
Tekenradar
Op 28 maart is Tekenradar.nl gestart.
Voordat mensen de natuur ingaan, kun-
nen ze vanaf nu op de website Tekenra-
dar.nl kijken wat de verwachte
tekenactiviteit is. Hoe hoger de activiteit,
hoe groter de kans om door een teek
gebeten te worden en hoe belangrijker
het is om te controleren op tekenbeten.
Daarnaast kunnen mensen op de web-
site tekenbeten of een rode ringvormige
uitslag melden. Ook kunnen zij verwij-
derde teken opsturen om te laten on-
derzoeken of de teek besmet is. De
website Tekenradar.nl is een initiatief
van Wageningen Universiteit en het
RIVM.

Toekomst van de Natuursec-
tor (als bijlage)
Bij het afscheid van Jos Teeuwisse als
directeur bij de Zoogdiervereniging werd
in januari stilgestaan tijdens een mini-
symposium ‘De toekomst van de na-

tuursector’. Diverse sprekers gaven
vanuit verschillende invalshoeken hun
visie op dit thema. Een bewerking van
de presentaties is gebundeld in een bro-
chure ‘De toekomst van de natuursec-
tor’, die bij deze Zoogdier zit bijgesloten.

Nieuwe werkgroepen Zoog-
diervereniging
De Zoogdiervereniging heeft weer twee
nieuwe werkgroepen. De Noord-Hol-

landse Zoogdier studiegroep (NOZOS) is
weliswaar geen onbekende maar was
tot nu nog geen officiële werkgroep van
de Vereniging.
Ook de Zoogdierwerkgroep Friesland is
sinds kort officieel een werkgroep van
de Zoogdiervereniging. Mede door de
samenwerking rondom het project
Zoogdieratlas.nl in Friesland heeft de
Zoogdierwerkgroep van de Fryske Fe-
riening foar Fjildbiology besloten zich bij
de Zoogdiervereniging aan te sluiten.

Landelijke Zoogdierdag 2012
21 april was alweer de derde Landelijke
Zoogdierdag. Deze dag werd gecombi-
neerd met de Algemene Leden Verga-
dering en stond geheel in het teken van
het ‘Jaar van de Bever’. Met ruim 100
deelnemers werd de dag goed bezocht.
Er was een gevarieerd programma en
verschillende onderwerpen rondom de
bever (en de otter) kwamen aan bod.

Vrijwilliger bibliotheek
Door het vertrek van een vrijwilliger zijn
we op zoek naar iemand die de biblio-
theek op het bureau van de Zoogdier-
vereniging onder zijn/haar hoede wil
nemen. De werkzaamheden bestaan uit
het in de bibliotheek plaatsen van tijd-
schriften en boeken,  het bijhouden van
het registratiesysteem, het eventueel
verder uitbreiden van ons knipselarchief
en er bestaat de mogelijkheid onder-
steunende taken op ons secretariaat te
verrichten. Lijkt het je leuk om mini-
maal één dagdeel in de week ons team
te versterken op ons kantoor in Nijme-
gen? Neem dan contact met ons op via
vrijwilligers@zoogdiervereniging.nl.  

Ledenvergadering
Tijdens de Landelijke Zoogdierdag is de
voorjaarsledenvergadering gehouden.
Er is stilgestaan bij het jaarverslag en
het financieel verslag over 2011 (beide
zijn te downloaden via http://www.zoog-
diervereniging.nl/node/1206). De jaarre-
kening over 2011 is goedgekeurd. De
samenwerking tussen RAVON en de
Zoogdiervereniging is verder toegelicht.
Hans Bekker heeft na 10 jaar afscheid
genomen als bestuurslid.

Beverbrochure
In het kader van het Jaar van de bever
is er een brochure over ‘Bevers in uw

buurt’ verschenen. Deze brochure is be-
doeld om een breed publiek kennis te
laten maken met de bever. Er worden
onderwerpen beschreven als herken-
ning, leefwijze, verspreiding etc. Daar-
naast staan er veel foto’s en tekeningen
in. De beverbrochure kan besteld wor-
den via de Zoogdierwinkel (www.zoog-
dierwinkel.nl) en zal verspreid worden
aan geïnteresseerden via bezoekers-
centra en tijdens activiteiten. De bro-
chure is ook te downloaden via de

website www.jaarvandebever.nl.
Daarnaast ontvangen leden van de
Zoogdiervereniging een exemplaar van
de brochure samen met een sticker via
de volgende uitgave van ‘Zoogdier’.

