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Verenigingsnieuws

Onderzoek effecten versnippering

Binnen het onderzoek kun-

nen twee hoofdlijnen worden

onderscheiden:

- Onderzoek naar het effect

van infrastructuur op dier-

soorten;

-
Onderzoek naar de effecti-

viteit van ondersteunende

maatregelen.

Het eerstgenoemde onder-

zoek zal zich in eerste instan-

tie richten op de egel (5 deel-

projecten). Daarnaast zal zo

mogelijk een onderzoekspro-

gramma worden uitgewerkt
voor andere diersoorten en

zal een database worden op-

gezet voor systematische tel-

lingen van verkeersslachtof-

fers onder de fauna.

Binnen het tweede onder-

zoek worden 4 deelprojecten
onderscheiden: het samen-

stellen van een overzicht van

methoden voor het meten

van de effectiviteit van onder-

steunende maatregelen, het

toepassen van enkele van

deze methoden in het veld,
het opstellen van een data-

base met ondersteunende

maatregelen en een litera-

tuuronderzoek naar moge-

lijke compenserende maatre-

gelen.
Het bestuur van de VZZ

heeft Luc Meuwissen aange-

trokken om dit onderzoek de

komende vier jaar uit te voe-

ren. Luc is zijn werkzaamhe-

den op 1 februari 1993 begon-
nen. Hij zal regelmatig op het

VZZ-kantoor in Utrecht aan-

wezig zijn, maar voor diverse

onderdelen van het project
ook veel in het veld vertoe-

ven. De dagelijkse begelei-
ding vanuit de VZZ ligt in

handen van Jaap Mulder.

Joep van der Laar

Vanaf november 1992 voert

de VZZ een deel van het on-

derzoeksprogramma uit dat

Rijkswaterstaat in het kader

van het Structuurschema

Verkeer en Vervoer (deel 2)
heeft ontwikkeld.

Het onderzoek valt uiteen in

enkele verschillende projec-
ten met als gemeenschappe-
lijke noemer het thema 'Ver-

snippering'.

De egel is het onderwerp van een

VZZ-studie. Foto Johan De Meester
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VZZ-

banenpool
Soms komt het voor dat

het VZZ-bestuur op korte

termijn iemand zoekt voor

de uitvoering van een (al of

niet betaald) onderzoekje.
Om te voorkomen dat uit-

sluitend bekenden van be-

stuursleden daarvoor in

aanmerking komen, roe-

pen wij hen, die nu ofin de

toekomst beschikbaar zijn
voor zulk werk, op om een

briefje te sturen naar het

VZZ-bureau. Dat hoeft

geen uitgebreide sollicita-

tie-brief te zijn (er is mo-

menteel ook geen werk

aan te bieden), maar ver-

meld wel globaal watje ca-

paciteiten en ervaringen

zijn op zoogdiergebied, en

eventueel wanneer je be-

schikbaar bent.

Bestuur VZZ

Dode dassen

melden
Sinds 9 september 1992 is de

das in Vlaanderenals wild uit

de jachtwet geschrapt. Dit be-

tekent dat het voortaan ver-

boden is de das te bejagen, te

vangen, te doden of in gevan-

genschap te houden. Tevens

is het verboden om zijn

woon- en schuilplaatsen te

beschadigen of te verstoren.

De maatregel houdt ook in

dat het verboden is om das-

sen of produkten afkomstig
van dit dier, in welke vorm

dan ook, te vervoeren en te

verhandelen. Personen die in

hetbezit zijn van dassen moe-

ten die laten registreren bij:
Aminal, Dienst Natuurbe-

houd, Belliardstraat 14-18,
1040 Brussel.

De NCBR beschikt over

een vergunning om dassen

die dood worden gevonden

op te halen en voor weten-

schappelijke doeleinden te

bewaren. Personen die dode

dassen vinden, waarvan het

kadaver nog bruikbaaris, stel-

len zich het best in verbind-

ing met het secretariaat van

de vereniging. Deze kan dan

nota nemen van de aanrij-

dingsplaats en eventueel af-

spraken maken omtrent het

ophalen van het kadaver. De

lokalisatie van de exacte aan-

rijdingsplaats is uitermatebe-

langrijk met het oog op de

ontwikkeling van natuurtech-

nische voorzieningen die

aanrijdingen met dassen

voorkomen. Het is daarom

belangrijk dat elke dode das

die wordt gevonden meteen

aan de NCBR (telefoon
03-6530655 of 03-7713827) of

aan een lokale dassenwerk-

groep wordt gemeld.
Dirk Criel

Adreswijziging
NCBR

Met ingang van 1 januari 1993

heeft de NCBR een nieuw

postadres. De postbus in Ga-

vere is verruild voor een post-

bus in Ekeren. Het nieuwe

postadres luidt: NCBR, Post-

bus 98, 2180 Ekeren 1. De te-

lefoonnummers blijven on-

gewijzigd.
Bestuur NCBR

Ledenservice

Op het kantoor van de VZZ

(Emmalaan 41, 3581 HP Ut-

recht) zijn op schriftelijke

aanvraag zonder kosten ver-

krijgbaar:

- lijst van sprekers die een

lezing over zoogdieren
kunnen verzorgen

- lijst van uitgegeven rappor-

ten (vooral van de Veld-

werkgroep)

- oude afleveringen van

Zoogdier voor promotie-
doeleinden

- folders van de VZZ en van

Zoogdier voor promotie-
doeleinden

Bureau VZZ

Ledenvergadering

VZZ

Op zaterdag 17 april 1993 zal

de Algemene Ledenvergader-

ing van de VZZ plaatsvinden
te Leiden in het Nationaal

Natuurhistorisch Museum.

