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Re ,actioneel 
Het is misschien even wennen. ZOOGDIER is vanaf 
dit nUlnlner wat breder en wat dunner. In plaats van 
de randen af te snijden worden ze nu gebnJikt voor 
wat meer wit en daardoor wat meer rust in de blad
spiegel. 
Op de achterkant treft u kunstwerken die geïnspi
reerd zijn door zoogdieren, in plaats van het com
mentaar van Reinier Akkern1ans met illustraties van 
Walter Lentjes. We hopen ovetigens Reiniers mening 
op geëigende momenten in het blad te blijven lezen. 
De aclreswikkel is velvangen door een folie 111et 

adresband. De folies zijn tegenwoordig goed 
afbreekbaar en het scheelt een boon1. Een belangrijk 
argument is dat regelmatig lege wikkels aankwan1en, 
vooral in het buitenland. Dat gaf natuurlijk ergernis 
bij de ontvanger, extra werk op het bureau en hoge 
portokosten voor het apart versturen. 
Wij zijn blij dat we de kleuren van de foto's nu goed 
tot hun recht kunnen laten komen. We hopen dat u 
het blad met plezier zult (blijven) lezen, maar aarzel 
niet OITI uw con1mentaar aan ons door te geven. 
Alleen dan kunnen we er rekening mee houden. 
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Annemarieke van der Sluijs & Vil mar Dijkstra 

Vijftien jaar geleden begon Staatsbosbeheer 
111et uitzetten van bevers in de Brabantse 
Biesboseh. 
In vier jaar tijd werden 42 bevers uitgezet. Na 
L~,..,'-'-'--'-'-H,""F.''-'~~ in de begintijd groeide de popu
latie, zij het langzaam. Maar hoeveel bevers 
zitten er precies in het gebied en hoe groot 
zijn territoria? Is de populatie op lange ter
lnijn levensvatbaar? On1 en andere vra
gen te beant\voorden, wordt de populatie 
sinds 2001 gevolgd luet behulp van 
naan1Cle bever-transecttellingen. Door ge
gevens van de verschillende jaren via een 
indexering n1et elkaar te vergelijken, ontstaat 
een beeld van de trend in de populatiegroot
te . Ook in 2003 een veertigtal spotters 
op stap on1 bevers te tellen. 

De bever 
De bever, Castorj1:ber, vvordt gerekend tot de 
landschapsvor111ende soorten: het dier is in 

in 

staat zijn 0111geving ingrijpend te veranderen 
en aan zijn behoeften aan te passen. Door 
het bouwen van c1an1111en, de daardoor ver
oorzaakte stuwing van het water en de S0111S 
verregaande vraat aan bOlnen, kan een n10e
rasachtig, open landschap ontstaan op plaat
sen waar eens een dicht bos 'was. 
StoItenkan1p (1986) beschreef hoe laatste 
bever in Nederland in herfst van 1826 
"verd doodgeslagen, zwelnlnend in de Ijssel 
bij Zalk. Ook in andere delen van Europa 
\\Terd bever uitgeroeid. In de jaren dertig 
werd gestall lnet de herintroductie van de 
bever in de nog geschikte gebieden in, onder 
andere) Duitsland, Frankrijk, Polen, Oosten
rijk, Rusland, Scandinavië en Zwitserland. 

De Werkgroep (Bevers in Nederland' conclu
deerde in 1983, dat de bever bij herintrocluc
tie in Nederland als een 'key-stone-soort' zou 
kunnen fungeren. In vervolg daarop werden 

VrUwûligers !;;,laar om in de Sliedrechtse Biesboscb te tellen, Foto: Annemarieke van der Slu Us 
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in de peliode van 1988-1991 door Staatsbos
beheer bevers uitgezet in de Zuidwaard van 
de Brabantse Biesbosch. Deze bevers waren 
alle afkomstig van de populatie langs de 
Midden-Elbe (Duitsland), 

