
Rob van Westrienen directeur
van de Zoogdiervereniging
Na het afscheid van Jos Teeuwisse werd
Rob van Westrienen interim-directeur
van het bureau van de Zoogdiervereni-
ging. Het bestuur heeft besloten dit om
te zetten in een blijvende situatie. Rob is
dus ook na 1 juli de directeur van het bu-
reau van de Zoogdiervereniging, dat for-
meel opereert onder de naam
'Steunstichting VZZ'. Het bureau voert
met professionals een variatie aan on-
derzoeks- en adviesopdrachten uit ten
aanzien van zoogdieren. Daarnaast blijft
Rob de directeur van de Stichting
RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen
Onderzoek Nederland). De verenigings-
zaken die door de bureaumedewerkers
worden behartigd, vallen in de dage-
lijkse praktijk onder de verantwoorde-
lijkheid van teamleider Stefan
Vreugdenhil.

Inspraak schrappen Natura
2000-doelen
Staatssecretaris Bleker is van plan om
in 13 Natura 2000-gebieden een deel
van de gestelde natuurdoelen te schrap-
pen. Het gaat vooral om gebieden waar
de noordse woelmuis en de meervleer-
muis voorkomen, zonder dat het gebied
specifiek voor die soorten als Natura
2000-gebied was geselecteerd. Omdat
het hier om zeer kwetsbare soorten
gaat, is de Zoogdiervereniging het hier-
mee oneens. Binnen de inspraakperiode
zal daarom in een samenwerking tussen
bureaumedewerkers en de Werkgroep
Zoogdierbescherming een zienswijze
worden ingediend.

Beversymposium voor profes-
sionals 
Naast het algemene publiek richt de
Zoogdiervereniging richt tijdens het Jaar
van de Bever ook op professionals. De
sterke toename van bevers is goed

Onderzoek
Ik ben al heel wat jaren lid van de Zoogdiervereniging. Een belangrijke

reden om lid te worden was het mooie en lezenswaardige tijdschrift

Zoogdier. Het tijdschrift heeft goede artikelen over zeer diverse on-

derwerpen. Dat was toen en is nu. Hieruit blijkt dat er veel onderzoek

door vrijwilligers en professionals wordt gedaan. Niet alleen onder-

zoek naar waar zit welke soort en gaat het goed met die soort, maar

ook onderzoek naar bijvoorbeeld de redenen van voor- of achteruit-

gang. 

Jaarlijks zijn er vele honderden vrijwilligers die het veld in gaan om

zoogdieren te inventariseren. Voorbeelden zijn het tellen van molsho-

pen in de winter, het tellen van de winterverblijven van vleermuizen

en het per boot zoeken van bevers op mooie zomeravonden. 

Een deel van de vrijwilligers doet nader onderzoek. Onderzoek dat

soms heel veel uren vergt, zoals het volgen van boommarters met ca-

meravallen. Al dat onderzoek levert een schat aan gegevens en infor-

matie op. Informatie waarvan we blij zijn dat het gepubliceerd wordt,

onder andere dus in Zoogdier. Met deze informatie kunnen we als bu-

reau van de Zoogdiervereniging weer beter opkomen voor de bescher-

ming van onze soorten.

Daarom blijven we als Zoogdiervereniging het onderzoek door vrijwil-

ligers stimuleren. We kunnen bijvoorbeeld meedenken over onder-

zoeksvragen of meehelpen zoeken naar financiering. Mocht u vragen

hebben, neem dan contact op met het kantoor (info@zoogdiervereni-

ging.nl). 

Rob van Westrienen
Directeur 

C O L U M N

nieuws voor onze natuur, maar kent ook
een zeker risico. Door het graafgedrag
van de bever kunnen ongewenste en
soms gevaarlijke situaties ontstaan bij
waterkeringen. Op plekken waar dam-
men worden gebouwd kan er water-
overlast optreden. Het omknagen van
bomen is niet op alle plekken gewenst.
Kennis en uitwisseling daarvan kan bij-
dragen aan praktisch toepasbare oplos-
singen. Tijdens een symposium op 13
november 2012 willen we professionals
die in hun werk te maken (kunnen) krij-
gen met bevers en beverdeskundigen bij
elkaar brengen om kennis en ervarin-
gen uit te wisselen. Hoofdthema van de
dag is:’Wat kun je in de praktijk doen
voor bevers en hoe kun je eventuele
knelpunten oplossen?” Meer informatie
en inschrijfformulier staan op
www.jaarvandebever.nl. 