Alle leden zullen de agenda
met bijbehorende stukken tij-

dig toegestuurd krijgen. Zoals

gebruikelijk bevat het pro-

gramma behalve een huis-

houdelijk gedeelte met onder

meer het jaarverslag, de be-

groting en de verkiezing van

enkele nieuwe bestuursleden

aansluitend ook een gedeelte
dat is gereserveerd voor en-

kele lezingen. Tijdens de ko-

mende ledenvergadering zal

voorts gelegenheid bestaan

voor een rondleidingdoorhet

museum met bezoek aan een

expositie. Het bestuur hoopt

op een goede opkomst.

Joep van der Laar

Secretaris VZZ
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Oprichting Werkgroep
Boommarter Nederland

Met de ondertekening van

stukken door de besturen van

de VZZ en de Werkgroep

Boommarter, is de al sinds

een jaar functionerende

nieuwe VZZ Werkgroep
Boommarter Nederland

(WBN) een feit. De voor-

naamste doelstellingen zijn:

a) het bevorderen van de be-

scherming van de boom-

marter in Nederland

b) hiertoe bijeen brengen

van alle mogelijke kennis

en gegevens, alsmede het

verrichten van eigen on-

derzoek, met name in Ne-

derland.

Belangstellenden of nieuwe

leden kunnen zich meldenbij
het secretariaat: Werkgroep
Boommarter Nederland,
D.J.C. Klees, Zadelmaker-

straat 58, 6921 JE Duiven, tele-

foon en fax 08367-64335(NL).

Giften,

erfstellingen
en legaten
De VZZ is een instelling ten

algemenen nutte. Dit heeft

positieve gevolgen voor het

krijgen van giften, erfstellin-

gen en legaten.

Onder bepaalde omstan-

digheden zijn giften in Ne-

derland (niet in België) af-

trekbaar van de belasting.
Voor de VZZ zijn giften tot

f6500 (BF 120.000) vrij van

schenkingsrecht; daarboven

wordt 11% belasting gehe-
ven. Giften, ook voor Zoog-
dier, kunnen worden over-

gemaakt op postbank
203737 (Nederland) ofreke-

ning 000-1486269-35 (Bel-

gië).
U kunt ons ook helpen

door een erfstelling of een

legaat. Tot een bedrag van

f13.000 (BF 230.000) zijn
deze voor ons vrij van suc-

cessierecht, daarboven

wordt 11% belasting gehe-

ven. Voor nadere informatie

hieromtrent kunt u terecht

bij uw notaris.

Penningmeester VZZ

Ondersteuningsovereenkomsten
Eind februari 1993 rondde de

Nationale Campagen Be-

scherming Roofdieren haar

project rond het beheer van

dassenburchten af. Dit pro-

ject was erop gericht een ma-

ximaal aantal burchten door

middel van aankopen en

overeenkomsten met gron-

deigenaren veilig te stellen.

Jammer genoeg kon tot op

heden slechts één burcht

worden aangekocht, maar

over verschillende aankopen
wordt nogonderhandeld.Be-

vendien probeert de vereni-

ging in samenwerking met de

vzw 53 hectare dassenleefge-
bied te verwerven.

Momenteel zijn 10 hoofd-

burchten en 8 bijburchten

door middelvan gedoogover-
eenkomsten met landbou-

wers veiliggesteld. Deze ont-

vangen een vergoeding tot

maximaal 15.000 Bfr. (f 825)

voor het behoud en de be-

scherming van de burcht(en)
die op hun eigendom liggen.
Aanvullendzijn beheersover-

eenkomsten afgesloten voor

9 hoofdburchten en 3 bij-
burchten en zijn met de

Dienst Waters en Bossen af-

spraken gemaakt voor het be-

heer van 7 hoofdburchten en

9 bijburchten. Flierdoor ge-

nieten 26 hoofdburchten en

20 bijburchten in Limburg
een beperkte bescherming.
Inmiddels zijn ook in Wallo-

nië diverse burchten in be-

heer genomen of werden af-

spraken gemaakt met de eige-
naren.

Voor de naleving van de

overeenkomsten wordt nauw

samengewerkt met de Lim-

Plotselinge ontmoeting met de

boommarter. Foto Geurt Besselink

De NCBR zet zich in om met boeren

gedoogoverkomsten voor dassen-

burchten af te sluiten.

Foto Pieter Elbers
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burgse Koepel voor Natuur-

studie. Uiteraard worden in

de toekomst verdere stappen

genomen om burchten op

een gelijkaardige wijze te be-

schermen. Geïnteresseerden

dienen contact op te nemen

met de NCBR of met de pro-
vincie Limburg (Sabine Par-

mentier).
Paul Roijers

Algemene le-

denvergader-
ing NCBR

De datum en plaats van de al-

gemene ledenvergadering
van de NCBR zijn nog niet

bekend. Geïnteresserden ge-

lieve contact op te nemen met

Paul Roijers, telefoon

03-6530655 (B).


