd 

bellend en Pipasi altijd achter de computer. Als een spin in het web. We hadden 

er echter nooit bij stilgestaan hoe groot dat web is.
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De Association Trésor wordt opgericht in Frans-Guyana en 
neemt het beheer over van Stichting Trésor

1999

Door Benoît Villette

Herpetologie 
in Trésor
Met meer dan 130 soorten amfibieën en bijna 

170 soorten reptielen is Frans-Guyana een van 

de wereldwijde hotspots op het gebied van 

biodiversiteit. Ook in het Trésorreservaat is veel 

onderzoek gedaan naar deze zogenaamde 

herpetofauna. De soortenteller van het reservaat 

staat na twintig jaar inventariseren op 66 voor 

de amfibieën en 96 voor de reptielen!

Trésor
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2000

Opening botanische pad

Herpetologie in Trésor

Trésor beslaat een relatief klein 
gebied van Frans-Guyana, maar 
bevat veel biotopen. Al die 
verschillende biotopen dragen bij 
aan de vestiging en het bestaan 
van een enorme soortendiversiteit: 
in savannegebieden komen 
soorten voor die niet voorkomen 
in het omringende bosgebied, 
de korte afstand tot de rivier de 
Orapu maakt overleven mogelijk 
voor moeras- en oeverbossoorten, 
en belangrijke vijvers en rivieren 
in het drogere bos bieden een 
leefomgeving waar veel reptielen 
en amfibieën samenleven. 
Sommige van deze soorten zijn 
zelfs compleet afhankelijk van een 
bepaalde leefomgeving om zich 
voort te planten. 

We willen natuurlijk graag weten 
welke soorten wij binnen Trésor 
huisvesten. Naast identificeren, 
willen we deze soorten uiteraard 
ook beschermen. Het was daarom 
belangrijk om deze enorme 

soortendiversiteit te inventariseren. 
Tot op de dag van vandaag zijn we 
nog bezig met deze inventarisatie. 
Tot in de meest afgelegen 
gebieden wordt gezocht naar 
amfibieën en reptielen, en met 
succes: de lijst groeit nog steeds!

Voor ons is het vrij gemakkelijk 
om amfibieën te detecteren, 
omdat we ze niet alleen kunnen 
zien, maar (soms alleen in 
bepaalde seizoenen) ook goed 
kunnen horen. Amfibiepopulaties 
kunnen dus vaak goed in beeld 
worden gebracht. 

Voor reptielen ligt dit helaas 
anders. Reptielen komen we erg 
onregelmatig tegen, wat betekent 
dat we alleen maar beschikken 

over plaatselijke waarnemingen in 
het veld. 

Die waarnemingen moeten dan 
worden geëxtrapoleerd om een 
groter plaatje te schetsen en om 
daarmee inzicht te krijgen in de 
totale populaties in het reservaat. 
Na de inventarisatie van soorten, 
worden ze gemonitord om be-
paalde trends in de populaties in 
kaart te brengen. Amfibieën zijn 
zonder twijfel de meest bedreigde 
groep gewervelde dieren ter 
wereld. Bijna één derde van de 
amfibieënsoorten wordt op korte 
termijn bedreigd. Oorzaken 
hiervan zijn de vernietiging van 
hun leefomgeving, vervuiling, 
klimaatverandering en nieuwe 
ziektes. 

 t  Ceratophrys cornuta. Deze bijzondere 

kikker is onlangs ontdekt in Trésor en is 

slechts één of twee nachten per jaar te 

zien, tijdens hun voortplanting. De rest 

van het jaar is hij bijna onmogelijk te 

vinden.

t  Anomaloglossus sp. Deze kikker, 

soortgelijk aan A. degranvillei, is een 

nieuwe soort die van nature voorkomt in 

Noordoost Frans-Guyana.

 u Corallus caninus. Dit prachtige reptiel 

is tegenwoordig de enige slangensoort 

die volledig beschermd is in Frans Guyana, 

hoewel de soort niet bepaald zeldzaam is.

u  Chelonoidis carbonaria. Deze 

schildpad komt primair voor in open 

gebieden, zoals savannes. Naast de 

grote afnames door jacht, lijden 

populaties in Frans-Guyana te vaak 

onder zware bosbranden die regelmatig 

tijdens het droge seizoen door mensen 

worden aangestoken.
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Opening trésor

1991

Trésor

Ook de jacht is een grote ver-
oorzaker van de afname van 
populaties. Op lokale schaal lijden 
vooral grote reptielsoorten zoals 
kaaimannen en schildpadden 
hieronder. In sommige kustgebie-
den zorgt jacht voor aanzienlijke 
schade in de populaties, en in de 
meest bezochte kustgebieden zelfs 
tot het verdwijnen ervan. 

Enkele soorten in Trésor hebben 
al een tijdje onze bijzondere 
aandacht. Zo worden meerdere 
populaties van de schilderskikker 
(Dendrobates tinctorius) jaarlijks 
gevolgd in verschillende gebieden, 
waaronder op het botanische pad 
in Trésor. 

Aan het begin van het regen-
seizoen registreren we geduren-
de twee weken systematisch alle 
waarnemingen van deze gifkikkers 
op het pad. Daarnaast worden ze 
onderzocht op aanwezigheid van 
een zeer dodelijke schimmelziekte 
(chytridiomycose).

Ook volgen we een kleine 
kikker, behorend tot het geslacht 
Anamaloglossus. Hoewel deze 
kikker tien jaar geleden een veel 
voorkomende soort was, is hij 
tegenwoordig nog maar in weinig 
kreken te vinden. 

Trachycephalus hadroceps

Ook hier is een schimmelziekte 
de vermoedelijke oorzaak. Er zijn 
jaren voorbij gegaan waarin we de 
kikker niet hebben waargenomen, 
maar gelukkig is er recentelijk 
een nieuwe populatie ontdekt in 
het reservaat en daar gaat het best 
goed mee!

Monitoringprogramma’s voor
grote fauna bieden ons inzicht in 
de verspreiding van reptielensoor-
ten. Zo weten door middel van 
lineaire transecten (onze zoge-
noemde IKA-studie) meer over 
het voorkomen van landschild-
padden in Trésor (in het bijzonder 
de Braziliaanse reuzenschildpad 
(Chelonoidis denticulata)). 
Daarnaast is Schneiders glad-
voorhoofdkaaiman (Paleosuchus 
trigonatus) weer wijd verspreid 
over alle gebieden in het reser-
vaat. In het regenseizoen is hij 
zelfs waargenomen langs het 
botanische pad, dus kijk uit!

t Lepidoblepharis heyerorum. Kleine 

hagedissen die in de strooisellaag leven, 

zoals deze hagedis, zijn soms moeilijk te 

identificeren. Er bestaan echter zeldza-

me soorten die de tijd waard zijn om te 

identificeren!

t Trachycephalus hadroceps. Sommige 

soorten, zoals deze boomkikker, planten 

zich in kleine waterplassen voort die zich 

bovenaan de bomen vormen, zodat de 

kikker zich nooit op de grond hoeft te 

laten zien. Hierdoor zijn ze buitenge-

woon moeilijk te observeren, hoewel 

hun typisch gezang overal gehoord kan 

worden.

t Rhinatrema bivittatum.  Gymnophio-

nes of wormsalamanders zijn een orde 

van amfibieën van wie de langwerpige 

lichamen doen denken aan regen-

wormen.

t Chelonoidis carbonaria
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Aan het woord

2002

Opening eerste entreegebouw

In de jaren ‘90 werd ik gevraagd door Ed Nijpels, destijds 

voorzitter van Wereld Natuur Fonds en toevallig ook 

voorzitter van Stichting Trésor, om te kijken hoe WWF-

Nederland Trésor kon helpen. Stichting Trésor was in 

het diepe gesprongen in Frans-Guyana en omdat ik in 

die tijd in het bestuur van WWF-Guyana’s zat, werd ik 

gevraagd om mee te denken hoe Trésor een succes kon 

worden. Hoewel ik veel verschillende posities heb bekleed 

bij WWF-Nederland is het Trésor gelukt om mij altijd op 

te sporen en te blijven betrekken. Meedenken werd ook 

meefinancieren, want de stichting moest verschillende 

keren over een hobbel heen geholpen worden. In de 

afgelopen jaren waren er veel memorabele momenten, 

maar het mooist was natuurlijk toch een bezoek aan 

het Trésorreservaat eind jaren ‘90. Het is ongelofelijk 

hoe groot de soortenrijkdom is in zo’n klein gebied 

en hoe goed het nu is ingebed in een breder netwerk 

van beschermde gebieden. Het beste resultaat van de 

afgelopen 20 jaar vond en vind ik dat het Trésor is gelukt 

te wortelen in de maatschappij in Frans-Guyana en ‘Parijs’ 

heeft weten te overtuigen van de schoonheid en het 

belang van het Atlantisch bos in haar achtertuin.