Varen en tellen 
De ontwikkeling van de populatie in de 
Biesbosch werd van 1995 tot 1999 gevolgd 
door het huidige Alten'a, in samenwerking 
met de VZZ. Uit de evaluatie van de resulta
ten door Alterra in 2000 bleek, dat het aantal 
waargenolnen bevers in de Biesbosch wel 
toenam, maar dat de beverpopulatie slechts 
langzaam groeide. Het bleef onduidelijk in 
hoeverre de populatie op den duur levens
vatbaar zou zijn. 
Om deze reden werd besloten de populatie
ontwikkeling te volgen. Gekozen werd voor 
een jaarlijkse serie transecttellingen en eens 
in de vijf jaar een uitgebreide burchtentelling. 
Bij een bever-transecttelling wordt een vaste 
route gevaren, waarbij de bevers in het water 
en op beide oevers worden geteld. Als het 
water breder is dan 50 meter, valt slechts één 
oever binnen het transect. De burchtentelling 
Olnvat zowel het tellen van de aantallen 
bevers en burchten als het aantal tenitoria 
(binnen één territorium kunnen verscheidene 
burchten liggen). Op deze manier kan een 
vrij goed beeld van de populatie verkregen 
worden. 
In Het Nationaal Park De Biesbosch zijn tien 
transecten gedefmiëerd: twee in de Sliedrecht
se Biesbosch, twee in de Dordtse Biesbosch 
en zes in de Brabantse Biesbosch. Elke route 
is ongeveer zes kilometer lang. De routes 
worden in de zomer drie keer gevaren met 
een kano en n10eten in twee uur tijd worden 
afgelegd. Alle bevers die op de route worden 
gezien, worden op een kaart ingetekend en 

Een duidelijk spoor van een bever. 
Foto: Annemarieke van der Slu,ijs 

het tijdstip van waarnemen wordt genoteerd. 
Ook wordt aantekening gemaakt van de weers
omstandigheden en van de recreatiedruk. Het 
laatste wordt uitgedrukt als het aantal passe
rende en afgelneerde vaartuigen, hun snel
heid en het geproduceerde lawaai. In 2001 
werden de transecttellingen voor het eerst 
uitgevoerd; de routes werden eind juni, half 
juli en eind juli gevaren. In 2002 en in 2003 
werden de routes gedurende drie weekenden 

Tabel 1. Het totaal aantal bevers binnen de transecten) het gemiddeld aantal dieren per transeet en de 
kans op bet zien van één of 11'zeerdere bevers per deelgebied in het lVationaal Park De Biesboscb in de 
periode 2001-2003. 

Aantal bevers Gemiddeld aantal Kans op bevers 
per transect per transect 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Ij ure hl e Bi 'bo. eh ., 1 H {).1ï 0,03 ,27 Cl,IO O, t 0. J3 
Dordt. e Bie b h 1 3 o ( 0,0 0,0 0 0 O. 0 
Brabnnt e Bi bos 11 26\5- 2~,'5 · "19 088 O,y) [,63 () 3'5 O,-t) 0.60 

NP De Biesbosch 32,5· 29~5· 57 1 ,08 0 ,98 1,90 0,48 0,48 0,73 

" = de decimaal wordt veroorzaakt door het uitvoeren van een COJTcctie voor ontbrekende waarnemingen 
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rondom de langste dag (21 juni) gevaren. Dit 
onl nleer te profiteren van het daglicht en zo 
de kans op het zien van bevers te vergroten. 

Resultaten van 2003 
Tijdens de drie weekenden in 2003 was het 

n100i weer. Door de windstilte konden 
rinlpelingen in het water goed gezien worden 
en doordat er bijna geen bewolking was, 
bleef het lang licht. In totaal, over de drie 
weekenden, zijn binnen de transecten 57 
bevers gezien. Gentiddeld was dat per tran
sect 1,9 bever en was de kans Oln tijdens het 
varen van een transect één of lneer bevers te 
zien 0,7. 