Groene organisaties lanceren
tienpuntenplan voor nieuw
natuurbeleid
Meer dan 40 Nederlandse natuur-,
landschaps- en dierenwelzijnsorganisa-
ties lanceerden op 15 mei j.l. een tien-
puntenplan (‘Kies nu voor de natuur!’)
als basis voor nieuw natuurbeleid.
De betrokken organisaties pleiten voor-
uitlopend op de verkiezingen van 12
september voor een echte natuurwet.
Ntuurwaarden als rust, ruimte en
weidsheid moeten hersteld worden. Er
moet voldoende geld komen voor be-
heer van natuur. Ander onderdeel van
het tienpuntenplan is de actieve be-
scherming van dier- en plantensoorten

Mee
Soms zit het mee, soms zit het tegen. De laatste dagen zit het duidelijk

mee. Ik kon weer een aantal ochtenden vogels tellen op telpost Bres-

kens. Dat is meestal een aangenaam genoegen: òf we verwelkomen

vogels die Nederland komen binnenvliegen en het is mooi zonnig

weer, òf de vogels laten het enigszins afweten, maar dan is er veel tijd

om bij te praten met vogelaars die soms ook al 30 jaar vogels tellen op

deze plek.

Koninginnedag was duidelijk de mooiste dag: veel zwaluwen, maar

ook krenten in de pap als wielewaal, lachstern, visarend, kraanvogel,

steppekiekendief, zwarte wouw, rode wouw. Prachtig! 

Een paar dagen eerder was het kabinet gevallen, lang gehoopt, maar

toch ineens plotseling. Een kabinet dat de meest desastreuze maatre-

gelen ooit op natuur had afgekondigd. 70% (!) bezuinigingen. Tja, als

dat kabinet dan valt zit het ook mee.

Vervolgens hebben we als directeuren van de collega-organisaties een

heisessie te Breskens (niet geheel toevallig…) en krijgen we ’s avonds

het bericht door dat een gelegenheidscoalitie van 5 partijen een derde

deel van de natuurbezuinigingen heeft weten terug te draaien. 200

miljoen euro erbij voor natuur! Ik zie hier duidelijk resultaat van ons

harde werken als gezamenlijke natuursector. Mede dankzij uw inspan-

ningen als vrijwilligers en de inspanningen van de professionele staf

op de bureaus is het steeds beter mogelijk om vanuit onze organisatie

te lobbyen voor een beter natuurbeleid. En soms dus met hele duide-

lijke positieve resultaten. Dan zit het ook mee.

Rob van Westrienen
Directeur a.i. Zoogdiervereniging en Steunstichting VZZ
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waarmee het slecht gaat. Planten en
dieren in de Nederlandse natuurgebie-
den moeten zich kunnen verspreiden.
Het met elkaar verbinden van de na-
tuurgebieden is daarom van levensbe-
lang.
De organisaties maken zich niet alleen
sterk voor ‘pure natuurbescherming’,
maar juist ook voor het belang van
groen en natuur voor de mens, zowel in
de stad als op het platteland en in de
‘echte’ natuurgebieden. Het broodno-
dige natuurherstel, gecombineerd met
toegankelijk groen voor alle Nederlan-
ders, van jong tot oud, is goed voor de
leefbaarheid en de economie.

Vleermuisvriendelijke verlich-
ting op de A74 – een primeur
voor vleermuizen
Minister Schultz van Haegen en haar
Duitse collega Ramsauer openden
woensdag 4 april de A74 bij Venlo.
Slechts een paar kilometer lang ver-
bindt de A74 de A73 ten zuiden van
Venlo met een Duitse snelweg. Com-
pleet met klimaatbestendig ecoduct en
– uniek in de wereld - vleermuisvrien-
delijke verlichting. 
Dassen, reeën, eekhoorns, egels en ha-
gedissen kunnen de nieuwe weg veilig
oversteken via een nieuw aangelegd
ecoduct. Met een breedte van 58 meter
is dit het breedste ecoduct van Neder-
land. vleermuiskasten op het ecoduct
voor vervangende verblijfplaatsen en
bieden daartoe geplante bomen de
vleermuizen bescherming tijdens het
vliegen.
Omdat veel vleermuizen licht mijden,
hebben de lampen bij het fietsviaduct

een lage lichtintensiteit toegepast. Hier-
voor is een speciale ledlamp (‘bat-
lamp’) ontwikkeld. Bovendien zorgen de
geluidsschermen langs de weg ervoor
dat de lampen van het verkeer de vleer-
muizen niet kunnen storen.
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Kort nieuws
NEDERLAND

Nieuws van de Zoogdiervereniging (Nederland) en van de 
Zoogdierenwerkgroep en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt (Vlaanderen).