In eerste aanleg werd ik in 2013 niet gevraagd als 

penningmeester. Op dat moment bekleedde Frans Maas 

Geesteranus die functie, waarnaast hij ook de donateurs-

administratie bijhield. Omdat hij in dat jaar zou aftreden, 

moest ook de administratie worden overgedragen. Vijko 

Lukkien vroeg mij toen te adviseren over de inrichting van 

de donateursadministratie. Vijko wist van mijn bestaan, 

omdat hij eerder voorzitter is geweest van de KNNV (waar 

ik ook lid van ben). Na mijn advies kon mijn bijdrage voor 

Stichting Trésor dus worden beëindigd. Ware het niet, dat 

Vijko mij vervolgens vroeg het penningmeesterschap over 

te nemen van Frans Maas Geesteranus. Het lijkt mogelijk, 

dat Vijko dat al eerder in gedachten had.

In mijn periode als penningmeester heb ik een erg bij-

zonder moment in het leven van de stichting mee mogen 

maken. Dat moment was de verkoop van het grondgebied 

van het reservaat aan het Conservatoire du Littoral (CdL). 

Daaraan gekoppeld was de oprichting van een CdL-fonds 

waarmee nu bijvoorbeeld het promotieonderzoek van 

Rens Vaessen wordt ondersteund.

Na vier bijzondere jaren ben ik in mei 2017 formeel afge-

treden als penningmeester. Per 1 januari wordt de functie 

officieel overgedragen aan Tijmen van Loon en ik wens 

hem net zo’n bijzondere ervaring.

JELLE SCHUURMANS
Stichting Trésor 
2013-2017

ALLARD STAPEL
Directeur Externe Betrekkingen 
WWF-NL



16

Trésor

Deze mysterieuze vogel is voor het eerst 
in 1990 in Trésor waargenomen en sinds-
dien nog maar drie keer. Trésor is de enige 
bekende locatie in Frans-Guyana waar de 
zwarte manakin is waargenomen. Het enige
 wat we van hem weten, is dat hij van onze 
savannes houdt!

Op de steile 
heuvels in Trésor 
heeft de schilderskikker 
het ontzettend naar zijn zin. 
De vrouwtjes leggen hun eitjes op het 
droge en zodra het zover is, brengt de 
vader de net uitgekomen kikkervisjes één 
voor één naar een kleine plas water in 
bijvoorbeeld een Bromelia!

Sinds het nieuwe entree-
gebouw, staan er planten 
rondom het gebouw waar 
kolibries dol op zijn. Wie goed 
oplet ziet enkele kolibriesoorten, 
waaronder de vorkstaartbosnimf, met 
uiterste precisie het nectar uit kleine 
bloemetjes drinken.

In de kreken en moerassen van 
het reservaat moet je (vooral 
’s nachts) op je hoede zijn. 
Overal liggen dan kaaimannen op 
de loer. Deze gladvoorhoofdkaaiman 
mag dan de kleinste kaaiman zijn van 
Frans-Guyana – hij kan alsnog een lengte 
hebben van ruim anderhalve meter!

Schilderskikker 
(Dendrobates tinctorius)

Vorkstaartbosnimf 
(Thalurania furcata)

Gladvoorhoofdkaaiman 
(Paleosuchus palpebrosus)

Zwarte manakin 
(Xenopipo atronitens)

4

3

2

1

2

3

4
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Het Trésorreservaat

De koning van de jungle 
wordt maar door weinig 
mensen in het echt gezien.
In Trésor is deze indrukwek-
kende rover vastgelegd door 
de cameravallen. De jaguar 
komt natuurlijk ook buiten 
Trésor voor: hij heeft vaak 
een territorium van meer 
dan 50 km2. 

Aan de voet van de berg, in de 
moerassige vlaktes van het reservaat, 

heb je de kans om een prachtige 
aronskelkachtige tegen het lijf 
te lopen. Diep in het gedraaide 
blad (spatha genaamd) staat een 
bloeiwijze zoals we die kennen 
van de Anthurium. Deze fraaie 
plant heeft het niet voor niets 
geschopt tot ons logo!

Deze schildpad heeft een voorkeur 
voor savannes. In de kuststrook worden 
savannes vaak door mensen in brand 
gestoken en dat heeft ervoor gezorgd 
dat de kolenbranderschilpad ernstig in 
aantal achteruit is gegaan. In de savannes 
van Trésor zit hij gelukkig veilig!

Anaphyllopsis americana

Jaguar 
(Panthera onca)  

Zwarte manakin 
(Xenopipo atronitens)

Kolenbranderschildpad 
(Chelonoidis carbonaria) 

1 6

5

7

6

5
7
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2004

Een tweede werknemer wordt aangenomen

Opvallende 
vogels uit het 
reservaat Trésor

Trésor zit natuurlijk vol met 

bijzondere vogels in allerlei 

vormen en kleuren. Dr. Johan 

Ingels neemt ons mee voor 

een kijkje in Trésors bijzondere 

avifauna!

Johan Ingels

Trésor
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2005

Entreegebouw wordt in brand gestoken

Opvallende vogels uit het reservaat Trésor

In een reservaat zoals Trésor ko-
men natuurlijk roofvogels voor. 
Eén van de leukste roofvogels is 
wel de lachvalk (Herpetotheres 
cachinnans, laughing falcon). Met 
zijn wit-zwart verenkleed en 
vooral het zwarte masker is het een 
opvallende verschijning. Het ge-
luid dat deze roofvogel maakt, een 
langgerekte reeks ‘waaa’ schreeu-
wen, is kilometers ver te horen 
en is een bekend geluid voor 
‘birdwatchers’. Lachvalken komen 
vooral voor aan de rand van open 
plekken en wegen in het oerwoud.  
Hun voedsel bestaat voorname-
lijk uit slangen, aangevuld met 
andere reptielen, knaagdieren en 
sporadisch ook met een vis of een 
vogel. Het nest wordt gebouwd 
in een grote boomholte, op een 
richel van een rotswand of in een 
alleenstaande boom op een open 
plaats. Alleen het wijfje bebroedt 
het enige ei, waarbij het mannetje 
haar voedsel brengt op het nest. 
Het jong wordt overigens wel 
grootgebracht door beide 
oudervogels.

De kleine fuutkoet (Heliornis fulica, 
sungrebe) is een zeldzame be-
woner van de rivieroevers in het 
reservaat. Hij behoort tot de vin-
voetigen (Heliornithidae). Deze 

familie bestaat uit slechts drie 
soorten waarvan er telkens één 
soort voorkomt in Azië, Afrika, en 
Midden- en Zuid-Amerika. De 
naam ‘vinvoetigen’ komt door het 
feit dat deze watervogel zwemvlie-
zen tussen de tenen heeft. Kleine 
fuutkoeten zijn schuwe water-
vogels die zich graag verschuilen 
onder de begroeiing die over het 
water hangt. Ze leven van allerlei 
libellen, mieren, kevertjes, spinnen, 
visjes, schaaldiertjes en amfibieën 
die in het water voorkomen of 
erin gevallen zijn. Het nest is een 
platform van plantaardig materi-
aal, verscholen in begroeiing, een 
tweetal meter boven het water. 
Het legsel bestaat uit twee eieren, 
die afwisselend bebroed worden 
door beide oudervogels. De kleine 
kuikens worden onder de vleugels 
op de rug van het mannetje mee-
gedragen tot ze groot genoeg 
zijn om zelfstandig te kunnen 
zwemmen. 

Ook ’s nachts is er vogelleven 
in het oerwoud. In het reservaat 
Trésor komen zes soorten uilen 
(Tytonidae en Strigidae), twee 
soorten reuzennachtzwaluwen 
(Nyctibiidae) en vier soorten 
nachtzwaluwen (Caprimulgidae) 
voor, die dus vooral ’s nachts actief 

zijn. De donkerbruine schreeuwuil 
(Megascops watsonii, tawny-bellied 
screech owl) is een leuk uiltje, 
zo’n 20 cm groot. Hij komt vooral 
voor in de lagere begroeiing in het 
oerwoud. En alhoewel dit uiltje 
wijdverspreid is over het hele 
Amazone-gebied, is er over wat 
het eet en over het broedgedrag 
weinig of niets bekend. Zoals vele 
kleine uilensoorten voedt het zich 
waarschijnlijk voornamelijk met 
grote insecten en ook wel met 
kleine reptielen en knaagdieren. 
In nesten gevonden in Peru en 
Brazilië werden respectievelijk 
twee eieren en twee uilskuikentjes 
aangetroffen. Het nest in Brazilië 
bevond zich zo’n 2 m boven de 
grond in een holte in een 
Bactris palm.

