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Verenigingsnieuws

Jaarboek 1994

en Algemene
Leden-

vergadering

De ALV zal overigens plaats

vinden op zaterdag 8 april

1995.

Presentatie van drie

nieuwe boeken van de

V ZZ!
Met twintig procent van onze

in het wild levende zoogdieren

gaat het slecht. Dit staat te

lezen in de ‘Rode Lijst van

bedreigde zoogdieren in

Nederland’ die vrijdag 4

november 1994 aan het publiek

gepresenteerd wordt. Daar

moet dus iets aan gedaan wor-

den. Nu gebeurt er natuurlijk

al het een en ander, maar er

kan meer gedaan worden. Niet

alleen het uitvoeren van zoog-

diervriendelijk beheer is

belangrijk, maar ook het vol-

gen van de aantalsontwikkelin-

gen van zoogdiersoorten

(monitoren). Want alleen aan

de veranderingen in die aan-

talsontwikkelingen kan afgele-

zen worden of het beheer ook

het beoogde effect heeft. De

mogelijkheden om zoogdieren
te monitoren zijn verkend in

het rapport ‘Voorstudie Zoog-

diermonitoring’, dat op dezelf-

de dag naar buiten wordt

gebracht.

Maar er is natuurlijk ook

kennis nodig van zoogdieren.
Al heel lang ontbrak een hand-

zaam boek, een handboek

zogezegd, over onze zoogdie-

ren. Veel zoogdiersoorten
leven in de directe omgeving

van mensen, maar hen herken-

nen aan de hand van waarne-

mingen of sporen is niet

gemakkelijk. Na jarenlange

noeste arbeid is nu het 400

pagina’s dikke zoogdierboek

‘Zoogdieren van West-Europa’

klaar, vol met kleurenplaten,

figuren, determinatie-tabellen,

kaartjes enzovoort. Op 4

november wordt ook dit boek

gepresenteerd.

De drie boekwerken zijn de

weerslag van de kennis die de

laatste jaren binnen de VZZ en

de VLEN/svo is opgebouwd

over onze in het wild levende

zoogdieren. Deze kennis wil-

len de VZZ en de VLEN/svo

graag uitdragen, zodat in

samenwerking met overheden,

terreinbeheerders en andere

natuurbelangenbehartigers het

behoud van een gevarieerde

zoogdierfauna in Nederland

daadwerkelijk gerealiseerd kan

worden. Naast de boekpresen-

tatie zal daarom ook aandacht

worden besteed aan de moge-

lijkheden waarmee het behoud

van onze zoogdieren in prak-

tijk kan worden gebracht. Eén

ding is al duidelijk:

Zoogdierbescherming; je moet

er wel wat voor doen!

PROGRAMMA

10.00 Ontvangst met koffie/

thee

10.35 Opening door de Ge-

deputeerde Natuur en

Landschap van de Pro-

vincie Flevoland

Mevr. L.M. Bouwmees-

ter-Den Broeder

10.45 Lezingen over de drie

boeken

Drs. R. Lange & Drs. P.

van der Reest

11.15 Aanbieding van de drie

boekwerken aan:

Ir. E.P.L. Hessels, direc-

teur terreinbeheer Na-

tuurmonumenten

Net als vorig jaar wil de VZZ

aan het eind van 1994 weer

een Jaarboek uitgeven, waarin

het jaarverslag en de plannen

voor 1995 komen te staan.

Bovendien zal weer een leden-

lijst met adressen opgenomen

worden. Het Jaarboek wordt

naar alle leden gezonden voor-

afgaand aan de Algemene

Ledenvergadering. Het Jaar-

boek wordt bovendien ge-

bruikt als een soort ‘brochure’

om aan derden te laten zien

wat de VZZ zoal doet.