Trend 
In 2003 werden in het Nationaal Park De Bies
bosch lneer bevers gezien dan in de voor
gaande twee jaren. De toename van het waaf
genolnen aantal bevers kan duiden op een 
werkelîjke toenan1e van het aantal dieren, of 
kan veroorzaakt zijn door zeer gunstige 
\\reerso111standigheden of door toeval. Het to
taal aantal boten dat tijdens de tellingen ge
noteerd werd, als indicatie voor de recreatie
druk, was hoger dan in 2002. OtTIdat het aan
tal waargenolnen bevers óók groter was, lijkt 
de recreatiedruk niet van i11vloed te zijn op 
het voorkolTIen van bevers. 
Samenvattend kan gesteld worden, dat er in 
het jaar 2003 ll1eer bevers zijn waargenomen 
dan in de afgelopen jaren, 111aar dat het nog 
te vroeg Îs om te concluderen dat de populatie 

bevers in het Nationaal Park De Biesbosch 
daadwerkelijk groter is dan in de voorgaande 
jaren. De vooruitzichten lijken echter gunstig. 

Ook in 2004 organiseert de Beverwerkgroep 
Nederland (BWN) weer bevertransecttellin
gen. Lid worden van de BWN? Stuur een 
e-lnail naar a.vandersluijs@vzz.nl of bel naar 
de VZZ in Arnhen1 023-3705318. 
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stadelijk g<lbied 

Het kaartje bij 'Bechsteins vleer
lTIuizen in Overijssel' in Zoogdier 
4 van vorig jaar was niet helenlaaI 
juist. De legenda vermeldde een 
kolonielocatie, lnaar dat moest 
een lnistnetlocatie zijn (zie bo
ven). Kolonies komen wellicht dit 
jaar op kaart! 
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Wees kr":sch op e wa . beer 0 d! 

Maurice La Haye 

In december 2003 en januari 2004 kopte de krant: "de wasbeerhond komt 
eraan". Een aantal regionale kranten publiceerde artikelen over de opkomst 
en de gevaren van de wasbeerhond in Nederland. Hun conclusie na het 
raadplegen van deskundigen was, dat op de Veluwe en in Oost-Nederland 
honderden wasbeerhonden rondlopen. De artikelen roepen echter vragen 
op. Zijn de meldingen wel betrouwbaar? Is Nederland werkelijk een nieuwe 
zoogdiersoort rijker? 

De wasbeerhond, Nyctereutes procyonoides, 
ook wel lnarterhond genoen1d, is een hond
achtig dier, met een langharige, rOlnmelig 
grijsbruine vacht. Hij heeft een gedrongen ui
terlijk en staat laag op de poten. De dieren heb
ben een gewicht van enkele kilo's tot lneer 
dan acht kilo. Hij is oorspronkelijk afl<olnstig 
uit Oost-Azië, luaar is voor de pelsdierenfok-

kerij ingevoerd in Rusland en de Oekra'ine, 
Dankzij dieren die uit deze fokkerijen ont
snapten, maar ook als gevolg van bewuste 
uitzettingen, heeft het dier zich sinds 1928 
over een groot deel van Oost-Europa ver
spreid. Tegenwoordig wordt hij ook legaal als 
huisdier gehouden. Met enig geduld en aan
dacht zijn wasbeerhonden nalnelijk redelijk 

Eert wasbeerbond lijkt oppervlakkig op een wasbeer. Foto: Dicl<! Klees 
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t~l1n te krijgen. In de natuur kunnen dieren 
echter weer snel venvilderen en waarschijn
lijk goed overleven. 
In het wild of in venvilderde staat hebben ze 
een sociale leefwijze en zijn ze vooral 's 
nachts actief. De dieren leven in beboste en 
in waterrijke gebieden, n1aar ook in klein
schalige landbouwgebieden. kieskeurig 
zijn ze niet. Het voedsel bestaat uit knaagdie
ren, aas, vruchten) insecten, n1aar ook plant
aardig n1ateriaal, zoals eikels en bessen wor
den niet versInaad. 

