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Kortaf
Themadag Bevers

in Nederland

Iedereen is van harte wel-

kom, maar u wordt wel ver-

zocht eerst contact op te

nemen met het VZZ-secretari-

aat (tel: 030-2544642), om een

plaats te bespreken en een

keuze uit de lunches te maken.

De toegang voor VZZ-leden is

gratis, niet-leden betalen f. 10,-

. Opgave voor deelname en

eventuele lunch kan tot 20

februari a.s..

PROGRAMMA

10:00-10:25 ontvangst met kof-

fie/thee

10:25-10:30 Opening door dag-

voorzitter; Bart Nolet

10:30-11:00 De bever in de

Biesbosch; VilmarDijkstra

11:00-11:30 De bever in relatie

tot het beheer van de

Biesbosch; Dick Veenhuizen

11:30-12:00 De bever in en om

het Natuurpark Lelystad; Hans

Rosenberg

12:00-13:30 lunch

13:30-13:50 De bever in de

Ooijpolders, stand van zaken

en toekomstperspectief; Harry

Woesthuis

13:50-14:10 Invloed van waters-

tandswisselingen op de bever;

Gerard Müskens

14:10-14:30 Terreingebruik van

bevers in de Ooijpolders;

Barbara Gravendeel

14:30-14:50 Voedselkeuze van

bevers in de Ooijpolders;

Marijn van der Kaaij

14:50-15:10 De bever in de

Rijnstrangen, stand van zaken;

Freek Niewold/Walter van

Wingerden

15:10-15:30thee/koffie

15.30-16.00 Het onderzoek aan

bevers met behulp van zen-

ders; Sim Broekhuizen

16:00-16.30 Discussie over de

bever in Nederland, nu en in

de toekomst, onder leiding van

Bart Nolet

16:30 Afsluiting
De onderstaande lunches zijn
te verkrijgen (alleen op bestel-

ling vooraf, meegebrachte
lunch kan in de zaal worden

genuttigd):

lunch 1: pistolet ham, pistolet

kaas, krentebolen melk of kar-

nemelk f.8,50
lunch 2: pistolet ham en pisto-

let brie of oude kaas, fruit en

melk of karnemelk f.9,75

lunch 3: lunch 2, maar met

Italiaanse tomaten- of Franse

mosterdsoep vooraf f.12,50

Foto Jaap Mulder

In 1988 werden, na een lange

afwezigheid in Nederland, de

eerste bevers uitgezet in het

Nationaal Park De Biesbosch.

In de daaropvolgendejaren zijn
hier nog meer bevers losgela-

ten en zijn ook bevers uitgezet

in de Gelderse Poort en in het

Natuurpark Lelystad. Daar-

naast is een enkele keer een

bever waargenomen in Lim-

burg, waarschijnlijk een immi-

grant van een herintroductie-

project in Duitsland.

Op zaterdag 2 maart a.s.

organiseren Staatsbosbeheer en

de VZZ een themadag over de

groeiende populatie bevers in

Nederland. De plaats van de

bijeenkomst is Zalencentrum

De Kargadoor, Oudegracht 36,
Utrecht.

Binnenkort ook in Nederland?
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Vleermuizen in

huis

Tegelijk met het verschijnen

van het boek ‘Vleermuizen in

het landschap’ van Kees

Kapteyn (zie boekrecensies),

bracht de Provincie Noord-

Holland een mooie brochure

uit over vleermuizen in huis. In

zeven pagina’s tekst en figuren

worden alle aspecten behan-

deld die van belang zijn voor

mensen die vleermuizen in

hun huis vinden. Wat moet je

dan doen en, vooral, laten? De

brochure bevat een paar fantas-

tische foto’s en (iets te?) veel

tekst (van Kees), onder kopjes
als: Wat zijn vleermuizen, Een

jaar uit het vleermuisleven.

Vleermuizen als medebewo-

ners, Veroorzaken kolonies

overlast?, etcetera. Ik denk dat

deze mooi verzorgde dikke fol-

der goed overkomt bij de doel-

groep, de ‘onwetende’ die met

zulke enge beesten wordt

geconfronteerd. Het is eigenlijk

vreemd dat zo’n folder nog niet

bestond; en waarom zijn er niet

meer instanties (andere provin-

cies) bij betrokken?

De brochure is verkrijgbaar

bij de Provincie Noord-

Holland, Dienst Ruimte en

Groen, tel. 023-5143573.

JaapMulder

Jonge otters in

Aqualutra

Op 4 oktober 1995 zijn in het

Otterpark Aqualutra (Leeuw-

arden) drie jonge Europese
otters Lutra lutra geboren: twee

vrouwtjes en één mannetje. Op

26 oktober kregen ze al de eer-

ste zwemles van hun moeder.