Een andere opmerkelijke nacht-
vogel die in het reservaat Trésor 
voorkomt, is de kortstaart-
nachtzwaluw (Lurocalis torquatus, 
short-tailed nighthawk). Bijna 
alle nachtzwaluwen broeden op 
de grond, waarbij ze vertrouwen 
op hun camouflerende kleuren 
om te ontsnappen aan predato-
ren. Sommige soorten roesten 
ook op de grond, andere soorten 
roesten liever in bomen. Maar de 
kortstaartnachtzwaluw brengt zijn 

Opvallende 
vogels uit het 
reservaat Trésor

Herpetotheres cachinnans 

Foto Pieter Teunissen

Heliornis fulica 

Foto Guillaume Feuillet
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Stichting Trésor vraagt de status Regionaal Natuurreservaat 
(Réserve Naturelle Régionale) aan

gehele leven hoog in de boom-
kruinen van het oerwoud door. 
Overdag roest hij in de lengte 
zittend op een hoge tak en tegen 
de avond gaat hij hoog boven de 
boomkruinen of boven het water 
van een nabije rivier op jacht naar 
insecten. Het enige ei wordt in 
een kleine depressie van een dik-
ke, horizontale boomtak gelegd.

In het tropisch oerwoud zijn ko-
libries nooit ver weg. Eén van de 
kleinste soorten, zo’n 9 cm groot, 
die in het reservaat Trésor voorko-
men, is de rode heremietkolibrie 
(Phaethornis ruber, reddish hermit). 
Zoals alle heremietkolibries leven 
ze vooral van nectar, aangevuld 
met kleine insecten. Het kegel-
vormige nestje wordt gebouwd 
met plantaardige vezels, droge 
blaadjes, stukjes mos, korstmos en 
zaadpluisjes, en vastgemaakt met 
spinnenwebben aan de puntige 
binnenkant van een lang hangend 
blad, vaak een kleine palmsoort 
zoals een Bactris. Het wijfje 

bebroedt de twee eitjes, zittend 
met het snaveltje tegen het blad 
aan en zij alleen brengt de jongen 
groot. Ze worden uit de krop ge-
voerd met een mengsel van nectar 
en halfverteerde kleine insecten.

De zwarte baardvogel (Capito 
niger, black-spotted barbet) 
behoort tot de spechtachtigen 
(Piciformes), waartoe bijvoorbeeld 
ook de toekans (Rhamphastidae) 
behoren. Zoals spechten hakt 
een paar van deze baardvogels 
samen een nestholte uit waarin 
ze hun drie tot vier jongen groot 
brengen. Ze leven hoofdzakelijk 
van allerlei bessen en vruchten, 
aangevuld met insecten. Soms 
voegen ze zich bij groepen voed-
selzoekende ‘softbills’, bestaande 
uit vliegenvangers, muisspechten, 
manakins en tangara’s. ‘Softbills’ is 
het gebruikelijke Engelse woord 
voor vruchten- en/of insectene-
tende vogels.

Het ‘pronkstuk’ van het reservaat 
Trésor is natuurlijk de oranje 
rotshaan (Rupicola rupicola, 
Guianan cock-of-the-rock). Het 
reservaat is voor zover bekend, de 
enige plaats in de kuststreek van 
Frans-Guyana waar deze rotshaan 
voorkomt. Oranje rotshanen voe-
den zich voornamelijk met bessen 
en vruchtjes die ze al vliegend van 
de takken afplukken. Dit vruch-
tendieet wordt aangevuld met 
grote insecten, kikkertjes en kleine 
reptielen. Het nest is een bouwsel 
van modder versterkt met plant-
aardig materiaal, bijeengehouden 
met speeksel, en vastgemaakt aan 
een verticale wand in een grotin-
gang of onder een overhangende 
rotswand. Meestal worden twee 
eieren gelegd, maar uit studies in 
Suriname blijkt dat het broedsuc-
ces laag is, meer dan de helft van 
de nesten valt ten prooi aan 
predatoren. 

Megascops watsonii 

Foto Olivier Claessens

Lurocalis semitorquatus 

Foto Tanguy Deville

Phaethornis ruber 

Foto Mathias Fernandez

Capito niger 

Foto Vincent Rufray

Trésor
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Het eerste beheerplan van het reservaat wordt gepresenteerd

Opvallende vogels uit het reservaat Trésor

In het reservaat Trésor komen niet 
minder dan 24 soorten tangara’s 
(Thraupidae) voor. Eén van de 
mooiste soorten van deze typi-
sche groep ‘softbills’ is zonder 
twijfel de paradijstangara (Tangara 
chilensis, paradise tanager). In het 
reservaat komt de ondersoort 
Tangara chilensis paradisea voor, 
die een tweekleurige, oranje-gele 
stuit heeft, in tegenstelling tot de 
ondersoort Tangara chilensis chilensis 
uit de Andes in het westen van 
Zuid-Amerika, die een bloedrode 
stuit heeft. Paradijstangara’s leven 
uitsluitend van bessen en vrucht-
jes, aangevuld met kleine insecten. 
Ze hebben een voorkeur voor 
boomkruinen, waarin ze op grote 
hoogte hun komvormig nestje 
bouwen met allerlei plantaardig 
materiaal, versterkt en bijeen-
gehouden met spinnenwebben. 
Zoals alle tangara’s legt ook de 
paradijstangara twee eitjes, en de 
jongen worden door beide ouder-
vogels grootgebracht.

Blauwe suikervogels (Cyanerpes 
cyaneus, red-legged honeycreeper) 
en purpersuikervogels (Cyanerpes 
caeruleus, purple honeycreeper) 
behoren tot de leukste ‘softbills’. 
Suikervogels vindt men zowat 
overal, maar vooral in de kruinen 
van bloeiende en vruchtendra-
gende bomen. Ze leven vooral 
van bessen, vruchten en insec-
ten, maar een gedeelte van hun 
voedsel bestaat uit (zoete) nectar, 
vandaar de naam suikervogel. Het 
komvormige nestje van suikervo-
gels zit meestal verborgen in dicht 
gebladerte, zo’n 5 m hoog, en 
bestaat uit plantenworteltjes, vezels 
en grassprietjes en de buitenkant 
wordt bekleed met spinnenweb-
ben. Het legsel bestaat uit twee, 
soms drie, witte eitjes, met bruine 
spikkeltjes, vooral rond het stompe 
uiteinde.

De violette organist (Euphonia 
violacea, violaceous euphonia) 
was vroeger ondergebracht bij de 
tangara’s (Thraupidae), maar werd 
enkele jaren geleden bij de vinken 
(Fringillidae) geplaatst. Organisten 
leven vooral van besjes en vrucht-
jes van epifyten, die hoog in de 
boomkruinen groeien, zoals aller-
lei soorten maretakken en brome-
lia’s. Verder beschadigen ze vaak 
allerlei fruit dat gekweekt wordt 
voor menselijk consumptie, zoals 
bananen, mango’s en papaya’s. Ook 
bloemknoppen en de nectar van 
bloeiende bloemen maken deel 
uit van hun dagelijks voedsel. Het 
goed verborgen, bolvormig nestje 
van allerlei plantaardig materiaal 
wordt gebouwd tussen epifyten 
en andere begroeiing op bomen. 
Het legsel bestaat uit drie tot vijf 
eitjes, en alleen het wijfje bebroedt 
de eieren, maar beide oudervogels 
brengen samen de jongen groot.

Capito niger 

Foto Vincent Rufray

Tangara chilensis  Foto Maxime Dechelle

Cyanerpes caeruleus & cyaneus Foto Tanguy Deville

Euphonia violacea 

Foto Johann Tascon
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2009

Het vernieuwde entreegebouw wordt opnieuw in brand gestoken

Bagne des 
Annamites
Door Mathilde Segers, voormalig bestuurslid Association Trésor

In het gebied Inini in Frans-Guyana liggen drie 

kampen midden in het bos. Het kamp langs 

de kreek Anguille, wordt in de volksmond 

Bagne des Annamites (gevangenis van 

de Annamieten) genoemd. De naam van 

de gevangenis komt van gevangen die er 

gehouden werden: mensen van Indochinese 

afkomst en met name afkomstig van het 

voormalige Franse protectoraat Annam, 

gelegen in het huidige Vietnam.