In Nederland en Vlaanderen worden al 15 
jaar zo nu en clan V\Tasbeerhonden gen1eld. 
De laatste dooc\vondst in Nederland dateert 
uit oktober 2002 uit provincie Utrecht. Op 
een dijk in de omgeving van \'X7ijk bij Duur
stede werd een doodgereden exen1plaar ge
vonden. Sectie ,vees uit dat het dier zeer 
V\raarschijnHjk vlak daarvoor uit gevangen
schap vvas ontsnapt CS. Broekhuizen, pers. 
n1eded.). In Vlaanderen dateert de laatste 
doodvondst llit januari 2002. Ook in Vlaan
deren ging het hoogstwaarschijnlijk 0111 een 
recent ontsnapt dier (Van Den Berge & De 

Pauw, in druk.), Betrouvvbare doodvondsten 
van echt venvilderde wilde wasbeerhon
den ontbreken tot op heden nog totaaL 
De n1eldingen van de afgelopen jaren hebben 
n1et nan1e betrekking op loopsporen of zicht
waarnen1ingen. De uiterlijke overeenkoll1sten 
n1et wasberen) Proc..von 10 to r, en n1et dassen, 
111eles l1zeles, zijn echter groot. Op zichtwaar
nen1ingen kan alleen vertrouwd worden op 
basis van een goede beschrijving en een 
langdurige observatie of van een waarne
lning van een kellner. Aangezien \vasbeer
honden vrij schuw zijn, 1110eten zichtvvaarne
n1ingen daaroln altijd als onbetrouwbaar 
beoordeeld vvorden. Zeker als de dieren zijn 
~gespot' bij het snel oversteken van wegen. 
Het vaststellen van de aanwezigheid van 
vvasbeerhonden op basis van loopsporen is 
eveneens een hachelijke l<:\vestie, doordat 
verwarring ll1et andere grote zoogdieren 
(vossen, honden) niet ondenkbeeldig is. 

Opvallend zijn de regeln1atig terugkerende 
111elclingen op de Veluwe, uit Lin1burg (NL) 

en uit Drenthe. De Vereniging Wildbeheer 
Veluwe lneldde aanvvezigbeid van cle \\ras-

De wasbeer ondel:çcbeidl zicb onder andere door zUn gezicblsmasl.?er en slaClJÏ'tekening VCln de was
beerhond. Foto: Dick Klees 
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<.J'-'-.LJC.L'-J . .L.L'-< op basis van twee \vaarnentingen 
uit 0111geving van Hoenderloo. Hoe be
trouwbaar de 111eldingen uit Hoenderloo zijn, 
is echter onduidelijk. Wel benadrukt de Ver
enIgIng potentiële gevaar van de was
beerhond voor bodenlbroeders, zoals nacht
zwaluwen houtsnip. exoot is de \\Tas
beerhond vogelvrij en dus altijd bejaagbaar, 

enig eigen Cjacht)belang van Vereni-
ging Wildbeheer niet ondenkbaar is. De Be
renopvang Fellow uit Wenuln nleldt op voor
spraak van een anonienle jachtopzichter zelfs 
de aan\vezigheid van 800 exenlplaren rond 
Apeldoorn. Waar de l1leldingen van Velu'we 
op gebaseerd zijn, is en blijft echter volstrekt 
onduidelijk, l11aar de opnlerkingen over de 
nlogelijke kunnen wel leiden tot een 
\\Teinig of afvvachtende houding 
jegens \\Télsbeerhond. 
In Linlburg worden wasbeerhonden genlelcl 
uit alle bosgebieden ten oosten van de Maas 
en uit het zuidelijke heuvelland. Op zich vor
nlen de bossen, u itervvaarden , beekdalen en 
landbouwgebieden ten oosten van de Maas 
en in Zuid-Linlburg een geschikt habitat, 
nlaar ook daar ontbreken harde bewijzen. De 
nleldingen in Linlburg worden niet goed 
onderbouwd of gepubliceerd. Net als eerder 
bij de berichten over het voorkonlen van de 
lyILx, Lynx f:VI1.X, en otter, Lutre/. lu,fra, zijn ze 
vooral op niet controleerbare 
ren of dubieuze zichtwaarnenlingen. 
In Drenthe, op nlet Friesland, zijn 
enkele zichtwaarnelningen geclaüncl uit de 
onlgeving van het Drents-Friese Woudenge
bied. Deze waarnenlingen zijn zonder verde
re bewijzen gebleven en alleen bevestigd 
door plaatselijke natuurkelmers. 

