
�

Ecologische stage la Brenne - 2012 

Ecologische Stage                
regionaal natuurpark 
Brenne, Frankrijk
18 - 25 mei 2013

Katholieke Universiteit Leuven

la Brenne 
land van 1200 meren



�

Ecologische stage la Brenne - 2013 

Het gebied
Locatie

Het Parc naturel régional de la Brenne is 
één van de 44 officieel erkende regionale 
natuurparken in Frankrijk. Dit natuurpark 
gekend als ‘het land van de duizend meren’, 
ligt zo’n 300 km ten zuiden van Parijs, in het 
midden van Frankrijk tussen de rivieren de 
Creuse en de Indre.

Het gebied bevindt zich ten westen van 
Chateauroux, ten oosten van Poitiers en ten 
zuiden van de Loire in centraal-Frankrijk. 

Geografie

Het regionale park la Brenne bestaat sinds 1989 en kenmerkt zich door 
een grote verscheidenheid aan elementen, zoals bossen, heidevelden, 
weilanden, moerassen, beekjes en talrijke houtwallen en hagen.  Het heeft 
een duidelijk agrarisch karakter. Het opvallendste element zijn de schijn-
baar ontelbare meren waarvan het park er ruim 1200 telt! De 47 verstilde 
dorpen van het 166.000 ha grote park zijn dun over het plateau uitgezaaid 
en tellen in totaal 31.000 inwoners wat minder is dan 20 inw/km².

Historisch landgebruik en ontstaan van de vijvers  

Het natuurrijk cultuurlandschap wordt gekarakteriseerd door  vele meertjes 
die reeds in de Middeleeuwen voor de visteelt werden aangelegd. De visteelt 
was voornamelijk monnikenwerk. De vis werd in heel Frankrijk verhandeld, 
ook de Parijse vismarken werden ermee bevoorraad. Gedurende de Franse 
revolutie werd de visteelt in la Brenne verboden en stortte deze voor de 
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lokale economie zeer belangrijke 
activiteit volledig in. Zeer veel 
meren vielen droog; dammen 
en sluizen raakten in verval. Pas 
sinds 1950 herstelde de visteelt 
zich weer langzaam. In dat jaar 
waren er nog maar 600 visvijvers 
(5600 ha), nu zijn er minstens 
1200 (10.000 ha). De meeste 
meren die voor viscultuur 
worden gebruikt worden regelmatig drooggelegd en met kunstmest 
bewerkt. Ook het voedsel dat de vissen krijgen heeft een bemestend en 
vervuilend effect op de waterkwaliteit. De actief gebruikte meren zijn dan 
ook voor de flora en dikwijls ook voor de fauna weinig interessant. De niet 
gebruikte meren zijn dat wel. Hierin kunnen de water- en oeverplanten zich 
ontwikkelen en bieden ze goede biotopen voor tal van vogels, reptielen, 
amfibieën en ongewervelden. 

Geologie

Tijdens het Mesozoïcum hebben er zich meerdere mariene lagen afgezet 
in de Brenne. De zee heeft er opeenvolgend de gesteenten kalksteen, 
mergel, klei en  krijt afgezet.  Aan het einde van Krijt trok de zee zich volledig 
terug.

In het Tertiair hebben tectonische bewegingen geleid tot de vorming van 
een breed bekken dat zowel in het Noorden als Zuiden begrensd wordt  
door een cuesta. Gedurende de 20 miljoen jaar die volgden werkten 
karstverschijnselen  in op het landschap.  In het Eoceen werden de depressies 
in het landschap opgevuld met water komende van rivieren uit het Centraal 
massief. Met uitzondering van enkele kalk en mergel ontsluitingen zijn er 
vooral silica-rijke ijzerhoudende afzettingen te vinden. Deze sedimenten 
zijn hoofdzakelijk samengesteld uit zand, zandsteen en klei en kunnen tot 
30 m dik zijn. Gevolgd door een fase van bodemvorming werden  detritische 

Zicht op enkele van de vele met elkaar verbonden 
vijvers in la Brenne.
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afzettingen vastgelegd om de verschillende soorten zandsteen te vormen 
die we vandaag in de Brenne terugvinden.  Erosieprocessen gingen door en 
lieten alleen zones over waar zich harde, rode ijzerzandsteen bevond. Deze 
heuvels zijn de zogenaamde ‘buttons’. In het kwartair zal, met uitzondering 
van de vorming van de vallei en de alluviale vlakten, de geologie van de 
Brenne niet al te veel meer veranderen. De geologische geschiedenis van 
de Brenne verklaart de complexiteit van de verschillende bodems en de 
diversiteit aan verschillende afzettingen binnen een korte afstand.