Trésor
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2010

Trésor wordt officieel een regionaal natuurreservaat

Bagne des Annamites

Tussen 1931 en 1946 zijn 525 
Indochinese politieke gevangenen 
gedeporteerd naar het kamp langs
de kreek Anguille. Na de Tweede 
Wereldoorlog is het kamp 
gesloten en zijn alle gevangenen 
vrijgelaten. Het merendeel van 
de mensen is destijds teruggegaan 
naar Azië, maar enkele families zijn 
gebleven. Deze families zijn zich 
gaan vestigen in de Chinese wijk 
van Cayenne, de hoofdstad van 
Frans-Guyana.

Nadat Frans-Guyana officieel een 
departement van Frankrijk werd in 
1946, zijn alle gevangenissen zoals 
de Bagne des Annamites gesloten. 
Het kamp werd vervolgens enkele 
decennia overgelaten aan het 
Amazonebos. Vandaag zijn alleen 
de betonnen cellen nog zichtbaar. 
Daarnaast vind je af en toe nog 
metalen resten van bijvoorbeeld 
de treinrails.

Na de overwoekering gaat voor
Bagne des Annamites nu een
nieuw boek open. Het Conser-
vatoire du Littoral (CdL, 
grondeigenaar van ook het 
Trésorreservaat) heeft de grond 
van het kamp in 2012 gekocht en 
sindsdien hebben ze hard gewerkt 
om het gebied toegankelijk te 
maken voor het publiek. Er is een
pad aangelegd en sommige bouw-
werken van de gevangenis zijn 

hersteld met hulp van de Stichting 
CHAM. Deze werkzaamheden 
zijn uitgevoerd in 2014-2015.

Tegelijkertijd hebben het CdL, 
de ADDI (vereniging voor de 
herdenking van Indochinese 
gedeporteerden) en DACC een 
historische themawandeling 
gerealiseerd door het kamp. 
Door middel van verscheidene 
informatieborden kunnen 
mensen een kijkje nemen in de 
geschiedenis van Inini en het 
kamp. Bezoekers leren er over 
het verhaal van de reizen van de 
gevangen, hun aanhoudingen 
door Senegalese schutters, hun 
arbeidsomstandigheden en hun 
dagelijkse voedselrantsoen.

In 2015 heeft de Association Trésor 
een beleidsovereenkomst getekend 
met de burgemeester van Mont-
sinéry-Tonnégrande. Sindsdien is 
Association Trésor verantwoordelijk 
voor het ecologische beheer van 
het reservaat. 

Tot aan mei 2017 was Thomas 
Sigognault, voormalig boswachter 
van Trésor, verantwoordelijk voor 
Bagne des Annamites. Hij heeft 
intensief samengewerkt met het 
CdL en andere beleidsmakers om 
een beleidsplan te ontwikkelen 
voor het gebied. Het beleidsplan 
dient medio 2018 afgerond te zijn.

Het beleidsplan houdt met name
rekening met ecologische en 
historische kwesties van het gebied.
Begin 2018 wordt er een ring-
station geïnstalleerd om meer te
weten te komen over vogels van
moerassen en secundaire bossen
(bostypen die nog maar weinig
bestudeerd zijn). Daarnaast worden
aanvullende monitoringsprogram-
ma’s opgezet en animatie-
programma’s ontwikkeld voor 
zowel het grote publiek als de 
scholen in de omgeving. In het 
kader van het beheer van het 
gebied worden in het eerste 
kwartaal van 2018 zelfs twee 
nieuwe werknemers aangesteld.  

Sfeerimpressie van het gebied met restanten van de spoorweg, houten wandelpaden 

door het moeras en ruïnes van cellen waarin de gevangenen verbleven (Association Trésor)
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2010

Een derde werknemer wordt aangenomen als conservator

1 Irlbachia purpurascens, een 
prachtige, paarsbloeiende 
gentiaanachtige van de 
Trésorsavannes

2  Argiope cf., een tijgerspin 
die van zijn web een waar 
kunstwerk heeft weten te 
maken

3  Hyalinobatrachium 
kawense, een glaskikker 
die endemisch is voor de 
Guyana’s

4  Ranitomeya amazonica, 
vader brengt een net 
uitgekomen kikkervisje naar 
een poel water

1 3

2 4

Trésor
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Donateursdag

2012

Een vierde werknemer wordt aangenomen

De dag begon met een woord 
van welkom door Allard Stapel, 
directeur Externe Zaken van het 
WNF, gevolgd door een korte 
geschiedenis van Trésor door 
Vijko Lukkien. Zodra iedereen 
welkom was geheten, werd het 
stokje overgedragen aan Jeffrey 
Brand en Wieteke Janssen. Zij 
zouden de rest van de dag aan 
elkaar praten en – belangrijker 
nog – zij nemen de regie over van 
Vijko Lukkien en Pipasi Jeurissen. 
Het staat u natuurlijk bij dat de 
taken van Vijko Lukkien twee 
jaar geleden zijn overgenomen 
door Rens Vaessen. Deze taken 
bleken op de lange termijn erg 
moeilijk te combineren met 
het promotieonderzoek en de 
onderwijsverplichtingen van 
Rens Vaessen. Er is daarom in 
goede overeenstemming besloten 
Rens Vaessen van de dagelijkse 
verantwoordelijkheden voor 
Stichting Trésor te ontzien. Jeffrey 
Brand en Wieteke Janssen zijn 
vervolgens aangetreden en zij 
zullen voortaan de nieuwe Vijko 
en Pipasi zijn. Jeffrey licht toe: “Ik 
heb ontzettend veel respect voor 

hoe Rens dit de afgelopen jaren 
gebolwerkt heeft. Als ik zie hoe 
druk we nu al zijn met Trésor, dan 
kan ik alleen maar bewondering 
hebben voor zijn drukke tijd als 
projectleider.”

Na de overdracht vonden er 
enkele pitches plaats. In het kort 
schetsten Paul Maas, Allard Stapel, 
Henjo Hielkema, Hans Persoon 
en Johan Ingels een korte ge-
schiedenis van hun relatie met 
Trésor. Enkele bijzondere citaten: 
“Het was voor de Fransen een 
eye-opener. Voor het eerst had-
den buitenlanders een stuk grond 
aangekocht om er vervolgens niks 
mee te doen. Als dat kleine vlekje 
op de kaart er niet was geweest, 
waren heel veel van die andere 
reservaten er ook niet geweest,” 
aldus Allard Stapel. Henjo Hielke-
ma, oud-voorzitter van Stichting 
Trésor, vertelde: “Toen ik aantrad 
als voorzitter schrok ik me rot. De 
Stichting zat met twee dingen: een 
lening van in de miljoenen euro’s 
en een stuk bos waar we niks mee 
wilden doen. Het is een buiten-
gewone prestatie dat die stichting 

twintig jaar later nog steeds bestaat 
en nog steeds successen boekt.”
De dag sloten we af met een 
veiling waarmee een paar schit-
terende foto’s en levensechte en 
zelfgemaakte diermodellen van 
dieren uit reservaat verkocht zijn. 
We mochten ook bijna 700 euro 
ontvangen van de Utrechtse Bio-
logen Vereniging dat gebruikt gaat 
worden voor onderzoek naar een 
schimmelinfectie onder amfibieën.

Het doel van de dag was het bij 
elkaar sprokkelen van 20.000 euro 
om cadeau te doen aan de Asso-
ciation Trésor. Ondanks dat we dit 
zelf stiekem wel ambitieus vonden: 
we hebben het gehaald! Met dat 
fantastische geldbedrag gaan we 
een nieuwe uitgave financieren 
van Mon Livret Scolaire Trésor, het 
schoolboekje waarmee de kinderen 
in Frans-Guyana onderwezen wor-
den over het reservaat. Daarnaast 
zal een app ontwikkeld worden om 
een extra dimensie te geven aan 
een wandeling over het botanische 
pad. Kortom, het was een enorm 
geslaagde en gezellige dag, en we 
willen daarom iedereen die op wat 
voor manier dan ook heeft bijge-
dragen hartelijk bedanken!

Bijzondere dank gaat uit naar het 
Wereld Natuur Fonds dat ons 
geweldig heeft geholpen met het 
organiseren van de dag.

