
Thema
Marterachtigen in België en Ne-
derland Ik heb het te vaak over de grote
roofdieren die onze Europese wildernissen
onveilig maken. Daardoor vergeet ik bijna
onze eigenste kleine rovers. Een kleine in-
spanning, om na te gaan wat ons beider
kleine landjes op dat vlak te bieden heb-
ben, is dus als zoenoffer op zijn plaats.
Meteen valt op dat hoe zeldzamer de
beestjes zijn, hoe groter de kans is dat ze
een eigen webstek hebben verworven. Dit
is zeker het geval met de otter. In Wallonië
houdt deze waterstoeier moeizaam stand
� en smeekt om aandacht. Educatie en
sensibilisatie zijn beproefde methodes om
een actieve bescherming af te dwingen en
geen enkel digitaal middel mag onbenut
blijven. Enig gevoel voor esthetiek is altijd
mooi meegenomen. Hiervan getuigen de
fraai uitgevoerde educatieve fiches over
het wel en wee van de otter.  Jammer ge-
noeg zijn ze enkel in het Frans en het Duits
beschikbaar, terwijl ze recht hebben op
een Nederlandse vertaling. Minstens even
interessant is het netwerk van sporenzoe-

kers die ertoe aanzet te participeren in een
inventarisatieproject. De herrijzenis en op-
mars van de otter in Nederland wordt ge-
honoreerd met meerdere websites � � �

die qua inhoud veel gemeen hebben. Voor
het grensoverschrijdend gebeuren verwijs
ik evenwel naar Hyperlink 3-2009.
Het succesverhaal van de otter evenaart
nog niet dat van de das. In België is vooral
de Groupe de Travail Blaireaux om de das
bekommerd � terwijl in Nederland nog

steeds de vereniging Das en Boom � als
autoriteit wordt aanzien. Maar in de Ne-
derlandse provincie Brabant heeft inmid-
dels ook een lokale groep naam en faam
verworven �. Omdat Vlaanderen niet mag
achterblijven verwijs ik ook even naar een
particuliere stek met nieuwtjes en wetens-

waardigheden die betrekking hebben op
dassen 	, maar de rond dassen actieve
werkgroepen laten het vooralsnog afweten
op het internet.
Uiteraard mogen we de kleintjes niet ver-
geten. In het Nederlandse taalgebied blijf
je op dit punt op je honger zitten.Daarom
schaam ik me niet om opnieuw de site van
Aves over de kleine roofdieren onder de
aandacht te brengen 
, ook al is ze zonder
update niet meer van deze tijd. De achter-
kousige boommarter is met één enkele
soortsite van onze Werkgroep Boommar-
ter Nederland � al even slecht bedeeld. 
Een compromitterend gedrag levert noch-
tans een aardige kans om aandacht te krij-
gen. De steenmarter scoort hierin het best
� maar ik betwijfel of dit in zijn voordeel is
vermits schadepreventie vaak het centraal
thema is (zie Hyperlink 1-2009).
Om aan onze trekken te komen moeten we
voorlopig naar het buitenland, al blijft de
buit ook daar mager voor wat de minder
populaire martersoorten betreft..

� www.loutres.be 
� www.otterbescherming.nl 
� www.otter.to
� www.vriendenvandeotter.nl 
� http://users.telenet.be/cr29123/blai-
reau/home.htm
� www.dasenboom.nl 

� www.dassenwerkgroepbrabant.nl 
	

www.dedas.com/gasten/meles/index.html 

 www.aves.be/carnivores
� www.werkgroepboommarter.nl 
� www.hanbrinkcatesteenmarter.nl

Websites
Het is bijna zover Je hoeft niet fysiek
aanwezig te zijn om een eigen webstek te
verwerven. Het volstaat om je komst aan te
melden om hoofdrolspeler te worden van
een website. Dit geldt alvast voor de wolf
in Nederland. Nog voor die de landgrens
heeft bereikt, komt hij al aan zijn trekken.
Om foute klachten van de door kranten-
kopjes geïnformeerde goegemeente voor
te zijn, werken enkele goedmenende orga-
nisaties samen om gefundeerde informatie
over wolven beschikbaar te stellen en Ne-
derland voor te bereiden op de komst van
wolven. Ze zijn er van overtuigd dat dit van-
zelf staat te gebeuren en allicht veel snel-
ler verloopt dan menigeen denkt.
Denkbeeldige informatie die zijn weerslag
vindt in mythes en sprookjes moet nu
reeds plaatsruimen voor feiten en andere
waarheden, alvorens de eerste barricaden
door boeren worden opgeworpen om het
vee op afdoende wijze tegen verscheuren
te beschermen. Alleen zo kan men ervoor
zorgen dat wolven niet alleen welkom zijn
in de natuur, maar ook in de hoofden en
harten van mensen in Nederland (cit., want
mooier kan ik het zelf niet zeggen). Mij lijkt
evenwel meer nodig te zijn dan het voor-
liggend informatiepakker om dit te be-
werkstelligen.

www.wolveninnederland.nl

Sleutel tot de natuur Nu de aftel-
ling het eind van 2010 nadert, heeft ieder-
een de mond vol over biodiversiteit.
Misschien wat laat, maar beter laat dan
nooit. Naast de talrijke acties op regionaal

