Sporters voor natuur halen 2900 euro op voor met uitsterven
bedreigde vuursalamander
Afgelopen zaterdag renden ruim 30 mensen een sponsorloop rondom het belangrijkste leefgebied
van de vuursalamander, het Bunderbos. De loop werd georganiseerd door RAVON,
Staatsbosbeheer, Sportschool de Open Lucht en Moerveld op wiens terrein de start en finish plaats
vonden.
De ochtend begon met een
ronde van 1500 meter voor de
kinderen. Het startschot werd
gegeven door Guido Houben ,
wethouder natuur van de
Gemeente Meerssen.
‘Ik ben nog maar kort
wethouder voor deze mooie
gemeente, maar wat ik nu al
gezien heb, hier bij Moerveld, en ook nu weer, hoe deze organisaties zich allemaal inzetten voor de
goede zaak, het redden van een bedreigde diersoort, dat vind ik fantastisch om te zien’ aldus Houben.
De kinderen begonnen hun ronde over het zandpad richting Heerenstraat en kregen op de terugweg
via het bospad nog een prachtig inkijkje het in het schitterende helingbos.
Na de kinderen was het de beurt aan de lopers voor de 10,5
km. Hierbij werd het startschot gegeven door Rob van
Westrienen, directeur van RAVON, de organisatie die zich
bezig houdt met onderzoek naar en bescherming van
reptielen, amfibieën en vissen in Nederland. Als echte
vrijwilligersorganisatie vroeg hij speciaal aandacht voor de
vrijwilligers van de organisatie die deze loop mede mogelijk
hebben gemaakt. Het parcours van de 10 km bestond uit
een grote ronde om het Bunderbos heen en deed daarbij
de dorpen Bunde, Geulle en Moorveld aan. Bijzondere
vermelding hier verdient Angela de Wild, die na ronde van 10 km nog geen genoeg gekregen had van
het rennen en de ronde van 5 km er gewoon nog achteraan plakte.
De 5 km werd weggeschoten door Kirsten Nievelsteijn,
districtshoofd bij Staatsbosbeheer en verantwoordelijk voor
het beheer van het leefgebied van de vuursalamander. De 5,5
km vormde, met een grote groep van de universiteit van Gent
die onderzoek doet naar de schimmelziekte waar de
vuursalamander aan lijdt, qua deelnemersveld het
zwaartepunt van de loop. De route ging eerder bergaf maar
volgde vanaf het dorpje Geulle hetzelfde parcours als de 10,5.

Het zwaarste punt in beide afstanden volgde na Geulle waar de
lopers begonnen aan ruim een kilometer klimmen. Om de
lopers voor deze klim op het goede spoor te zetten was er een
bescheiden ravitaillering ingericht waarbij de kinderen zeer
nuttig werk verzet hebben.
Volgens goed gebruik bleek het asfalt gebruikt te zijn om de
vermoeide sporters moed in te spreken.
Toen iedereen gefinisht was werden er wat leuke prijzen
uitgereikt . Met dank aan Staatsbosbeheer waren er leuke
boeken voor de kinderen, RAVON had een mooie CD
met geluiden van amfibieën en de Sportschool de
Open Lucht een aantal mooie sportshirts. Na afloop
was iedereen uitgenodigd om bij Brasserie Marianne
in Bunde iets te eten of te drinken. De Brasserie
steunde spontaan de actie met gratis ijs voor de
kinderen en een bijdrage ter waarde van 15% van de
gezamenlijke rekening.
Uiteindelijk was het, mede dankzij het mooie weer
maar ook dankzij de schitterende omgeving en de
gezellige locatie een fantastische, sportieve ochtend.
Veel mensen hebben hun sportieve grenzen verlegd, we opnieuw aandacht weten te vragen voor de
met uitsterven bedreigde vuursalamander en een nieuwe impuls geven aan de crowdfunding voor
verder onderzoek en bescherming van onze mooiste en grootste landsalamander.
De teller staat op 2900 euro, laatste bijdragen zijn nog altijd welkom via:
https://www.justgiving.nl/nl/events/642-sponsorloop-vuursalamander-voor-ravon