Donateursdag
7 oktober 2017
Jeffrey Brand

Op zaterdag 7 oktober hebben wij als stichting samen met een grote groep 

vrienden de twintigste verjaardag van het reservaat mogen vieren op het 

hoofdkantoor van het Wereld Natuur Fonds te Zeist. In totaal waren er rond 

de tachtig (!) mensen, waaronder vertegenwoordigers van het Wereld Natuur 

Fonds, Remco Maas Geesteranus Nature Fund en Universiteit Utrecht.
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2014

Stichting Trésor verkoopt het grondgebied aan het Conservatoire du Littoral

Voor het doctoraal onderzoek naar de 

effecten van jacht op de ontwikkeling 

van bossen is inmiddels de helft van 

de data verzameld.

De effecten 
van jacht
De eerste indrukken uit het veld

Door Rens Vaessen

Trésor
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2015

Opening koolstofpad in samenwerking met WWF

De effecten van jacht 

Dat is al een hele berg data, 
maar toch is dat niet genoeg om 
wetenschappelijke conclusies 
te kunnen trekken. Maar we 
kunnen er wel alvast op een niet-
wetenschappelijke manier naar 
kijken: wat is mij opgevallen in 
het veld en zouden die verschillen 
veroorzaakt kunnen zijn door 
jacht? We hebben tot dusver 
4 locaties om te vergelijken, twee 
in het Kawgebied, waar veel jacht 
heeft plaatsgevonden, en twee sites 
in het hart van Frans-Guyana, bij 
Saül, waarvan 1 onbejaagd en 1 
licht bejaagd.

Leiden die verschillen in jachtdruk 
daadwerkelijk tot verschillen in 
dierpopulaties? Het antwoord 
daarop is ja, maar met een nuance, 
want het gaat ook vooral om 
de diersoorten. Er is een aantal 
opvallende verschillen waar te 
nemen. 

Allereerst de tinamoe, de loop-
vogel waarover u heeft kunnen 
lezen in Tresor Nieuws 44. De 
tinamoe is eenvoudig waar te 
nemen, zodra u in de buurt 
komt van deze vogel, fladdert 
hij op en maakt daarbij een 
flink kabaal. Terwijl in het 
Kawgebied elke opfladder nog 
tot nieuwsgierigheid leidde – een 
moment om stil te staan en te 
zoeken – kwam dit rond Saül zo 

vaak voor dat er bijna sprake was 
van gewenning. 

Het tweede opvallende verschil is 
het aantal agouti’s en andere kleine 
zoogdieren (zoals buidelratten). 
Deze namen we namelijk veel 
vaker waar in het bejaagde 
Kawgebied. Sterker nog, bij Saül 
hebben we er geen een gezien! 
Misschien is dat tegen-intuïtief, 
maar dit fenomeen kennen we uit 
de literatuur: deze kleine dieren 
worden vaak niet bejaagd en 
hebben tegelijkertijd te maken 
met minder predatoren en minder 
competitie voor voedsel en 
ruimte en dus kunnen ze in aantal 
toenemen. 

Het derde en duidelijkste verschil 
zit hem in de grotere dieren. We 
mogen ons gelukkig prijzen dat 
verschillende keren slingerapen 
hebben gezien bij Saül – die ver-
dwijnen eigenlijk als eerste zodra
er mensen in de buurt komen. 
Hoewel er enkele jaren geleden 
nog eentje is gespot in het Trésor-
reservaat, komt dit dier eigenlijk 
niet meer voor in het Kawgebied 
en de aanwezigheid van de 
slingeraap in Trésor is dus heel 
bijzonder. Daarnaast hebben we 
bij Saül ook sporen gezien van de 
tapir, het grootste landdier in Zuid-
Amerika, en hebben we een groep 
neusberen gezien.

Verschillen in dierpopulaties zijn 
dus goed waar te nemen in het 
veld, maar de grote vraag van dit 
onderzoek is of dat ook leidt tot 
veranderingen in de samenstelling 
van het bos. Helaas is dat wel 
heel erg lastig te bepalen zonder 
de data goed te analyseren. Het 
lijkt het erop dat er tussen de 
verschillende sites verschillen 
zijn in het aantal zaailingen, 
waarbij de bejaagde gebieden 
meer zaailingen hebben. Dit zou 
verklaard kunnen worden doordat 
er in deze gebieden minder dieren 
zijn die de zaailingen opeten. Voor 
goed onderbouwde conclusies 
zullen we echter nog even geduld 
moeten hebben!

t Een gelabelde zaailing langs het transect 

(Rens Vaessen)

u Rens bereidt zich voor om het bos in te gaan, Saül 

(Marijke van Kuijk)

q Een gelabelde zaailing langs het transect 

(Marijke van Kuijk)



28

In 2013 mochten wij, twee 

enthousiaste biologiestudenten, 

aanschuiven bij de vergaderingen van 

het bestuur van Trésor. We werden 

de eerste studentbestuursleden 

(tegenwoordig ambassadeurs). Zonder 

veel bestuurservaring maar vol ideeën 

gingen we aan de slag met Trésor 

bekender maken onder studenten en 

jongeren. We schreven stukken voor 

facebook, lesplannen voor basisscholen 

en de universiteit, we stonden op de 

markt in Diergaarde Blijdorp en gingen 

op bezoek bij Erik Persoon (eigenaar 

van de kwekerij waar de Ficus Trésor is 

gekweekt). We hebben hard gewerkt 

en natuurlijk ook veel geleerd. Vijko en 

Pipasi, bedankt!

Het was aan ons om als jonge 

studenten een kijkje te kunnen nemen 

in de keuken van Stichting Trésor. 

Helaas niet letterlijk, wat natuurlijk 

wel onze droom was. We stonden 

als ambassadeurs voor het eerst 

nieuwe studenten tijdens de UIT-

week enthousiast te maken voor de 

stichting, we hebben hard gepromoot 

of facebook en we hebben veel 

Ficussen verkocht. Ons voornaamste 

doel was om jonge mensen eens wat 

meer te betrekken bij Trésor en, als 

we nu terugkijken, zien we dat dat 

langzaamaan zijn vruchten af heeft 

geworpen. De natuur beschermen en 

ervan kunnen genieten is namelijk 

voor jong en oud!

Jeffrey Brand 

Trésor

Esther van Vliet

Van maart 2015 tot en met maart

2016 was het aan ons om als 

studentambassadeurs, maar voor-

namelijk als dynamisch trio, in te zetten 

voor Stichting Trésor. Wij hebben de 

nieuwe digitale nieuwsbrief gelanceerd, 

zijn samenwerkingen aangegaan met 

verscheidene duurzame Utrechtse 

initiatieven zoals “De Daktuin”, en 

hebben het Student Donateurschap 

opgezet en gelanceerd met de 

spetterende salsa-workshop “Dansen 

voor het Regenwoud”. Zelf hebben wij 

genoten, maar bovenal hebben wij veel 

nieuwe studenten geënthousiasmeerd 

en betrokken bij de stichting, waar wij 

meer dan trots op zijn!

Koen Vriends Anouk Boersen
Rosan Rongen

Anoek van den Bosch

Stijn van den Bergh

Bas Heukels

Het reservaat bestaat twintig jaar

2017
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Ambassadeurs bedankt!

Wij waren de ambassadeurs van 

2016-2017. Onze gezamenlijke ambitie 

om aan dit ambassadeurschap 

te beginnen is onze liefde voor het 

tropisch regenwoud. Dit jaar hebben 

we een goed kijkje gekregen hoe de 

stichting in elkaar zit en te werk gaat, 

dat is superleuk! Wij hopen in ons 

jaar weer velen enthousiast gemaakt 

te hebben over de stichting en naast 

geïnspireerde geesten, laten wij ook 

een banner achter die hopelijk nog op 

vele Trésor activiteiten te zien zal zijn. 

In de toekomst dromen wij alle drie 

nog van een bezoekje aan het unieke 

stukje natuurgebied in Frans-Guyana!

We zijn ambassadeur geworden, omdat 

we het behouden van natuurgebieden 

met een hoge biodiversiteit belangrijk 

vinden en graag leerzame ervaringen 

op doe buiten het studeren. 

Aanvankelijk wisten we nog niet 

heel veel over Trésor zelf, maar na 

een eerste echte kennismaking met 

de stichting, waren we gelijk aan 

het brainstormen over allerlei ideeën 

waarmee we Trésor aan kunnen prijzen 

onder studenten (deze gaan we nog 

niet verklappen). We vinden het mooi 

hoeveel mogelijkheid er is voor de 

ambassadeurs om eigen ideeën uit te 

voeren, wat we ook zeker gaan doen 

dit jaar. Jullie gaan nog meer van 

ons horen!

Bas Heukels

Ella Schunselaar 

Robert Hagen
Amy Wortel

Maarten Meijer

Jurre Dekker
Bas van der Meer

Ambas-
sadeurs, 
bedankt!