Naast de vragen over betrouwbaarheid en de 
onderboll\ving van waarnenlingen in N e-
derland, de vraag \-vaar de 'waargeno-
ll1en' vandaan zouden llloeten konlen. 
In Oost-Europa is de populatie wasbeerhon
den in enkele jaren fors toegenol11en, A'-"-'-U·A'

de toenaine van aantal geschoten dieren 
van enkele honderden tot enkele duizenden. 
Daarnaast is van jonge wasbeerhonden be
kend dat sOln11lige dieren z\\lerftochten van 
honderden kilonleters 111aar over een 

uitbreiding naar West-Europa zijn 
nleldingen. In Finland, waar nlidden jaren 
tachtig van vorige eeuw enonn veel was
beerhonclen werden gelneld, de aantal
len inll1iddels fors teruggelopen en lijkt de 
populatie nu op een niveau stabiel. De 
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suggestie dat vanuit Duitsland flinke aantal
len de Nederlandse en Vlaanlse (lands)gren
zen over zouden kon1en, is nergens op geba-

Het ligt veel nleer voor de hand, dat de 
sporadische 111eldingen, indien het daadwer
kelijk wasbeerhonden betreft, betrekking heb
ben op ontsnapte exemplaren die als huisdier 
werden gehouden. 

De terugkerende verhalen over gevaren 
en het nlassaal oprukken van de wasbeer
hond nloeten vooralsnog afgedaan worden 
als erg overdreven. Journalisten schijnen ech
ter \\Tel brood te zien in zulke ra11lpverhalen. 
In diverse regionale kranten, zoals 'Dagblad 
De Lünburger', 'Apeldoornse Courant/
Stentor', 'Zwolse Courant' en 'De Gelderlan
der', verschenen ongenuanceerde artikeltjes. 
In t\\Tee gevallen ging het artikel zelfs verge
zeld van een foto van een heuse wasbeer 
(i.p.v. een wasbeerhond). 'De Gelderlander' 
<'.--vlnrll,.::> echter de kroon n1et de Inelding dat de 
dieren belangrijke verspreiders van honds
dolheid zijn en de zinsnede "alleen als het 
dier in het nauw wordt gedreven kan het bij
ten)!, Geen van de journalisten lijkt zich echt 

te hebben en betrouwbare infor
Il1atie te hebben ~'-L.'J'-.J."L. 
Wat blijft hangen is verkeerde berichtgeving 
over een exoot Nederland en Vlaanderen 
zou overspoelen, hondsdolheid overbrengt 
en ook nog eens zeldzalne op grond broe
dende vogels opeet. Het zou gepaster zijn 
geweest als de journalisten en de geraad
pleegde deskundigen hun beweringen zou
den hebben gestaafd 11let feiten. Mythen zijn 
er al genoeg! 

Verder lezen? 
Van Den Berge, K. & \XT• De Paauw, in druk. In: 

Zoogdieren in 171aanderen, ecologie en versprei
ding van 1987 tot 2002. 
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Dynamiek an een populatie reeen 
zonder beheersjacht 

Leo van Breukelen & Sip van Wieren 

In 1997 besloot men in de Amsterdamse Waterleidingduinen de beheers
jacht op reeën op te schorten. Velen verwachtten dat de populatie onstuimig 
zou groeien en dat dit uiteindelijk tot grootschalige sterfte zou leiden . 
Daarom is een onderzoeksproject opgezet om de werkelijke gevolgen In 
kaart te brengen. ' 