Met deze geboorte is een

begin gemaakt met het fokken

van otters die, mogelijk, over

een paar jaar kunnen worden

uitgezet in Nederland, mits het

zoetwatermilieu tegen die tijd

ottervriendelijk is. Het is niet

gemakkelijk om een otterman-

netje en een ottervrouwtje zo

ver te krijgen dat ze voor nage-

slacht zorgen. Otters zijn soli-

tair levende dieren en dulden

meestal geen soortgenoten in

hun buurt. Door af en toe de

hokken van verschillende otter-

mannetjesmet het hok van een

ottervrouwtje te verbinden,

zodat het vrouwtje kon kiezen

welke man haar het beste

beviel, is het de dierverzorgers

van Aqualutra gelukt de otters

aan het paren te krijgen.

De jonge otters zijn voor het

publiek niet te zien. Men pro-

beert de dieren zo min moge-

lijk met mensen in aanraking te

laten komen, zodat ze, als ze

straks in het wild worden uitge-

zet, onafhankelijk van mensen

kunnen overleven.

Vleermuis-

onderzoek

Symposium

Het ‘7th European Bat

Research Symposium’ zal

plaats vinden van 12 tot 16

augustus 1996 in het vergader-

centrum Koningshof bij

Otter met pasgeboren jongen.
Foto J.C. Renaud
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Veldhoven (Noord-Brabant).

Het symposium zal bestaan uit

lezingen, posterpresentaties,

workshops en discussieavon-

den. De voertaal is Engels.

Aansluitend aan het symposi-

um zal in het Groot-

Hertogdom Luxemburg de ‘3rd

European Bat Detector

Workshop’ plaats vinden.

Het vergadercentrum biedt

veel faciliteiten, waaronder ver-

blijfsakkomodatie. De deelne-

mers aan het symposium kun-

nen kiezen uit drie minimaal

vijfdaagse arrangementen,
bestaande uit respektievelijk

dagverblijf inclusiefkoffie, thee

en lunch, dagverblijf inklusief

koffie, thee, lunch en diner, en

volledig verblijf, waarin naast

het vorenstaande ook over-

nachting en ontbijt zijn inbe-

grepen. De kosten van inschrij-

ving en verblijf zullen op een

later tijdstip aan de inschrijvers

bekend gemaakt worden.

Voor meer informatie kan

men terecht bij: Peter Lina, 7th

EBRS, p/a IKC-NBLF, Postbus

30, 6700 AA Wageningen, tel:

0317-474800, fax: 0317-427561

(NL).

Presentatie

hamsterrapport

In de zomer van 1994 is door

de Zoogdierenwerkgroep van

het Natuurhistorisch

Genootschap en het Bureau

Natuurbalans een inventarisa-

tie gehouden naar het voorko-

men van hamsters in

Nederlands Limburg.

Binnenkort wordt in Maastricht

het verslag over de inventarisa-

tie gepresenteerd. Voor nadere

informatie kan men contact

opnemen met Leo Bockbier,

Van Galenstraat 64, 6163 XW

Geleen, telefoon 046-4747938

(NL).

We wisten al dat het niet

goed gaat met de hamster,

maar de resultaten van deze

inventarisatie zijn dermate ver-

ontrustend dat we binnenkort

misschien nog een uitgestorven

zoogdier aan de Nederlandse

Rode Lijst kunnen toevoegen.

Snelle actie is geboden. Naast

het verslag van de inventarisa-

tie wordt ook een bescher-

mingsplan gepresenteerd met

voorstellen voor maatregelen
die genomen moeten worden

om het tij te keren. Behalve

een beeld van de huidige ver-

spreiding van de hamster bevat

het rapport ook informatieover

de leefwijze van de Limburgse
hamster. Hieronder bevinden

zich enkele nieuwe inzichten

die van belang zijn bij het

nemen van beheersmaatrege-

len. De bal ligt nu bij de

Nederlandse overheid. Zal zij

middelen beschikbaar stellen

om de hamster voor de

Nederlandse fauna de behou-

den?

Natuurtelefoon

De Stichting Landschapsbeheer
Nederland heeft 13 december

1995 een 06-nummer geopend

waar men terecht kan met vra-

gen op het gebied van natuur

en landschap: de Natuur-

telefoon. De vragen waarop de

telefoon antwoord kan geven

zijn even divers als de groepen

vragenstellers. Bijvoorbeeld:
hoe kan ik mijn tuin aantrekke-

lijk maken voor vlinders, of

hoe kan ik, als boer, mijn sloot-

kanten ecologisch beheren, of

waar kan ik subsidie krijgen

voor het knotten van wilgen?

Ook met algemenevragen over

zoogdieren kunt u terecht bij

de Natuurtelefoon. De

Vereniging voor Zoogdier-
kunde en Zoogdierbe-

scherming (VZZ) en de

Vleermuiswerkgroep
Nederland (VLEN/svo) voor-

zien de Natuurtelefoon van

informatie over de inheemse

zoogdieren. Het nummer van

de Natuurtelefoon is 06-

32024030. De telefoon is te

bereiken van maandag tot en

met donderdag van 9.00 tot

13.00 uur. De kosten zijn 0,75

per minuut.

Als u specifieke vragen heeft

over in het wild levende zoog-

dieren, of als u bijzondere
soorten heeft gezien of als u

vleermuizen in huis heeft, dan

kunt u het beste direct met de

VZZ en de VLEN/svo bellen.

Ons telefoonummer is 030-

2544642 (NL).