Zoogdieren op Landelijke Dag
Sovon
Op zaterdag 24 november 2012 vindt in
Nijmegen de Landelijke Dag van Sovon
plaats. Deze dag wordt georganiseerd in
samenwerking met de Nederlandse Or-
nithologische Unie (NOU), Vogelbe-
scherming Nederland en de Stichting
Veldonderzoek Flora & Fauna (VOFF). 
Het door de VOFF georganiseerde pa-
rallelprogramma tijdens deze dag staat

in het teken van exoten. In een serie le-
zingen wordt dit thema nader belicht.
Ook de Zoogdiervereniging zal een le-
zing verzorgen. Daarnaast zijn er tal van
stands van organisaties, werkgroepen,
boek- en veldmaterialenverkopers en
aanbieders van natuurreizen. Deze dag
is vrij toegankelijk en interessant voor
iedereen die geïnteresseerd is in de Ne-
derlandse -én exotische- flora en fauna. 
De VOFF is het samenwerkingsverband
van de PGO’s, waaronder de Zoogdier-
vereniging. In de loop van het najaar
kunt u meer details over het exotenpro-
gramma vinden op www.sovon.nl en
www.voff.nl.
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Kort nieuws

NEDERLAND

Nieuws van de Zoogdiervereniging     (Nederland) en van de Zoogdierenwerkgroep
en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt (Vlaanderen).wikkelingen steeds minder leefruimte van

voldoende kwaliteit voor deze dieren over-
bleef, voelde Jan goed aan dat er naast on-
derzoek meer moest gebeuren om
aandacht voor roofdieren te genereren. Het
was toen gebruikelijk, ook binnen de VZZ,
om een werkgroep op te richten als er zich
een inhoudelijk of organisatorisch pro-
bleem voordeed. Zo kwam er ook een
Werkgroep Grote Roofdieren van de grond.
Mede door Jans Europese oriëntatie kre-
gen binnen deze VZZ-werkgroep soorten
als de bruine beer, de lynx en vooral de
wolf, veel aandacht. Jan voorzag wellicht
toen al, dat de bij sommige soorten acuut
spelende neergang alleen de aanleiding
voor het oprichten van deze nieuwe werk-
groep was, en dat de grote neergang van
deze soorten in de 19de of 20ste eeuw in
Europa vroeg of laat zou veranderen in een
toename en, sterker nog, voor problemen
zou gaan zorgen. De activiteiten van deze
groep leidden onder meer tot landelijk de
aandacht trekkende studiedagen met
sprekers uit binnen- en buitenland, stu-
diedagen die in 1986 en 1988 resulteerden
in themanummers van Lutra: ‘Europese
Roofdieren’ (29-1) respectievelijk het
‘Roofdiernummer’ (31-1). 
Jan ondervond op basis van zijn grote des-
kundigheid op het gebied van grote roof-
dieren veel waardering, ook in de vorm van
een gasthoogleraarschap aan de Universi-
teit van Zagreb in Kroatië. Zo’n professo-
raat is hem in Nederland niet ten deel
gevallen, naar het soms leek tot Jans grote
teleurstelling. 
Na zijn voorzitterschap bij de VZZ ver-
dween Jan uit de kringen van de vereni-
ging. Hij werd actief, vooral als adviseur
maar hij gaf ook regelmatig lezingen, bij
zusterorganisaties van de VZZ, zoals de
Vereniging Het Edelhert, de Vereniging Het
Reewild en de Zeehondencrèche in Pieter-
buren. Daar werd dankbaar gebruik ge-
maakt van zijn gedurende decennia
opgebouwde expertise, ervaring en uitge-
breide (inter)nationale netwerk. Ook had
hij veel bemoeienis met het Museum voor
Natuur- en Wildbeheer in kasteel Door-
werth bij Arnhem dat haast letterlijk bij
hem thuis om de hoek lag. Zo stond er
voor september een door hem te geven le-
zing gepland bij de aankomende wolven-
tentoonstelling in dat museum. 

Kees J. Canters, oud-secretaris VZZ.
(met dank aan Johan B.M. Thissen en Sim
Broekhuizen)

Noordse woelmuis. Foto Wesley Overman
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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!

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).

8 oktober 2012 WABO-workshop Natuur
De workshop gaat in op de achtergronden van wet- en regelgeving voor
natuur dichtbij huis: Flora- en faunawet en Kapverordeningen. Prakti-
sche tips en richtlijnen voor een zorgvuldige beoordeling van aanvra-
gen zijn het gevolg. ‘s Middags worden de regels en richtlijnen getoetst
in de praktijk. Meer informatie op www.zoogdierverenigiging.nl

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

13 november 2012 Beversymposium voor professionals
Meer informatie bij Kort Nieuws

15 november 2012 Cursus natuurwetgeving voor groenbeheerders
Gemeenten krijgen steeds meer te maken met de Flora- en faunawet.
Maar wat houdt deze wet precies in, en boedt een gedragscode vol-
doende soelaas voor een praktisch groenbeheer? Meer ionformatie op
www.zoogdiervereniging.nl

17 november 2012 Algemene Ledenvergadering
Tijdens deze najaarsledenvergadering worden onder meer de begro-
ting en jaarplan voor 2013 besproken.