De Atnsterdamse Waterleidingduinen (AWD) 
liggen globaal tussen Zandvoort en N oord
wijkerhout. Het gebied is eigendoln van de 
Gemeente Amsterdam en wordt beheerd 
door het Waterleidingbedrijf van Amsterdam 
(WLB) ten behoeve van de productie van 
drinkwater. Het duinterrein heeft de status 
van beschermd natuurgebied. In het gebied 
kOlnt een groot aantal planten- en diersoor
ten voor, waaronder reeën, Capreolus capre
olus. Zij kOlnen er sinds de jaren vijftig van 
de vorige eeuw voor. Sinds 1969 werd de po
pulatie beheerd door jaarlijks afschot, maar 
desondanks groeide deze geleidelijk. In 1997 
besloot het gemeentebestuur van Atnsterdaln 
de beheersjacht op reeën in de AWD voor 
tenlninste vijf jaar te beëindigen. Onderzoek 
moest uitwijzen of dit onacceptabele effecten 
zou opleveren. Daarom zijn de jaarlijkse tel
lingen van de reeën, voorheen gebruikt om 
het afschot te bepalen, voortgezet. De uit
kOlnsten hiervan geven een minimuln aantal 
aanwezige reeën: er zitten er zeker meer, 
lnaar hoeveel is onbekend. Het getelde aan
tal kan het beste als een soort index worden 
gezien, daar de verhouding getelde dieren tot 
het totaal van de aanwezige dieren nauwe
lijks te bepalen is. Jaarlijkse fluctuaties moe
ten niet te letterlijk worden genon1en) omdat 
de telresultaten gedeeltelijk worden bepaald 
door de weersomstandigheden op het mo
ment van tellen. Toch geeft deze 'index' wel 
een indicatie van het langjarig populatiever
loop binnen het gebied. 

De aantalsontwikkeling 
Tot verrassing van velen blijkt het getelde 
aantal reeën vanaf het jaar waarin de be
heersjacht werd gestaakt niet verder toe te 
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nemen; de populatie blijft min of ineer sta
biel. In figuur 1 is het aantal getelde reeën of
wel de ininimum populatieolnvang weerge
geven. 

300 , 

I 
c:: 250 j 
:g 
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50 

1985 1093 1!!H7 2001 

Figuur 1. AantalsontwiklGeling uan de populatie 
reeën volgens de tellingen aan bet eind van de 
winter. De jaren zonder bebeersjacht zijn rood. 

Al vanaf 1995 blijkt er bovendien een sterk 
negatief lineair verband te bestaan tussen de 
minimun1 populatieomvang en de groei (uit
gedrukt als de toename per individu) in het 
volgende jaar. Rond het aantal van 232 (getel
de) reeën is de groei nul; dat betekent een 
evenwicht tussen aanwas en sterfte. Dit komt 
overeen n1et een dichtheid van ininimaal 6,8 
reeën per 100 ha. We hebben gekeken naar 
welke processen verantwoordelijk zouden 
kunnen zijn voor deze stabilisatie: sterfte, 
migratie of vooltplanting. 