Biodiversiteit

De Brenne ligt in dat deel van Frankrijk waar zowel continentale, Atlantische 
als zuidelijke klimaatsinvloeden zich doen gelden. Een dergelijke variatie 
aan weersinvloeden in combinatie met een extensief beheerd landschap 
en een bonte mozaïek aan milieus levert een hoge biodiversiteit op. 

De vogelrijkdom van de Brenne kan zich meten met die van de belangrijkste 
Europese wetlands. 140.000 van de 166.000 hectaren van het park zijn 
beschermd RAMSAR gebied en dus tot 
internationaal belangrijk gebied uitgeroepen 
voor watervogels. In de oeverzones en rietruigtes 
van de meren broeden zilverreigers, koereiger,  
kwak,  purperreiger,  graszanger, cetti’s zanger, 
rode patrijs en vele anderen. Bossen en 
houtwallen herbergen broedvogels als grauwe 
klauwier, wielewaal, draaihals, cirlgors, hop, 
zwarte wouw, wespendief en slangenarend. 
Langs de beken broeden ijsvogel en grote 
gele kwikstaart en plaatselijk langs de Creuse 
komt ook een kolonie bijeneters voor.  Ook de 
herpetofauna is goed vertegenwoordigd: de 
boomkikker is hier nog een algemene soort, de  
zeldzame  moerasschildpad die vroeger in grote 
delen van West-Europa voorkwam heeft hier ook nog zijn onderkomen. 

paarse aspergeorchis (Limodo-
rum abortivum)
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In totaal leven in het natuurpark 26 soorten 
reptielen en amfibieën, ca. 300 soorten vogels 
en 60 soorten zoogdieren. Een ongehoord 
hoog aantal voor een cultuurlandschap.

De aanwezigheid van zoveel water in deze 
diverse landschapsmatrix creëert ook voor 
vele insecten tal van geschikte habitats. De 
libellenfauna van de Brenne is bijzonder rijk 
met meer dan 50 soorten.  Ook kom je hier 
meer dan 100 soorten vlinders tegen, waarvan 
de meeste niet (meer) tot onze Belgische fauna 
behoren... 

Botanisch is het gebied zeker zo interessant 
met ongeveer 1000 soorten planten waarvan er 23 erg zeldzaam zijn. Ook 
orchideeën liefhebbers kunnen hun hart hier ophalen, de Brenne herbergt 
een 40-tal soorten waaronder de endemische Brenne-orchis Dactylorhiza 
brennensis!

De stage
Doel

Het hoofddoel van de ecologische stage is om studenten op een 
wetenschappelijk verantwoorde wijze aan ecologisch veldonderzoek 
te leren doen. Daarbij staat het zelfstandig plannen en uitvoeren van 
onderzoek centraal. Gedurende 3 volledige dagen dient -door groepjes 
van 5 studenten- een onderzoeksproject naar keuze te worden afgewerkt. 
Hiervoor wordt zelf een staalname- en verwerkingsmethode opgesteld. 
Achteraf worden de resultaten in groep gepresenteerd en een verslag 
ingediend.

hop (Upupa epops)
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Begeleiding
Jeroen Casteels
Tobias Ceulemans
Koen De Hert
Prof. Olivier Honnay
Sofie Meeus
Joachim Mergeay
Janne Swaegers
Lieven Therry 
Kasper Van Acker
Dino Verreydt
Aline Waterkeyn

 

Verblijf

We verblijven in een driesterren gite (foto onder) in het typisch Franse 
dorpje Azay-le-Ferron, in het hart van de Brenne. De gite beschikt over een 
uitstekende keuken en 26 kamers met 2 tot 5 bedden die allen over eigen 
sanitair beschikken.

Adres : CPIE BRENNE Pays d’Azay

            35 rue Hersent Luzarche

            36290 AZAY LE FERRON

            Tél: 02 54 39 23 43 

    Fax: 02 54 39 25 12

            info@cpiebrenne.org

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



�

Ecologische stage la Brenne - 2013 

Programma
Algemene dagindeling

7.30u: ontbijt

8.00u: lunchpakket

8.30u: vertrek bus/fiets

12.00-13.00u: lunch

19.00-20.00u: avondeten

20.00u: voorbereiden/afwerken projecten

Weekindeling 

Dag 1 - zaterdag 18.05.13

Vertrek met de bus op de Bodart parking om 7.00u stipt. Iedereen 
vertrekt met de bus vanuit Leuven. Geen persoonlijk vervoer.

Aankomst in Azay-le-Ferron rond 16u -17u

Kamerindeling/installeren

Algemene uitleg over het stageprogramma en het gebied door 
prof. O. Honnay.