Het bestuur van de VZZ kan

zich voorstellen dat er leden

zijn die het niet prettig vinden

als hun naam en adres zomaar

verspreid worden. Bij het

opstellen van de ledenlijst voor

het Jaarboek 1994 wil het

bestuur hier rekening mee

houden. Leden die hun naam

liever niet in het Jaarboek

opgenomen willen hebben

kunnen hierover contact opne-

men met het secretariaat van

de VZZ.
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Drs. W.F.M. de Vries,

pl. verv. directeur- gene-

raal Centraal Bureau

voor de Statistiek

Ir. J.F. de Leeuw, direc-

teur-generaal ministerie

Landbouw, Natuurbe-

heer en Visserij

11.40 Aanbieding van het Rode

Boekje (de Rode Lijst als

uitgave van LNV) aan het

publiek door

Ir. J.F. de Leeuw, DG

ministerieLNV

12.00 Cabaret

Reinder van der Naait

12.30 Lunch en bezichtigen

stands

14.00 Lezing over zoogdieren

en beheer

Ing. V.L. Wigbels, Rijks-

waterstaat-Flevoland

14.15 Lezing over zoogdieren

en voorlichting
Dr. F.J.M. Ellenbroek,

Noordbrabants Natuur-

museum

14,30 Lezing over zoogdieren

en beleid

Dhr. J. van ’t HofT, pro-

vincie Groningen

15.00 Forumdiscussie ‘Zoog-

dierbescherming, je moet

er wel wat voor doen!’

16.00 Sluiting met borrel

Plaats: Provinciehuis Flevo-

land, Visarenddreef 1, Lely-

stad. (2 minuten lopen vanaf

stationNS)

Toegang: f 50,- voor leden van

de VZZ, de VLEN/svo en de

KNNV. Niet-leden betalen

f 75,-. De lunch is inbegrepen

en alle aanwezigen krijgen de

boeken gratis aangeboden.

Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met het

Secretariaat van de VZZ in

Utrecht, telefoon: 030-544642.

Het nieuwe zoogdierboek is er!

Het lang verwachte boek is uit:

‘Zoogdieren van West-Europa’.

Voor minder dan f 50,- krijgt U

400 pagina’s vol met informa-

tie over alle in West-Europa

voorkomende zoogdieren (114

soorten). Soortafbeeldingen in

kleur, sporen, beschrijvingen

van leefwijze en biotoop, waar-

nemingsmethoden enzovoort,

enzovoort. Er is een hoofdstuk

gewijd aan braakbalonderzoek;

met gedetailleerde tabellen en

figuren is elke schedel op

naam te brengen. Ook is er

een hoofdstuk over bedreigin-

gen, zoogdierbescherming en

herintroducties. Kortom, het

boek mag in geen natuurboe-

kenkast ontbreken. Door het

handzame formaat kan het

overigens gemakkelijk mee het

veld in.

Gegevens:

Zoogdieren van West-Europa,
door Rogier Lange, Peter

Twisk, Alphons van Winden

en Annemarie van Diepen-

beek, 1994. 400 pp. Prijs f52,50
of BF 1050 voor leden, f 57,50

of BF 1150 voor niet-leden

indien per post bezorgd;

f 44,95 (BF 899) voor leden,

f 49,95 (BF 999) voor niet-

leden indien afgehaald.

Themadag
Zeezoogdieren
Op zaterdag 19 november

wordt in Leiden een VZZ-

lezingendag gehouden met als

themazeezoogdieren.

Plaats: Zoölogisch Labora-

torium van de Rijksuniversiteit

Leiden, Kaiserstraat 63, Lei-

den. De Kaiserstraat is vanaf

het NS-station te voet in een

kwartier te bereiken, via

Stationstraat, Steenstraat,

linksaf brug over en gelijk weer

rechtsaf, en dan maar steeds

rechtdoor. Het programma

omvat vijf, deels buitenlandse,

sprekers en een diavertoning

over dolfijnen langs de kust

van Indonesië.

De toegang is gratis voor VZZ-

leden. Niet-ledenbetalen f 10,-.

PROGRAMMA

9.30-10.00

Ontvangst met koffie.

10.00-11.30

Gedrag en foerageren

van bruinvissen bij

Shetland. P.G.H. Evans

11.30-

Onderzoek aan orca’s

in de VS en Canada.

A. van Ginniken

Bruinvis. Tekening Kees Camphuysen
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12.15-

Lunch en dia’s van

Indonesische dolfijnen.
P. Rudolf

13.30-14.15

Gedrag van tuimelaars,

Zuid-Afrika.