Sterfte en migratie 
Over het algemeen wordt sterfte van volwas
sen dieren niet beschouwd als een sleutelfac
tor bij de beperking van hoefdierpopulaties 
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in gematigde klimaten. Volgens Andersen en 
anderen (1998) zal sterfte van volwassen die
ren alleen onder extreme weersomstandighe
den een belangrijke rol spelen. Desondanks 
werd door enkelen na het beëindigen van de 
beheersjacht een Inassale sterfte gevreesd. 
Ook worden in de wetenschappelijke litera
tuur emigratie en/ of immigratie niet gezien 
als de belangrijkste factoren in de populatie
groei. Wahlström & Liberg (1995) vonden 
zelfs een afname van de migratie bij een toe
nemende dichtheid. Zij verklaren dit door 
een zogenaamd social fence effect: naarmate 
een gebied voller is wordt het moeilijker de 
populatie te verlaten als gevolg van interac
ties met buren. Hoewel een flink deel van de 
eenjarige dieren op zoek kan gaan naar een 
leefgebied, wordt aangenomen dat dit hoog
uit leidt tot een herverdeling op lokale schaal. 
Doordat in de AWD nauwelijks met geluerkte 
dieren van bekende leeftijd is gewerkt, zijn 
geen goede cijfers beschikbaar over overle
vingskansen per individu en over emigratie 
of immigratie. Door binnen de AWD conse
quent gegevens te verzamelen over 'valwild' 
(dode dieren) is over de ontwikkeling van de 
sterfte wel een soort index verkregen. Voor 
emigratie en ünmigratie is consequent notitie 
gemaakt van waarnemingen van reeën op de 
wegen in de directe omgeving van de AWD. 
In dit artikel is gebruik gemaakt van de cijfers 
over de periode 1997-2001, omdat nog geen 
recentere gegevens beschikbaar waren en er 
helaas geen betrouwbare cijfers zijn voor de 
periode vóór 1997. De gegevens zijn niet uit
gewerkt naar leeftijdsklassen. Uiteraard is zel
den vast te stellen of dergelijke dieren daad
werkelijk van de AWD afkomstig waren of 
van de kleine populatie(s) in de omliggende 
landgoederen. Evenmin is te zeggen of de 
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Figuur 2. rIet aantal waargenomen reeën op de 
wegen in de directe O1ngevirlg van de AU/V (vier
kantjes) en dil aantal uitgedrukt als percentage 
van de minim:um populaliegrootte (drieboekjes) . 
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Figu:ur 3. Het aanta/gevonden dode reeën binnen 
de AU7D (vierkant:/es) en dit aantal uitgedntkt als 
percentage van de minimum populatiegrootte 
(driehoekjes) . 

dieren op weg waren naar de AWD (immi
gratie) of juist wegtrokken (en1igratie). 
Het aantal dode reeën dat wordt gevonden in 
de AWD vertoont geen dalende of stijgende 
lijn maar is min of Ineer constant rond een ge
middelde van 24 reeën. De jaarlijkse schom
melingen rond het geluiddelde zijn hier ech
ter groot (± 9,37). Er is geen verband aan te 
tonen tussen het aantal dode reeën en de 
populatieolnvang. 
Jaarlijks worden er op de wegen in de directe 
olngeving van de AWD gemiddeld 22 (± 4)14) 
reeën waargenomen. Er is geen sprake van 
een toe- of afnatne van dat aantal, wel is spra
ke van kleine jaarlijkse SCh01P..1uelingen. Door
dat in de omgeving zeer frequent dieren wor
den waargenomen kan worden aangenolnen 
dat er contact bestaat tussen de (grote) AWD
populatie en de kleine populatie op de nabij
gelegen landgoederen. De laatste wordt 
everunin door jacht beheerd. Uit genetisch 
onderzoek bleek dat er tussen de reeën uit 
de AWD en die uit het Nationaal Park Zuid
Kennemerland ten noorden van de AWD nau
welijks succesvolle uitwisseling plaatsvindt 
(Postma) 1999). Uitgangspunt is daarbij dat er 
voortplanting plaatsvindt) hetgeen dan via de 
DNA-analyses zichtbaar wordt. Veel 111igratie 
tussen die gebieden lijkt er dus niet te zijn. Er 
is ook geen verband te vinden tussen het aan
tal reeën dat is waargenolnen op de wegen 
in de omgeving en het aantal gevonden dode 
reeën in de A WD. 
Er zijn dus geen aanwijzingen dat er na 1997 
grote veranderingen hebben plaatsgevonden. 
Door het ontbreken van goede cijfers over de 
absolute populatieomvang en inzicht in de ge
vonden fractie dode dieren blijft dit echter 
lastig in te schatten. Momenteel proberen 
we, door het langjarig volgen van gemerkte 
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individuen, beter inzicht te krijgen in de over
levingskansen in sterfte en e111igratie of 
in1111igratie. De sterfte wordt ook niet als uit
zonderlijk hoog gezien. Door het ontbreken 
van goede cijfers over de absolute populatie
grootte blijft dit echter lastig in te schatten. 