DE TOEKOMST VAN DE

vier korte analyses over de mogelijkheden en on-
mogelijkheden van de natuursector in Nederland
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NEDERLAND
Zoogdiervereniging

Postadres: Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen   
Bezoekadres: Natuurplaza, Mercator 3, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen 
Telefoon 024-7410500   Fax 024-7410501    
info@zoogdiervereniging.nl    www.zoogdiervereniging.nl

Veldwerkgroep Nederland
veldwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Materiaaldepot Veldwerkgroep
materiaal@zoogdiervereniging.nl

Vleermuiswerkgroep Nederland
vleermuiswerkgroepnederland@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Zoogdierbescherming
info@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Boommarter Nederland
boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Zeezoogdieren
jw@broekema.info

Werkgroep Kleine Marterachtigen
werkgroep-kleine-marterachtigen@zoogdiervereniging.nl

Bever- en Otterwerkgroep CaLutra
calutra@gmail.com

Zoogdierwerkgroep Zeeland
nanning-jan.honingh@slz.landschapsbeheer.nl

Zoogdierwerkgroep Overijssel
blij@natuurmilieu.nl

Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland
www.zwgzh.nl

Werkgroep KNNV Delfland
afdelingdelfland@knnv.nl

Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep
info@zoogdiervereniging.nl

Zoogdierwerkgroep Friesland
info@zoogdiervereniging.nl

VLAANDEREN
Natuurpunt

Natuurpunt Studie
Goedele Verbeylen, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, 
015/297244, goedele.verbeylen@natuurpunt.be

Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep
info@zoogdierenwerkgroep.be, www.zoogdierenwerkgroep.be

Natuurpunt Vleermuizenwerkgroep
Alex Lefevre, Klissenhoek 85, 2290 Vorselaar, 014-516201, 
vleermuizenalex@yahoo.com, www.natuurpunt.be/vleermuizenwerkgroep

JNM Zoogdierenwerkgroep
Daan Dekeukeleire, Polderdreef 37, 9840 De Pinte, 0474-488979, 
daan@jnm.be, www.jnm.be

Agenda & adressen

De Zoogdiervereniging heeft een 
webwinkel geopend:

www.zoogdierwinkel.nl 
Neem eens een kijkje en

• bestel boeken
• download oude nummers van Zoogdier
• lees rapporten van het bureau
Leden krijgen 10% korting!

6-8 juli 2012 Natuurpunt ZWG weekend
Dit jaar opnieuw in Groot Hertogdom Luxemburg, met een focus op de
eikelmuis en de relmuis. De avonden worden gevuld met boeiende pre-
sentaties over zoogdierenonderzoek en gevolgd door − vrijblijvende −
nachtelijke muizenvangsten, en jawel, luisteren naar slaapmuizen. In-
schrijven verplicht.

24-26 augustus 2012 Europese nacht van de vleermuis 
Jaarlijks wordt in het laatste weekend van augustus de Nacht van de
Vleermuis georganiseerd. Door heel Nederland worden vleermuisex-
cursies met batdetector gehouden voor volwassenen en kinderen. Na-
dere informatie over de excursies volgt in de loop van het jaar op
www.vleermuis.net.

28-29 september 2012 Studiedagen ‘Dieren onder de Wielen’
Presentatie van de resultaten van het project “Dieren onder de Wielen”
(www.dierenonderdewielen.be). Vrijdagnamiddag 28 september in
Brussel voor de professionelen, zaterdag 29 september in Antwerpen
voor de vrijwilligers (met ook lezingen over de invloed van verkeer op
de kerkuil, paddenknelpunten, het Marternetwerk, dierenleed, risico’s
van aanrijdingen met grote zoogdieren en mitigerende maatregelen
zoals ecoducten).

27 oktober 2012 VLEN-dag
Ook in 2012 organiseert de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN)
weer de jaarlijkse VLEN-dag. Houd www.vleermuis.net en www.zoog-
diervereniging.nl in de gaten voor meer informatie over het programma
en de locatie.

6, 13 en 20 november 2012 Cursus ‘Vleermuizen en planologie’
Cursisten beschikken na afronding van de cursus over actuele kennis
van ecologie en landschapsgebruik van de Nederlandse vleermuizen,
de wetgeving en inventarisatiemethoden en kunnen deze kennis inzet-
ten in hun eigen planologische processen.

17 november 2012 Algemene Ledenvergadering
Tijdens deze najaarsledenvergadering worden onder meer de begro-
ting en het jaarplan voor 2012 besproken.