Opening nieuwe entreegebouw

2017
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Dankwoord

Twintig jaar!
Twintig jaar Trésorreservaat betekent twintig jaar samenwerking. Zo’n groot succes 
krijg je niet in je eentje van de grond en gelukkig voor Stichting Trésor hoefde dat 
ook niet. In deze Trésor Nieuws heeft u kunnen lezen wat we samen voor elkaar 
hebben gekregen en wat ons nog te wachten staat. 

Om te beginnen willen wij het Departement Biologie, de Botanische Tuinen 
Utrecht en het Wereld Natuur Fonds bedanken voor het bestaan van Stichting Trésor.
Daarnaast bedanken wij Burgers Zoo, De Mandemakers Groep, Biohorma B.V., 
GreenChoice, Ficus Forever, Copernicus Instituut en de Utrechtse Biologen 
Vereniging voor alle steun en medewerking die we hebben ontvangen. 
Ook bedanken wij al onze vertalers en andere vrijwilligers voor het overbrengen 
van ons verhaal. En niet te vergeten Conny Groenendijk, die ervoor zorgt dat 
ons verhaal nog mooier wordt en Eric Augusteijn voor zijn jarenlange werk aan 
de website en Trésor Nieuws.

Uiteraard had Trésor niet bestaan zonder een keihard werkend team in Frans-Guyana. 
Jarenlang hebben de boswachters, de conservators, de bestuursleden en andere 
betrokkenen overuren gedraaid om Trésor te maken tot wat het nu is. Speciale dank 
gaat uit naar Olivier Tostain, wie vanaf het begin betrokken is geweest en wie de 
Franse regering heeft weten te overtuigen van het belang van Trésor.

Tot slot speciale dank aan u en alle andere donateurs en vrienden van de stichting. 
U heeft het mogelijk gemaakt dat we een bijzonder verhaal te vertellen hebben en 
wij hopen dat u ook in de toekomst met ons mee blijft lezen. 

Dankuwel!

Wieteke Janssen

Trésor
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Wat nu?

Zoals beloofd, gaan we een mooie tijd tegemoet met een nieuw gebied 
en nieuwe medewerkers. Er wordt hard geïnventariseerd en in 2018 zal 
de Association Trésor haar eerste beheerplan presenteren voor de Bagne 
des Annamites. Hieronder ziet u een toekomstplan voor het terrein 
rondom het entreegebouw. Zoals u kunt zien: de toekomst heeft nog 
veel bieden. We hopen dat we dit met u kunnen blijven delen en we 
houden u vanzelfsprekend op de hoogte! Houdt de volgende Trésor 
Nieuws in de gaten voor nieuws uit het regenwoud, voor een uitgebreid 
verslag van de donateursreis, en voor nog meer schitterende natuur. 
Bovendien komt er in het voorjaar van 2018 weer een donateursdag aan. 
Hopelijk zien we jullie dan!

Wat nu?
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Vierkante meters adopteren
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.  Ook is het heel eenvoudig 
om met behulp van internet 
bankieren regelmatig een bedrag 
naar Trésor te laten overschrijven. 
Laat u ons in dat geval wel even 
weten of u daar iedere keer een 
certificaat van wilt ontvangen?

Vierkante meters cadeau doen
U kunt één of meer vierkante 
meters cadeau doen. Van deze 
mogelijkheid wordt veel gebruik 
gemaakt, b.v. door grootouders die 
voor een kleinkind een certificaat 
bestellen (of omgekeerd). 
Bedrijven en instellingen laten 
graag hun groene gezicht zien 
door certificaten cadeau te geven, 
in plaats van de obligate fles wijn, 
bij voorbeeld aan een gastspreker. 

Automatische incasso
U kunt het werk van onze 
stichting ook steunen door ons 
te machtigen periodiek een 
door u vast te stellen bedrag van 
uw rekening te incasseren. Een 
machtigingskaart kunt u per 
post aanvragen (Stichting Trésor, 
Postbus 80084, 3508 TB Utrecht) 
of per e-mail: bio.tresor@uu.nl 

Steunt u ook de nieuwe 
gebieden?
Nu het oorspronkelijke Trésor 
Reservaat is uitgebreid met 
twee nieuwe gebieden komen 
er veel nieuwe taken bij. Beheer, 
nieuwe informatieborden, 
voorlichting en controle vragen 
om extra menskracht en financiële 
middelen. Helpt u ons mee?

Maak uw bedrijf Vriend van 
Trésor
U kunt het imago van uw bedrijf 
een groene uitstraling geven door 
sponsor van Trésor te worden. 
Van bedrijven die een substantiële 
schenking doen plaatsen wij 
het logo aan de voet van onze 
webpagina’s, met een link naar de 
website van uw bedrijf. 

CO2 compenseren
Als u een vliegreis maakt of 
op andere wijze veel CO

2
- 

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 CO

2
-

uitstoot door vliegreizen en 
autokilometers.

Periodieke schenking
Vanaf 1 januari 2014 is het niet 
meer nodig een periodieke 
schenking bij notariële akte vast 
te leggen. 

Een periodieke schenking kunt 
u vastleggen middels onze 
schenkingsovereenkomst, te 
vinden op onze website. U kunt 
ons ook mailen (bio.tresor@uu.nl) 
of bellen (030-253 7436).

Trésor in uw testament
Tenslotte is ook het opnemen van 
Trésor in uw testament één van de 
manieren om ons te steunen. Dat 
kan door erfstelling of door het 
toekennen van een legaat. Laat het 
ons weten als u hierover meer wilt 
weten.

De oude nummers van Trésor 
Nieuws en meer informatie over 
hoe u kunt bijdragen vindt u op 
onze website, 
http://stichtingtresor.org. 
Natuurlijk kunt u altijd contact 
met ons opnemen via e-mail (bio.
tresor@uu.nl), een brief (Stichting 
Trésor, Postbus 80084, 3508 TB 
Utrecht) of telefoon 
(030-253 7436).