H. Richards

14.15-

Gezondheidstoestand

van Nederlandse bruin-

vissen.

M. Garcia Hartmann

15.00-15.45

Het Leidse bruinvison-

derzoek.

M. Addink

15.45-16.00

Thee en sluiting.

Zoogdieren langs de waterkant

Van de 69 in Nederland in het

wild levende zoogdieren is 1

op de 5 geheel of gedeeltelijk

gebonden aan de oeverzone.

Op 5 maart van dit jaar organi-

seerde de VZZ over deze zoog-

dieren een symposium. Het

verslag hiervan is nu gereed en

verkrijgbaar via het secretariaat

van de VZZ.

Het verslag geeft een samen-

vatting van alle informatie die

tijdens deze dag gepresenteerd

werd over de praktijk van het

zoogdiervriendelijk oeverbe-

heer; lezingen, posters en

groepsdiscussies. De dag was

vooral bedoeld om de kennis-

uitwisseling tussen zoogdier-

deskundigen en oever- en

waterbeheerders te bevorde-

ren. Wat dat betreft is de dag

geheel in haar opzet geslaagd:

de helft van de aanwezigen

bestond namelijk uit mensen

die werkzaam zijn in het

oever- en waterbeheer, zoals

muskusrattenvangers en verte-

genwoordigers van de water-

schappen. Hopelijk leidt dit

symposium ertoe dat er bij het

beheer van de oeverzone meer

rekening wordt gehouden met

zoogdieren.

VLEN-dag
Op 12 november wordt een

VLEN-dag gehouden in

Wageningen, in De Dreijen-

borch, Ritzema Bosweg 32 A.

Vanaf9.00 is iedereen welkom,
de toegang is gratis. Het pro-

gramma begint om 10.00 uur

en ziet er als volgt uit:

9.00 koffie, thee, ophangen

van posters

10.00 Opening en mededelin-

gen. Wim Bongers

10.10 Samenwerking tussen

VZZ en SVO. Wim

Bongers

10.20 Vleermuis Atlas Pro- 13.45

jekt. Herman Limpens

10.50 De vleermuizen in het

zoogdiermonitorprojekt.

Rombout de Wijs 14.15

11.15 pauze

11.45 Fledermausaktivitat in

einem künstlichen Win- 14.45

terquartier in der Elbe-

niederung. Petra Lubc-

zyk, Bremen

12.15 Migratie bij de rosse

vleermuis. Daphne Doe- 15.15

kemeijer 15.45

12.45 lunch (soep, koffie,

thee aanwezig, voor

eigen rekening) 16.15

16.30

Boombewonende vleer-

muizen en hun omge-

ving. Bas Doms en

Nicole Kusters

Resultaten wintertellin-

gen 1993/94. Gerhard

Glas

De betekenis van lijn-

vormige landschapsele-

menten voor vleermui-

zen. Ben Verboom en

Hans Huitema

pauze

Lijnvormige landschaps-
elementen en echoloka-

tie. Arjan Boonman

Dia’s. Kamiel Spoelstra

afsluiting.

Giften, erfstellin-

gen en legaten
De VZZ is een instelling die

zich inzet voor het algemeen

belang. Dit heeft positieve

gevolgen voor het krijgen van

giften, erfstellingen en legaten.

Onder bepaalde omstandig-

heden zijn giften in Nederland

(niet in België) aftrekbaar van

de belasting. Voor de VZZ zijn

giften tot f 7272 (BF 145.000)

vrij van schenkingsrecht; daar-

boven wordt 11% belasting
geheven. Giften kunnen wor-

den overgemaakt op rekening
203737 van de Postbank

(Nederland) of op rekening

000-1486269-35 van de

Postchecks (België).

Het is ook mogelijk om de

VZZ te steunen door middel

van nalatenschappen en lega-

ten. Voor nadere informatie

hierover kunt u terecht bij uw

notaris.

De VZZ heeft in het eerste

halfjaar van 1994 de volgende

giften ontvangen, waarvoor

onze hartelijke dank: W.D.,

Den Haag, f 4250,-; S.B.,

Bennekom, f 1150,-; J.A.H.,

Ede, f200,-.

