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Verenigingsnieuws

Atlas-

presentatie

Naar de toespraak van Ga-

bor was met enige spanning

uitgekeken, omdat het im-

mers gebruikelijk is dat hoog-

waardigheidsbekleders bij
zulke feestelijke gelegenhe-
den niet met lege handen ko-

men; waren er in de afgelo-

pen maanden niet twee pro-

jekten voor subsidie bij het

ministerie ingediend? De

staatssecretaris liet echter

eerst de koeie-oormerken(re-

gelingwordt aangepast) en de

damherten (teveel brieven

met protesten binnengekre-

gen, dus het dier wordt niet

uit de jachtwet gehaald) de re-

vue passeren, voordat hij
toekwam aan de financiële

toezeggingen. Nu, die toezeg-

gingen waren in ambtelijke
taal verpakt, maar we menen

toch begrepen te hebben dat

we in de gelegenheid zullen

worden gesteld om het pro-

jekt ”rode lijst zoogdieren”
uit te voeren. Ook beloofde

Gabor om met grote aan-

dacht naar het voorstel tot

monitoring van de zoogdier-
fauna te zullen kijken. Dit

projekt, dat door VZZ en

VLEN gezamenlijk is opge-

zet, zou mede door het Cen-

traal Bureau voor de Statis-

tiek gefinancierd moeten

worden. We wachten de offi-

ciële brieven maar even af.

Jaap Mulder

Even geduld aub

De afhandeling van post en

nieuwe lidmaatschappen

duurt door omstandigheden
helaas vaak langer dan wij

zouden willen. Ook de tele-

foon is vaak onbemand. Wij

vragen uw begrip daarvoor.

Aan deze situatie proberen

wij zo snel mogelijk een einde

te maken, onder andere door

zulke administratieve taken

onder de bestuursleden te

verdelen en door naar een

vrijwilliger te zoeken die zich

een dag per week op ons

nieuwe bureau wil inzetten

voor de VZZ en Zoogdier.
Joep van de Laar

Ongeveer driehonderdvijftig

belangstellenden waren op 1

februari 1992 in het provin-

ciehuis in Den Bosch samen-

gestroomd om de presentatie
van de Atlas van Nederlandse

Zoogdierenbij te wonen: een

grote zaal vol "zoogdierolo-

gen”. Iedereenwas er, van het

enthousiaste jeugdbondlid
tot de 87-jarige nestor en me-

de-oprichter van deVZZ Arie

Scheygrond, van staatssecre-

taris Gabor tot de gedreven
gegevensverzamelaar Kees

Mostert. Beide laatsten kre-

gen respektievelijk het eerste

en het tweede exemplaar van

de atlas aangeboden.
Een afwisselend program-

ma werd ons voorgeschoteld,
met prachtige dia’s en met

verhalen over zoogdierfau-

nistiek-geschiedenis, over

mooie overheidsplannen

maar te weinig geld, over de

twee ondersoorten "wande-

lende denkende mens” en

"fietsende denkende mens”,
over marters en over zoog-

diersporen. De dag werd afge-
sloten met een forumdiskus-

sie over het gebruik van ver-

spreidingsgegevens, een dis-

kussie die vanzelfsprekend

uitliep op de roep om geld,
waarvan er eeuwig en altijd te

weinig beschikbaar komt om

via een goede ondersteuning
de vrijwilligers enthousiast te

kunnen houden.

Het eerste en tweede exemplaar

van de atlas werden uitgereikt aan

staatssecretaris J. Gabor en natuu-

ronderzoeker Kees Mostert.

Foto Jan Piet Bekker
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VZZ-bureau naar Utrecht

De Vereniging voor Zoog-

dierkunde en Zoogdierbe-
scherming (VZZ) heeft sa-

men met de Stichting Vleer-

muiswerkgroep Nederland/

svo (VLEN) een nieuwe kan-

toorruimte in Utrecht betrok-

ken. Een mooi begin van het

jaar waarin de VZZ haar

40-jarig bestaan viert.

Het nieuwe adres van het

VZZ-bureau luidt: Emma-

laan 41, 3581 HP Utrecht. Tele-

foon: 030-544642. Het VZZ-

bureau is vanafCentraal Sta-

tion Utrecht het gemakke-

lijkst te bereiken met de

stadsbus lijn 4 richting Kana-

leneiland(5 a 6 x per uur); uit-

stappen bij halte Rosarium

(Wilhelminapark).

Het bestuur van de VZZ

hoopt vanuit deze meer cen-

traal gelegen locatie de sa-

menwerking met de VLEN te

versterken en met de finan-

ciële hulp van de Directie

NBLF van het Ministerie van

Landbouw, Natuurbeheeren

Visserij de activiteiten van

onze vereniging van nieuwe

impulsen te voorzien.

Joep van de Laar

Noordhol-

landse Zoog-
dierendag
groot succes

Op zaterdag 23 november

werd de eerste Noordhol-

landse zoogdierendag gehou-

den. Bijna 60 mensen zaten

opeengehoopt in een zaal van

het voormalig gemeentehuis

in Castricum. Tijdens de serie

lezingen werd interessante

informatie afgewisseld met

humor, waardoor het niet

moeilijk was de aandacht er-

bij te houden. De Stichting
Het Noordhollands Land-

schap was bijzonder gastvrij
doorons van hun gebouw ge-

bruik te laten maken.

In de pauzes kon een pos-

ter-presentatie van de Dienst

Ruimte en Groen, over zoog-

dieren in Noord-Holland

bekeken worden. Deze pre-

sentatie is nog steeds te be-

zichtigen in het kantoor van

Stichting Het Noordhollands

Algemene
ledenverga-
dering VZZ

De algemene ledenverga-

dering van de VZZ zal dit

jaar worden gehouden op

zaterdag 25 april 1992 op

het Instituut voor Bos- en

Natuuronderzoek (het

voormalige RIN), Kemper-

bergerweg 67, Arnhem. Be-

langrijke onderwerpen zijn
het concept-beleidsplan en

de toekomstige structuur

van de VZZ.

Joep van de Laar

secretaris VZZ

Rectificatie

Helaas gaat het soms mis met

het onderschrift bij de foto’s.

Zeker als de verkeerde naam

onder de dia komt te staan is

dat vervelend. De foto’s van

eikelmuis op bladzijde 25 en

de otter op bladzijde 32 van

nummer 1991/4 zijn niet ge-

maakt door Johan de Meester

maar door Dick Klees. De bat-

detector op bladzijde 33 is af-

komstig uit het archiefvan de

Vlen/svo.

De redaktie

Landschap te Castricum.

Enigszins jammer was de no-

gal verwarrende afsluitende

discussie over de toekomstige

studiegroep. Aan de ene kant

was er behoefte aan informa-

tie over deactiviteiten en aan

de andere kant aan informatie

over de structuur van de stu-

diegroep door de Voorberei-

dingscommissie’ .

Zo’n 10 tot 15 mensen die

zich voor de dag hadden aan-

gemeld, moesten helaas wor-

den afgewezen; wie had ver-

wacht dat de respons zo ge-

weldig groot zou zijn?

Kees Kapteyn
Floor van der Vliet

Jaap Postma

Jaap Mulder (links) en organisator
Kees Kapteyn op de eerste Noord-

hollandse zoogdierendag.
Foto Martijn de Jonge