Avondeten

Dag 2 - zondag 19.05.13

7.30 u: ontbijt 

8.30 u: Vertrek dagexcursie (groep 1) of gezamenlijk project 
(groep 2).  Tijdens de dagexcursie zullen we het gebied beter leren 
kennen en doen we de meest typerende habitats aan (soortenrijke 

•
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•
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graslanden, vijvers, bosgebied...) 

Terug rond 16.00u-16.30u 

17.00-19.00u: plan van aanpak opstellen rond minstens één van de 
gekozen projecten. Hierna een half uur feedback met begeleider.

19.00u-20.00u Avondeten

Uitwerken van projecten en bijeenzoeken van materiaal in  
afspraak met begeleider.

Dag 3 - maandag 20.05.13

Dagexcursie (groep 2) of gezamenlijk project (groep 1) 

Terug rond 16.00u-16.30u 

17.00u-19.00u:  statistiekles + voorbereiding keuzeprojecten

19.00u-20.00u: avondeten

Verder uitwerken van projecten en bijeenzoeken van materiaal in  
afspraak met begeleider.

Dag 4, 5 en 6 (21.05.13 - 23.05.13)

Eigen invulling van het project:   staalname, verwerking en analyse 
data, presentatie en verslag voorbereiden.  

Dag 7 - 24.05.13

VM: afwerken project en finaliseren verslag

NM: voorstelling van de projecten (15 min + 10-15 min discussie: 
ca. 5 uur in totaal).

Dag 8 - 25.05.13

Vertrek 8.00 u met de bus. Aankomst te Leuven, zaterdagavond  
op parking Bodart tussen 17.30 - 18.30u

•

•

•

•
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Vrijblijvende avondactiviteiten

Onderstaande activiteiten zullen tijdig aangekondigd worden en iedereen 
die wil kan hieraan deelnemen.

Algemene avondwandeling 

Lokken van nachtvlinders 

Nachtzwaluwen wandeling 

Vleermuizen wandeling

Kleine zoogdieren inventarisatie

Zoeken naar boomkikkers

Projecten
Er worden dertien projecten aangeboden: 

1. Zoochorie

2. Vijverecologie

3. Eilandbiogeografie

4. Habitatkeuze nachtvlinders

5. Migratie zoöplankton

6. SLOSS watervogels

7. Habitatkeuze dagvlinders

8. Hemiparasieten

9. Nestkeuze zwaluwen

10. Populatie-ecologie orchideeën

11. Predatie zooplankton

•
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12. Gedrag amfibieën

13. Sexuele selectie lantaarntjes

Voorbereiding & Leefregels
Mee te nemen

BELANGRIJK: Probeer het volume van je baggage zo veel mogelijk te beperken! Neem niet 
meer mee dan je effectief nodig hebt!

Kledij

Veldkledij, regenkledij, stevige wandelschoenen + laarzen. Een 
paraplu kan van pas komen.

Toiletgerei

Zeep, handdoek, washandje, tandenborstel, zonnecreme, eventueel 
EHBO... Indien we rekening moeten houden met speciale medische 
zorgen, gelieve ons dit dan zo vlug mogelijk te melden, zodat we het 
centrum op de hoogte kunnen brengen (koen.dehert@bio.kuleuven.
be).

Slaapgerei

Dekens, lakens en kussens worden voorzien door het centrum.

Werkgerei

Wij zorgen voor het meeste materiaal. Zorg zelf voor notaboek, 
schrijfgerief, meetlat, pincet, loupe, enkele plastiek potjes/zakjes,, 
determinatietabellen en natuurgidsen voor insecten/vogels/planten 
(je bent uiteraard niet verplicht om gidsen te kopen als je er geen 
hebt), een zakrekenmachine en zaklamp en/of hoofdlamp (!). 
Gelieve ook een fluovestje en fietslichten mee te brengen (we hebben 
ginder fietsen ter beschikking zonder licht). Een verrekijker, telescoop 
of fototoestel zullen zeker van pas komen. We voorzien laptops voor 

•

•
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de verwerking van de gegevens, maar we houden niemand tegen 
om zelf zijn/haar eigen laptop mee te brengen.

Lunch 

Je dagelijks lunchpakket kan je zelf samenstellen, neem hiervoor twee 
(!)  goed afsluitbare plastic (brood/tupperware) dozen mee.  (1 voor brood en 
1 voor de slaatjes en dergelijke die we als beleg meekrijgen), drinkfles 
of thermos, en mondvoorraad voor 12 mei. ’s Avonds krijgen we een 
warme maaltijd. 