Life traps

Literatuurlijst

Via de Veldwerkgroep van de

VZZ zijn muizenvallen van het

type Longworth te huur. De

verhuurprijs bedraagt 10 cent

per val per nacht. Voor meer

informatie kunt u terecht bij

Floor van der Vliet, tel: 020-

6828216 (NL).

De VZZ beschikt over een

computerbestand waarin de

literatuurlijsten zijn opgeno-

men die regelmatig in Lutra

worden gepubliceerd. Het gaat

om alle tussen 1973 en 1990



ZOOGDIER 1994 5 (3) 42VEREMGIXGSMEUWS

verschenen publikaties over

nederlandse zoogdieren, zowel

artikelen in vaktijdschriften als

zogenaamde ‘grijze’ literatuur.

Het bestand is een Dbase-

bestand. Het is verkrijgbaar op

floppy voor f 15 (BF 300) (bij

toezending) of f 10 (BF

200)(bij afhalen).

De VZZ-winkel
Regelmatig verschijnen er rap-

porten en boekjes over zoog-

dieren die door de VZZ zijn

uitgegeven of waaraan leden

van de VZZ hun medewerking

hebben verleend. Deze publi-
katies zijn bij het secretariaat

van de VZZ te bestellen of

kunnen gekocht worden tij-

dens manifestaties waarbij de

VZZ met een stand aanwezig

is. Ook oude nummers van

Zoogdier en Lutra zijn nog

beschikbaar. Een uitgebreide

publikatielijst met onder ande-

re de inventarisatierapporten

van de Veldwerkgroep is te

verkrijgen bij het secretariaat

van de VZZ.

Enkele prijzen

Atlas van de Nederlandse zoog-

dieren. S. Broekhuizen et al.

(red.), 3e druk, 1992, 336 pp.

Prijs f 45,- (f 37,50) of BF 900

(BF 750).

Manifest ‘Zoogdieren en wet-

lands', VZZ, 1992, 19 pp. Prijs
f 5,- (f 3,-) of BF 100 (BF 60).

Marterpassen II, Nieuwsbrief

1993 van de Werkgroep

Boommarter Nederland, 1994,

74 pp. Prijs f 15,- (f 10,-) of

BF 300 (BF 200).

Vossen, J.L. Mulder, 1993, 22

pp. Prijs f 5,- (f 3,-) of BF 100

(BF 60).

De noordse woelmuis in

Waterland en de Zaanstreek, F.

v.d. Vliet, 1993, 30 pp. Prijs

f 10,- (f7,-) of BF 200 (BF 140).

Kleine marters in de polder, N.

Jonker & J.L. Mulder, 1994, 25

pp. Prijs f7,50 (f5,-) of BF 150

(BF 100) voor leden, f 10,-

(f 7,50) of BF 200 (BF 150)

voor niet-leden.

De das, bibliografie van litera-

tuur t/m 1993, J. Vink, 1993, 62

pp. Prijs f 15,- (f 12,50) of

BF 300 (BF 250),

Zoogdieren van West-Europa,

R. Lange et al. (red.), 1994, 400

pp. Prijs f 52,50 (f 44,95) of

BF 1050 (BF 899) voor leden,

f 57,50 (f 49,95) of BF 1150

(BF 999) voor niet-leden.

Zoogdieren langs de waterkant,

symposiumverslag, D. Wansink

& W. Lanting (red.), 1994, 65

pp. Prijs f 20,- (f 15,-) ofBF 400

(BF 300).

Oude nummers Zoogdier f 3,-

(f 1,-) of BF 60 (BF 20).

Oude nummers Lutra f5,- (f2,-)
of BF 100 (BF 40).
T-shirt met opschrift VZZ, kleu-

ren rood, groen en wit; maat

XL. Prijs f 20,- (f 25,-) of

BF 400 (BF 500).

De eerstgenoemde prijs geldt

voor toezending per post. Het

bedrag tussen haakjes is de

prijs op stands en afgehaald op

het kantoor van de VZZ.

Bestellen kan door overmaking

van het eerste bedrag op reke-

ning 203737 van de Postbank

(Nederland) of op rekening
000-1486269-35 van de Post-

checks (België), onder vermel-

ding van de titel.