Hoe kunt u
Trésor steunen?
Eric Augusteijn

Hoewel de Stichting dankzij WWF en UU de resterende 

hypotheek heeft kunnen aflossen, kan zij haar werk niet 

blijven voortzetten zonder de steun van de donateurs en 

sponsors. De verwerving van de nieuwe gebieden, zoals die nu 

in de planning staat, inclusief het bijbehorende beheer en de 

bijbehorende school- en voorlichtingsprogramma’s, zal om een 

extra financiële bijdrage vragen. Deels zal deze zeker worden 

voorzien vanuit de lokale overheid maar de behoefte aan steun 

vanuit de Stichting Trésor zal blijven bestaan. Het is juist deze 

combinatie van particuliere inkomsten door middel van onze 

Stichting en bijdragen uit de lokale overheid in een antwoord 

daarop, die het Trésor-initiatief tot zo’n groot succes maakt.
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Mevr. A. Goetheer en Dhr. J. Roeselers, Dhr A.D. Verhoeff, Dhr A.C.M. en Mevr T. Brouwer, Dhr en Mevr. W.S.M. Hoogbergen, Dhr U. Zwart, 
Dhr A.A.B. Verbout, Mevr. Fleur de Groot en Dhr Arne Verbout, Dhr G. Steur, Mevrouw J. Schuurman, Mevrouw T. Hesper, Mevr. G.C. Knaap - Borsboom, 
Dhr. G. P. M. Hendriks, Mevrouw J.S. Grootenboer, Dhr. P.M. Kluin en mw. J.C. Kluin-Nelemans , Dhr. N. en mevr. M.C. Ponsen - ten Doesschate, 
Mw. J.M.G. Schennink en dhr. C. Middendorp , Dhr. H.J.M. de Vries, Dhr. H.P. Til, Dhr. en Mevr. H.G. van der Waals - Westenenk, 
Mevr. M. de Winter- Oortgiesen, Mevr K.L. Krijgsveld, Mevr. M. B. Berk, Mevr. C. Birnie, Dhr R.T. van Vianen, Dhr R.H.C. Kok, Mevr. Dr. K. van Norren, 
mevr. W. de Savornin Lohman en mevr. M. Smijtink , Het Bestuur van IVN Weert, Mevr. Prof. Mr. M.G.W.M. Peeters, Mevr. I. van Heesch, 
Mevrouw J. Fraijman, Dhr. en Mw. J. den Hartog- Hommes, Mevr. J.M. Kok, Familie Delen en Voeten, Dhr. C.J. Niewerth, Dhr. en mw. J.P.J. van Deemter , 
Dhr / Mevr. M. G.A. Versteege, Mevr. K Scheltema - Boon, Prof. W. Turkenburg, Mevr. G. van Schagen, Mevr. A.M.C.C. Tubbing, Dhr J.O.D. Kloosterman, 
Dhr en Mevr van de Kandelaar, mevr. C. M. Spiertz en dhr. A. Zwanenberg , Dhr R. Westerik,  Suus en Fien Versteegh en mw. J. van Dam, 
Dhr E. en Mevr E. Mombarg, Leden van de Utrechtse Biologenvereniging, Dhr. J.C. IJzerman, Mevr. M.M. Koevoets , Mevr. L.C. Langewis - Meijer, 
Dhr, Mevr E. Ferwerda, Dhr. M. Polwijk, Mevrouw W. Biemond, Dhr . A. van der Neut, Dhr. P. Verhoogt, Dhr. T. Nunn, 
Dhr J en Mevr. L. Ausum - Hasewinkel, Mevr. P.M. Herremans, Dhr. L.J. en Mevr. B.M.J. de Kanter - Loven, 
Mevr. M.P. Tolboom - Kooy en mevr. C.J. van de Kooy , Mevr. J.E. de Kruif - Bouman, Mevr. J.M. Scholten, Dhr. H.A. en mevr. A. Udo de Haes, 
Mevr. C. Benneker, Mevr. M. Gerding - van Drooge, Dhr. J. de Lange en Mevr. A. Reinders , Dhr. D. Penning, Dhr. en mevr. Dirven, Botanica Catering, 
Dhr. J.A.G. Lokhorst, Sparkling Stream Consultancy , Dhr. H. M. C. Eijkelhof, Dhr. S. en dhr. O. Reader, Mevr. M.E.E. Hijman, Dhr. J.P. Hogendijk, 
Dhr. R.J.M. Klein Gebbink, Mevr. A. Kramer en Dhr. J.G.M. Persoon , Fam. Maree Baron, Mevr, H. van Erdelen, Mevr. L. Fokkens, Mevr. L. Sterck, 
Mevr. H.B. Verhage, Dhr. A.I.P.M. de Kroon, Dhr. J.E. Simonis, Dhr. L. de Groen, Dhr. J. N. M. Dekker, Dhr R. en Mevr. A. Poelmann - Boshuizen, 
Dhr F. en mw. A.L. Wamsteeker, Mevr E. van Vliet, Mevr. S. Nelstein, mw. A. M. Roestenberg-Sinnige en Dhr. F. Roestenberg , 
Mevr M. van Dijk en Dhr. Kerkmeijer, Dhr F.V.W. Appels, Mevr. M. J. van den Haak, Dhr. D. Goudsbloem, Dhr en Mevr. Polimé - Melssen, 
Mevr. drs. Y.M.G. Remmerden - Gleis, Mevr. W. Janssen en Dhr. J. Brand, Dhr K. Vriends, Dhr P. Braakman,  Mevr S. Weststeijn, Dhr M.J. Pol, Dhr H. Piek, 
Mevr. P. M. Verheij, Dhr A. van der Veen, Dhr. F. van der Veen, Dhr. T. Peeters, Mw./Dhr. F.A.C. Wiegant, Dhr. H. de Zeeuw, Mevr. J. van Gulik, 
Mevr. R. van Zanten, Dhr. S. van den Bergh, Mw. S. Spelier en dhr. T. Olijhoek, Mevr. R.G. Dijkgraaf-Kats, Mevr. M.C. Rijkhoek, Dhr. M.H. van Dijk, 
Mevr. L.D. vd Eijnden, Mdm Burgorgue, Dhr M. Prins, Mw. J. Algra, Dhr. J. Nielen, Dhr. R. van Olst en Mw. P. de Haas, 
Dhr. en mw. J. en W. Gaasterland - Van der Velden, Dhr. J.H. Schuurmans, Dhr. W. de Pree, Dhr. E.P.F. IJzerman, Mw. M. Mönnich, Mw. J. van Erve, 
Mevr. Zwart,  Fien en Suus Versteegh en Mevr. J.A.C. van Dam, Mev. S. Versteegh, Mevr. P. Jansen, Mevr. G. Jungst, Dhr. I. Kocken, Mevr. E. van Andel, 
Mw. A. van den Bosch, Dhr. P. van Caspel, Dhr. E. Schild, Dhr. W.J.B. Nugteren, Mw. B.J. van der Waals, Dhr. en mw. Bouwers, 
Dhr. M. Hoekstra en Laura en Mevr. G. de Castro Luiz Tinga, Mevrouw H.E. Groenink - Van Os, Dhr. R. Tobé, Mw. L. Tobé, Mw. L. Oudenhuijsen, 
Dhr. R. Dieleman, Dhr. J. Dieleman, Mw. N. Volker en Dhr. K. Steur , Dhr. M. en mw. S. Bernhard, Dhr. B. en mw.S. Fransen, Mw. C. van der Velden, 
L.s. IVN de Maasdorpen, Prof. dr. J.T.A. en mevr. M.J. E. Verhoeven, Mevr. C. Boonman, Mevr. I. Riethorst, Mevr. R. de Vries, Mevr. A. Dorresteijn, 
Familie Hendriks, Dhr. Nijsen, Mevr. L. Berg, Dhr. N. van Rabenswaaij, Dhr. M. Slors, Hannah Elin Steur, Dhr. J. Copijn en mevrouw E. Copijn , 
Dhr. K. van Oort, Dhr. A. Deutsch, Max Koster, Mevr. T. van Dijk, Mevr. D. Migchels, Dhr. W. van Stipdonk, Mevr. B. Brenninkmeijer, 
Dhr. B. en Mevr. A. Dekker, Mevr. E. Feiken, Dhr. D. en Mevr. A. Steenks, mevr. R. Diek, Dhr. E. Blok, Dhr. H. Ontrop, Mevr. M. Solle en dhr. M. Mulder, 
Dhr. en mevr. van Kuijk, Voorzitter Faculteitsvereninging NouW, De heer en mevrouw König - Rath, Dhr. C.R. Volkers, Dhr. C.W. de Vries, 
Dhr. N. J.W. Kamphorst, Dhr. R. en mevr. W. Gerritsen, Mevr. M. Delcour en dhr. M. Schuurman , Dhr. P. van der Linden, Mevr. A. van Houte, 
Dhr. D.K. Hammer en mevr. J. Schoonderbeek, Dhr. P.C. Meester, Mevr. J. van Manen, Mevr. V. Rameckers, Dhr. M. Bouwmeester, Hanna Cyrus, 
Dhr. A. Ragas, Mevr. D. Swanborn, Dhr. T. Pelle, Dhr. A. van den Hoorn, Dhr. J. Wijnhoven, Mevr. E. Proost, Mevr. M. en dhr. J. Jongerius Wierenga, 
Dhr. P. de Bruin, Mevr. E. Dielissen, Dhr. A. Voorneman, Dhr. en mevr. Lukkien, Mevr. Kortenoever en dhr. Prins, Dhr. en mevr. Brink - Ten Have, 