Ga voor actuele informatie naar onze websites:
www.zoogdiervereniging.nl 
www.zoogdierenwerkgroep.be

Bruinvissen stikken aan de
Vlaamse kust
Ondanks heel wat alarmkreten in de laat-
ste jaren van verschillende (natuur)organi-
saties, spoelen er nog steeds
onrustwekkend veel bruinvissen aan op de
Belgische stranden. Op moment van
schrijven (23 april) staat de triestige teller
die wordt bijgehouden door het BMM op 38
voor 2012. Vooral in de periode van fe-
bruari tot juni komen bruinvissen talrijk
voor aan onze kust. Ze komen af op de
platvissen die er in het ondiepe water
komen paaien. In diezelfde periode worden
warrelnetten parallel met het strand uit-
gezet door de recreatieve visserij. Ieder
jaar geraken er verschillende van deze
dolfijnachtigen in de warrelnetten ver-
strikt, met een gruwelijke dood tot gevolg.
In een aantal kustgemeenten zijn deze
netten al verboden, maar Natuurpunt wil
hier nogmaals pleiten voor een algemeen
verbod van warrelnetten en kieuwnetten.
Dat zou niet alleen de officieel be-
schermde bruinvis, maar ook de platvis-
sen die er komen paaien beschermen en
daarmee ook in het voordeel zijn van de
commerciële visserij. 

Otterzoektocht
Van 2005 tot 2010 liep er in de Belgische
provincie Luxemburg en in het Groother-
togdom Luxemburg het Otter LIFE-project,
waarbinnen een groot gebied terug her-
steld is als habitat voor de otter. Het pro-
ject is inmiddels afgelopen, maar de aan-
of afwezigheid van otters wordt nog steeds
opgevolgd met een tweejaarlijkse monito-
ring. Vrijwilligers van de Zoogdierenwerk-

groep hielpen daar deze winter aan mee.
In de valleien van de Ourthe, de Sûre en de
Our zochten telkens ongeveer 20 vrijwilli-
gers naar sporen van otters. Een heel
groot gebied werd op die manier weer uit-
gekamd en er werden bewijzen gevonden
voor de aanwezigheid van bevers, marters,
dassen, ratten en ook heel wat sporen van
wasberen, maar nog steeds niet van ot-
ters. 

Medewerkers hazelmuispro-
ject gezocht
De Zoogdierenwerkgroep is op zoek naar
vrijwilligers die in de Waals-Duitse regio
tussen Voeren en Aken mee nestbuizen
voor hazelmuis willen ophangen (eerste
helft augustus) en/of controleren (eind
september, eind oktober, eind november).
Dit verspreidingsonderzoek kadert in het
Interreg-project Habitat Euregio. Ook in
Voeren kunnen we deze zomer en najaar

nog hulp gebruiken bij het controleren van
nestkasten, nestbuizen en live traps. Wil je
meewerken, stuur dan een mailtje naar
goedele.verbeylen@natuurpunt.be.

Waarschuwingssysteem inva-
sieve exoten
Natuurpunt en haar Waalse zusterorgani-
satie Natagora hebben in opdracht van de
Vlaamse overheid een waarschuwingssys-
teem ontwikkeld gekoppeld aan Waarne-
mingen.be. Terreinbeheerders en lokale
overheden kunnen zich inschrijven via de
website, zodat ze onmiddellijk op de
hoogte gebracht worden zodra een waar-
neming van een invasieve exoot uit hun
streek ingevoerd wordt op Waarnemin-
gen.be. Ook werden fiches opgesteld en
via deze website raadpleegbaar gemaakt
om deze invasieve exoten te leren herken-
nen. Dit maakt het mogelijk nu zeer snel
in te grijpen als er een waarneming ge-
daan wordt van soorten als bijvoorbeeld de
grijze of Pallas’ eekhoorn. 
http://waarnemingen.be/exoten 

Nimfvleermuis in België
Vanuit de Vleermuizenwerkgroep valt er
ook nog heuglijk nieuws te melden: België
is een nieuwe zoogdierensoort rijker! Het
staat nu officieel vast dat de nimfvleermuis
(Myotis alcathoë) deel uitmaakt van de
vleermuizenfauna in het zuiden van het
land. In 2012 wordt nader onderzoek ge-
pland, eind dit jaar volgt een uitgebreide
publicatie.

VLAANDEREN
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Vleermuis-T-shirt

Kijk ook eens op Zoogdierwinkel.nl. 
Bijvoorbeeld voor het nieuwe 
vleermuis-T-shirt!
Leden krijgen 10% korting 
op de normale prijs van €14,95.

verkrijgbaar in de maten L, XL en XXL

korting

10%

Aangespoelde bruinvis. Bron Internet

Hazelmuis. Foto Ruud Foppen