Het is niet nodig een hele lading koekjes en drank mee te nemen. 
Vlakbij onze gite is er een winkel waar je bijna alles kan krijgen.

Geld

Zorg voor wat zakgeld. Breng je in regel met de ziekteverzekering 
voor verblijf in het buitenland (Formulier E111,  World Assistance 
Card, ...). Gelieve je identiteitskaart mee in de bus te nemen!

Leefregels & onze ecologische impact

Respecteer je medestudenten die willen slapen.  Hou het rustig na 
23 uur.

Doof de lichten bij het verlaten van de kamer.

Verspil geen water.

Sorteer het afval: in de keuken staan verschillende vuilnisbakken 
en richtlijnen hoe het afval te sorteren.

Door het uitvoeren van onze projecten hebben we een zekere 
invloed op de omgeving. In de Brenne staan  sommige soorten met 
honderden bij elkaar, terwijl het aantal individuen van diezelfde 
soort in België op een hand te tellen zouden zijn. We neigen de 
aanwezigheid van bepaalde zaken zeer snel gewoon te worden 

•

•
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eens we iets als ‘normaal’ beschouwen. Onthoud dat sommige 
van die prachtige soorten bij ons ook ooit eens normaal waren.  
Let er dus op waar je stapt en wat je vangt. Voer je experimenten 
doordacht uit en met respect voor de omgeving. 

Roken

In de gebouwen van de gite wordt er onder geen voorwaarde gerookt. 
Dit kan wel buiten. Lege pakjes sigaretten/afval worden niet in de 
asbakken gegooid omwille van brandgevaar. Rokers die een sigaret 
willen opsteken in de gebieden die we bezoeken, doen dat met de 
nodige voorzichtigheid. Peuken worden uiteraard niet op de grond 
gegooid, voorzie iets om deze in te deponeren.

Alcohol & drugs

Een pintje drinken kan al eens plezierig zijn en er is dus niets op tegen, 
maar tijdens de dag wordt er geen alcohol genuttigd. Dit kan wel 
vanaf 18u. Het blijft uiteraard redelijk, de stage is geen vakantiekamp 
en je zorgt er voor dat het afwerken van je taken voorrang krijgt. 
Eender welke andere vorm van drugs is strikt verboden. 

Ontspanning

Het leslokaal kan ‘s avonds gebruikt worden als ontspanningsruimte. 
De begeleiding zal ervoor zorgen dat de deur naar het kasteelpark 
los is (overdag). Zo kan je rustig een wandelingetje maken, lezen, 
... . Het is een gunst van de eigenaars dat we dit park te allen tijde 
mogen gebruiken voor onze projecten. Om hier ook de volgende 
jaren gebruik van te kunnen maken respecteer je deze omgeving. 
Het park is geen speeltuin, blijf zoveel als mogelijk op de paden. Zorg 
ervoor dat de deur naar het park dicht blijft.  Voetballen, frisbee, etc. 
kan wel op de binnenkoer van de gite.

Op de laatste avond is er de mogelijkheid om een feestje te 
organiseren. het zaaltje en de installatie kan gebruikt worden na 
overleg met het secretariaat van de gite. Vrijwilligers mogen zich 
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opgeven als verantwoordelijke voor de organisatie.  De volgende 
ochtend vertrekken we huiswaarts, dus alles wordt achtergelaten in 
de oorspronkelijke toestand. 

Opruimen

Na het eten worden de tafels afgeruimd. Als het weer het toelaat 
kan je tafels buitenzetten. Deze worden terug binnengezet als het 
donker/koud wordt. Er worden twee verantwoordelijken aangesteld 
die de groep hiertoe aansporen. Vrijwilligers mogen zich hiervoor 
opgeven. 

Evaluatie
stage

De voorlaatste dag zal je een evaluatieformulier krijgen. Vul dit aub in en 
geef het af aan een van de begeleiders of deponeer het in de daarvoor 
voorziene doos. Jouw evaluatie kan ons helpen de stage naar de volgende 
jaren toe te verbeteren.

studenten

Als student wordt je geëvalueerd op verschillende punten. Niet iedereen is 
goed in alles en dat wordt ook in rekening gebracht. We proberen een zo 
correct mogelijk beeld te krijgen van jouw algemene inzet op deze stage.

Niet alleen de ingediende verslagen en presentaties worden in rekening 
gebracht, ook je inzet in de groep, medewerking en algemeen gedrag 
zullen een rol spelen in de quotering. Tenzij je de stage als een zomerkamp 
beschouwd, komt dat dus allemaal dik in orde (voor het merendeel van de 
studentenpopulatie :-) )