Dhr.H. en mevr. A. Starmans, Dhr. W.A. Haak, Familie Sevenhuijsen, Mevr. V. Hoogers, Dhr. J. Wulterkens en mevr. M. Fiechter , Dhr. F. ten Tusscher, 
Dhr. J. van Tol, Dhr. L. de Haan, Dhr. en mevr. de Lang, Dhr. R. Norde, Mevr. dr. J.J.F. Meijer, mevr. M. Augusteijn, Mevr. A. Augusteijn, Dhr. T. Augusteijn, 
Dhr. D.H. Vonk, Dhr. A. Littel, Dhr. A.C. van Renssen en mevr. E.Y.M. Zwanenburg, Dhr. D.J. Bais, Mevr. K. Kubbe, dhr. P.G.C. van Gemert, 
Mevr. C.G.M. Caerteling, Dhr. A. en mevr. W. van Strien - van Liempt, Mevr. D.M.A. van den Heuvel, Mevr. R.B. Loefs Loefs, Dhr. en mevr. Loefs, 
Mevr. J. Visser, Mevr. C. Coppen, Dhr. G. van Heusden, Dhr. A. de Wijer, Dhr. en mevr. Meijer - Baan, Dhr. J.J.F. Meijer, Dhr. B. van der Meer, 
Dhr. en mevr. Kuilder - Stelpstra, Mevr. P.A. Verweij, Mevr. V. Lamur, Dhr. J. Oranje, Dhr. T. van Loon en mev. R.M. Rongen, 
Mvr. C. en Dhr. G.M. Rongen - Opdam, Dhr. Vaessen, Mevr. Leeflang, Dhr. Woltman, Mevr. M.C. Boeye, Mevr. A. Polman, Mevr. M.Y. Strijkers, 
Mevr. J. van der Hoeven, Directie Stichting Chimbo, Mevr. S. Blok, Mevr. M. Brooimans, Mevr. K. Oostra,  UBV, Dhr Rongen, Dhr. M. Fiechter, 
Dhr. en mvr. Gulik - Herderschee, Dhr. F.L.M. Duden, Mevr. B. Wildenburg en dhr. M. Demiray, Mevr. J. Alberts, Dhr. N. Back, Dhr. V. Bakker, Dhr. J. Banga, 
Mevr. L.C. Barneveld, Mevr. L.C. Belo, Mevr. L. Bloch, Mevr. I. Bocxe, Mevr. M. Boele, Mevr. F.H.J. Boerhaeve, Dhr. K. Boers, Mevr. M. Boersma, 
Dhr. J. Boonstra, Mevr. L.C. Borkent, Dhr. H. Bouwmeester, Mevr. J. Bralts, Mevr. L.C. Bruins, Dhr. F.H.J. Buissink, Dhr. I. Capel, Dhr. P. van Caspel, 
Mevr. L. de Bakker, Mevr. M. de Boer, Dhr. C. de Bok, Mevr. M. de Bot, Dhr. M. de Breij, Dhr. H.A.B. de Cock, Mevr. I. de Kanter, Dhr. M. de Man, 
Dhr. P. de Ranitz, Dhr. S. de Ringh, Dhr. K. Dekker, Mevr. L.C. Dekker, Dhr. J. Vermeer, Dhr. M. Dirks, Dhr. J. Drenthe, Mevr. J. Ehlen, Mevr. J. Erkelens, 
Dhr. R. Erkens, Dhr. H. Esch, Dhr. M.L. Everts, Mevr. L. Fontein, Mevr. M. Frank, Dhr. T. Gadella, Dhr. L. Gomes, Dhr. en mevr. A. Görts, Dhr. E. Gouda, 
Dhr. H. Groeneveld, Mevr. M. Grooten, Dhr. J.P. Haenen, Mevr. B. Harms, Dhr. G. Heil, Dhr. J. Heindijk, Mevr. M. Hermans, Mevr. M. Hijman, 
Mevr. M. Hillen, Mevr. L.C. Hoogendoorn, Mevr. A. Hupkes, Dhr. J. Ingels, Dhr. W.G. Jansen, Mevr. L.C. Jansen, Mevr. P. Jeurissen, Mevr. A.J. Joosse, 
Dhr. M. Junginger, Mevr. F. Kallen, Dhr. en mevr. J.W. Keijning, Dhr. J. Kessels, Dhr. H. Klaver, Dhr. en mevr. W.H. Klomp, Dhr. H. Koster, 
Dhr. G. Kowalchuk, Dhr. L.C. Kruijne, Dhr. T. Lameris, Mevr. K. Landstra, Mevr. A. Laporte, Mevr. H. Lieman, Dhr. P. Linders, Mevr. I. Luiken, 
Mevr. M. Malotaux, Dhr. N. Meijdam, Dhr. J. Mensink, Mevr. M. Mitsiou, Mevr. S. Mota de Oliveira, Dhr. en Mevr. M. Mual, Mevr. J. Mulder, Dhr. J. Muller, 
Dhr. P. Munster, Dhr. J. Nab, Dhr. H.W.M. Noordman, Mevr. K. O’Connor, Mevr. N. Oerlemans, Mevr. I. Oomen, Mevr. M. Oudeman, Dhr. A. Pijpers, 
Dhr. D. Plouvier, Dhr. J. Post, Mevr. J. Post, Mevr. T. Quanjer-Meijerink, Dhr. M. Rietkerk, Mevr. L. Rijnbeek, Mevr. L.C. Rikkers, Mevr. I. Roeling, 
Mevr. M. Romeijn, Dhr. M. Rook, Dhr. M. Roos, Dhr. en Mevr. M. Roozeboom, Mevr. M. Rosenthal, Mevr. J. Santing, Dhr. H. Savenije, Dhr. J. Schelvis, 
Dhr. M. Schouten, Mevr. K. Schuit, Mevr. M.J. schut, Dhr. T. Sellak, Dhr. F.H.J. Siesling, Dhr. H. Sipman, Mevr. K. Smallenberg, Dhr. en Mevr. J. Smeets, 
Dhr. H. Smit, Dhr. M. Soekarno, Mevr. L.C. Sonnenberg, Dhr. H.B. Spoor, Dhr. J. Stadig, Dhr. A. Stapel, Dhr. L.C. Stel, Mevr. M. Suykerbuyk, 
Dhr. H. ter Steege, Dhr. R. Vaessen, Mevr. M.J. Vaessen, Dhr. B.W. Valstar, Dhr. M. van Aaken, Mevr. T. van Andel, Mevr. R. en Mevr. M van Nederveen, 
Dhr. M. van Berlo, Dhr./ Mevr. P.M. Punt Punt, Mevr. M. van Boven, Dhr. R. Hensen, Dhr. G.M. van Buiten, Dhr. J. van Dalen, Dhr. B. van de Riet, 
Mevr. B. van de Wilt, Mevr. P. van den Beemt, Dhr. E. van den Berg, Dhr. J. van den Gronde, Mevr. H. van der Lande, Dhr. P. van der Meer, 
Dhr. C. van der Vossen, Mevr. H. van der Wal, Dhr. B. van der Zwaan, Mevr. M. van Dijk, Dhr. H. van Dongen, Dhr. en mevr. M. van Driel, 
Dhr. A. van Hooff, Mevr. M. van Kapel, Dhr. P. van Kemmeren, Dhr. J. van Koert, Mevr. J. van Leeuwen, Dhr. G. van Maanen,Dhr. S. van Meijeren, 
Mevr. L.C. van Oostrum, Dhr. J. van Opzeeland, Dhr. R. van Raaij, Dhr. Speksnijder en mevr. L.C. van Raalte, Mevr. J. van Rijn, Dhr. J. van Stralen, 
Dhr. J. van Velzen, Dhr. J. van Winden, Dhr. J. van Winsum, Dhr. L.C. vande Zaag, Dhr. M.W. Veldhuijsen, Dhr. K. Verhoeff, Dhr. J. Verhoeven, 
Mevr. R.C. Visser-de Jonge, Dhr. R. Voesenek, Dhr. R. Vonk, Dhr. K. Vriends, Dhr. A.J. Waarlo, Mevr. L.C. Weber, Dhr. R. Welschen, Dhr. D. Wensing, 
Dhr. M. Werger, Dhr. A.G. Werensteijn, Dhr. M. Westers, Dhr. L. Westra, Dhr. M. Wright, Dhr. P. Zomer, Dhr. P. Zomers, Dhr. P. Zuidema, Mevr. N. Zwaal, 
Dhr. J. Zwerts, Mevr. M. Tander, Mevr. M.A. Blott - Mulder, Dhr. B. Hardewijn, Mevr. R.V. Hagen, Dhr. B. Heukels, D. Eermans, Dhr. P. Maassen, 
Dhr. R.J.B.M. Horsten, Dhr. B. Margry, Mevr. M. Chan, Mevr. E. Burgman, Mevr. A. Jongerius, Dhr. L.P. Ebbenhorst, Dhr. M. Linssen en mevr. W. Leenen, 
Dhr. T. Bierling, Mevr. E. Schnitzer, Dhr. en mevr. Westendorp, Familie Buitenhuis, Dhr. en Mevr. T Bodaar , Mevr. A. Molmans, Dhr. H. Jacobs , 
Mevr. Hermans , Fam. Nijland , Mevr. H. Bouma , Dhr. P. Scouten , Dhr. M. Bodaar , Mevr. L. Zink, Mevr. A. Bremer , Mevr. C. Groenendijk , 
Mevr. B. Bodaar, Mevrouw. T. Paulides, Mevr. M. Duivenvoorde, Dhr. E Fransen, Mevr. M.W. Van den Bosch , Mevr. B.T.M. Volman, Mevr. H. Volman, 
Dhr. F. Spieksma, Dhr. L. Bouma, Dhr. T. Kahraman, Mevr. E. Harmanny, Mevr. A. Zieleman , Mevr. A. Wijnstroot , Dhr. O.M.J. Herweger , 
Dhr. P. en Mevr. J. Schotman, Dhr. J.J.F. Duin , De directie en medewerkers van BIOHORMA bv, Aan de Directie van Greenchoice BV, Dhr. W. Beekman



‘Trésor is een speldenprik op de kaart, 
maar het heeft ongelooflijk veel in gang gezet.’
Allard Stapel, Directeur Externe Betrekkingen WWF-NL