Hyperlink De Vlaamse zoogdierdeskundige Dirk Criel bespreekt op 
geheel eigen wijze websites over zoogdieren.
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en landelijk niveau zijn er ook Europese
initiatieven met de “Key to nature” als bij-
zonderheid. Doel van het project is het ver-
beteren van de kennis over biodiversiteit op
alle opleidingniveaus - van basisonderwijs
tot universiteit. Om dit doel te bereiken
worden interactieve hulpmiddelen en les-
programma’s ontwikkeld die zowel in de
klas als in het veld toepasbaar zijn.
Het project is een samenwerking tussen 14
instellingen uit 11 Europese landen, waar-
onder een aantal dataleveranciers, specia-
listen in e-leren en juristen. In België
wordt het project gecoördineerd door het
Centrum voor User Experience Research
aan de Katholieke Universiteit Leuven en
in Nederland door ETI BioInformatics.
Als inleiding op het thema biodiversiteit
worden informatiebladen en software be-
schikbaar gesteld waarmee leerlingen ver-
schillende planten en dieren leren
herkennen en zelf interactieve determina-
tiesleutels en kennissystemen kunnen
maken. Het lespakket is bedoeld om stu-
denten op verschillende studieniveaus ac-
tief te laten werken met informatie over
biodiversiteit.
Zonder afbreuk te willen doen aan dit
waardevol initiatief, heb ik de indruk dat
men in de opstart is blijven steken. De ba-
sisstructuur is ingevuld maar verder is
men niet geraakt. De doelgroepen lijken
niet echt betrokken en de informatie blijft
daardoor beperkt, terwijl de website reeds
in 2007 is opgestart. De laatste update da-
teert van eind 2009. De verschillende taal-
ingangen eindigen alsnog in het
Engelstalige deel. Blijkbaar was er geen
tijd en ruimte voor vertalingen en taaleigen
informatie. Als taal je niet deert, kan je
beter meteen in de toegangsrubrieken dui-
ken. Het  kost je wel wat zoekwerk, maar

zo leer je meteen hoe je diverse informatie
kan opsnorren. Als eerste kennismaking
kan het tellen, maar voor meer diepgang
ben je elders op het internet beter af.

www.keytonature.eu

Om te koesteren Er zijn van die web-
sites waarnaar je steeds terugkeert. Ze
slaan je telkenmale met verbazing of intri-
geren met informatie. Ferus blijft hierin
bescheiden, maar staat al lang op mijn
herhaallijstje omdat die met grote regel-
maat wordt geactualiseerd. De site is
zowel van een actualiteitenrubriek, een
nieuwsbrief en een RSS-feed voorzien. Te-
veel van het goede en voldoende om de ac-
tualiteit inzake grote roofdieren op de voet
te volgen. De organisatie, die de site heeft
opgezet, ijvert voor de terugkeer en aan-
vaarding van wolf, bruine beer en lynx in
Frankrijk. Geen makkelijke klus maar de

aanhouder wint. De onderwerpen zijn erg
verscheiden en vooral georiënteerd op de
praktische bescherming van genoemde
soorten en het wel en wee van de pionie-
rende individuen die zich binnen de Franse
grenzen hebben gevestigd.

www.ferus.org/spip.php?article1912 

Surf ook even
naar...
Kleine ellendelingen Een kleine, be-
scheiden site die weinig toelichting be-
hoeft, maar allicht zijn nut bewijst als je
vleermuizen of steenmarters op bezoek
krijgt. Mocht één van hen je onaangemeld
overvallen, raadpleeg dan deze eerste hulp
bij ongevallen. Om plaaggeesten te deter-
mineren worden ook fotovallen ingezet en
dat levert leuke plaatjes op.

www.meldpuntvleermuizenenmarters.nl 

Boek je eigen natuurontmoeting
Overal zijn mensen bezig met de bescher-
ming van soorten, maar zelden krijg je als
leek de gelegenheid om ervaringen te
delen, tenzij je zelf binnen een groep actief
wordt. In Engeland heeft men een oplos-
sing gevonden om ook eendag- natuurlief-
hebbers en milde schenkers bij de
beschermingsprojecten te betrekken. Bij
PTES  kan je een ontmoeting boeken met
je favoriete soort en zelf nagaan of je milde
gift aan deze organisatie rendeert.

www.ptes.org 

Antropomorfisme Ik hou van moei-
lijke woorden en ben altijd benieuwd wat
erachter schuilt. “Antropomorfisme” is zo
eentje. De term wordt gebruikt wanneer
menselijke eigenschappen en waardeoor-
delen worden toegeschreven aan niet-

menselijke wezens zoals dieren en
planten. Op de Nederlandstalige Wikipedia
� - de digitale encyclopedie van het web -
wordt er losjes overgegaan maar op de an-
derstalige pagina’s waaronder de Fransta-
lige � en Engelstalige � vind je een
kolkende bron van informatie over het
thema.

� http://nl.wikipedia.org/wiki/Antropo-
morfisme 
� http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropo-
morphisme 
� http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropo-
morphism 

Slapers in de haag Geen ander
slaapmuis dan een Hazelmuis figureert
beter in een verhaaltje over houtige land-

schapselementen. Die aandacht levert al-
vast een eervolle vermelding in Zoogdier
op. De site informeert kinderen op speelse
wijze over functie, aanleg en onderhoud
van heggen en houtkanten en levert tege-
lijk interessante lesinformatie en werkbla-
den aan leerkrachten.

www.hedgelink.org.uk/hedgerows/
index.html
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