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

Albino woelmuis
Op 23 mei 2012 deden Simon Feys en Fi-
liep T'Jollyn een speciale waarneming.
In het grenspark De Zoom–Kalmthoutse
Heide  ontdekten ze een albino muis. Ze
vonden de muis net aan de Nederlandse
kant van de grens in een echte heidebi-

otoop. Geen open, maar ook geen ge-
sloten landschap met heidestruiken en
hier en daar wat bomen. Filiep kon de
muis filmen en op basis van die beelden
konden we vaststellen dat het om een
albino woelmuis gaat. Het filmpje is te
zien op volgende website:
http://youtu.be/rknL8MNj7g0 

Actieplan ‘Zeehond’
In juni 2012 stelde minister van de
Noordzee Johan Vande Lanotte het ‘Ac-
tieplan Zeehond’ voor. Dit plan heeft als
doel over te gaan van een defensief (ver-
bod op activiteiten) naar een offensief
(zelf initiatieven nemen) beleid voor
meer biodiversiteit in onze Noordzee. De
voorgestelde beleidsmaatregelen om-
vatten in de eerste plaats de aanleg van
artificiële riffen. Riffen zijn altijd een
hotspot van mariene diversiteit, of het
nu gaat om natuurlijke of kunstmatige
riffen zoals de sokkels van windmolens.
De nieuwe riffen kunnen gevormd wor-
den door grindopspuiting of door het
plaatsen van speciaal ontworpen struc-
turen. Als doelsoort van het nieuwe be-
leid werd de zeehond gekozen. De
nieuwe riffen zullen niet alleen meer
voedsel maar ook meer rustplaatsen
voor deze dieren creëren. Omdat er zo 

weinig rustplaatsen voor zeehonden
aanwezig zijn in de Belgische Noordzee, 
zullen er zelfs artificiële rustplaatsen
gecreëerd worden. 
Het nieuwe beleid is gebaseerd op de
vele studies uitgevoerd in de windmo-
lenparken aan onze kust. Door de aan-
wezigheid van artificiële riffen en
rustplaatsen en de afwezigheid van
scheepvaart werd daar een sterke ver-
hoging van de diversiteit in soorten bo-
demdieren, vissen en zeezoogdieren
vastgesteld. De uitvoering van het ‘Ac-
tieplan Zeehond’ start reeds in 2013 met
de bouw van de eerste kunstmatige rif-
fen. In 2014 zal een herintroductie van
de Europese oester gebeuren alsook de
aanleg van artificiële rustplaatsen voor
de zeehond. 

Meer lezen: http://www.samenaanhet-
werk.be/media/uploads/johan/broch_pl
an_zeehond_nl.pdf

2013 jaar van de muis
De Zoogdierenwerkgroep wil weten hoe
het gesteld is met de muizen in Vlaan-
deren. Deze groep dieren vormt een ba-
sisvoedsel voor heel wat roofdieren als
uilen, vossen en marterachtigen.
Schommelingen in de aantallen muizen
kunnen een invloed hebben op de popu-
laties van de roofdieren. De Zoogdieren-
werkgroep vermoedt dat het aantal
muizen achteruitgaat; zelfs de alge-
mene soorten. Daarom starten we in
2013 met een monitoring in de reserva-
ten van Natuurpunt van verschillende
muizensoorten, waaronder bosmuis,
rosse woelmuis en dwergmuis. We doen
daarvoor onder andere een groepsaan-
koop van ‘levend-vang-valletjes’ van het
type TripTrap, waarvoor we een verleng-
stuk laten bouwen. Ben je geïnteres-
seerd om hieraan mee te werken of om
valletjes te bestellen, geef dan een sein-
tje via info@zoogdierenwerkgroep.be.
Meer hierover in het volgende nummer.

VLAANDEREN
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Speciale
prijs

De gefilmde albino woelmuis

Rosse woelmuis. Foto Wesley Overman

Boek ‘Wilde konijnen’
Kijk ook eens op Zoogdierwinkel.nl 
Bijvoorbeeld voor het boek 
‘Wilde konijnen’! Nu te koop 
voor een speciale prijs van 
€ 7,50 (excl. verzendkosten).