Voortplanting 
De l11ate van voortplanting is een van de 
belangrijkste onderdelen van de populatiedy
namiek van hoefdieren. Deze wordt uiteraard 
bepaald door de (genliddelde) worp grootte , 
lnaar ook door de leeftijd dat dieren ge
slachtsrijp zijn en door het percentage vrouw-

dat daadwerkelijk zwanger wordt. Verder 
is cle geslachtsverhouding van de kalveren 
van belang, het zijn in1n1ers alleen de vrouvv
tjes jongen voortbrengen telwijl één bok 
111eerdere geiten kan bevruchten. 
NonnaaI gesproken nemen reegeiten voor 

eerst in hun tweede levensjaar deel aan 
de voortplanting en werpen dan lneestal het 
jaar daarop één kalf. Ervaringen elders leren 
dat, als er fluctuaties optreden in de voort
planting van de populatie, dezet nonnaai ge
sproken vooral plaatsvinden in de leef
tijdsklassen. Daarom is getracht vooral de één
jarige reegeiten voor de metingen te selec
teren. 
De voortplanting is geineten cloor het 
centage zwangere de worpgrootte en 
de geslachtsverhouding van de worp te bepa-

Hiervoor is een aantal reegeiten gescho
ten en er is gebruik gen1aakt van door ande
re oorzaken overleden dieren. In 1996, dus 
nog ten tijde van de beheersjacht, is van alle 
geschoten geiten ook al consequent notitie ge-
1naakt van zwangerschappen en aantal en1-
bryo's, zodat ook gegevens konden WOf

den gebruikt. Oudere gegevens zijn helaas 
niet beschikbaar. We hebben geen aanwijzin
gen gevonden voor een verlies aan foetussen 

tussen monlent waarop de reeën zijn 
schoten (vrijwel allell1aal tussen 1 februari en 
15 maart) en de tijd waarin de kalveren ter 
wereld kOlnen Clnei/juni), zodat het gecon
stateerde aantal foetussen gezien kan worden 
als de uiteindelijke worpgrootte. 

De resultaten zijn sanlengevat in tabel 1. Op
vallend is dat de voortplanting relatief hoog 
is. Van de eenjarige reegeiten neenlt al 90% 
aan de vooltplanting deel en voor de volwas
sen geiten (2 jaar en ouder) is dat 96°/Ó. De 
ge111iddelde worp grootte is respectievelijk 1,1 
en 1,6 kalveren per geit, waarbij geslachts
verhouding in de worp iets in het voordeel 
van de bokken is. Het verschil ten aanzien 
van de periode vóór het beëindigen van de 
beheersjacht is door het ontbreken van gege
vens van voor 1996 niet te bepalen. 
De vastgestelde geslachtsverhouding k0111t 
overigens niet tot uiting bij de nleer dan één 
jaar oude dieren ('volwassen'). De geslachts
verhouding bij de 'volwassen' reeën is al 
jaren 111in of lneer stabiel en ook sinds 1997 
is dit niet significant veranderd. Vanaf 1988 
Schollllnelt het aantal per bok rond 
een genliddelde van 1,2. De voortplantings
cijfers zijn volgens de literatuur norn1ale cij
fers voor een gezonde populatie. 

Overleving kalvet4 en 
Hoewel de resultaten aangeven dat de repro
ductie hoog is, vvordt tijdens de tellingen na 
de V\Tinter al enige jaren een daling van het 
aantal kal veren per geit geconstateerd. I-let 
blijkt dat er in de gehele periode 1989-2002 
sprake is van een negatief lîneair verband tus
sen de dichtheid in een jaar en het gen1icldel
de aantal kalveren per in het jaar daarna 
(zie fig. 4). In de periode 1997-2001 is de 
gel11idclelde verhouding kalf:geit nog 111aar 
0,28 (± 0,07). Deze verhouding vertoont net 

Tabel 1. De cijJèrs voor de voortplanting in de Alf/}) zUn nonnaaI voor een gezonde populatie. 
~Veergegeven z'Un het aantal onderzochte reegeiten (N), hel aantal daarvan dat zwanger wasJ bet 
gemiddeld aantalfoetussen per geit (LUOJ1]) en de geslachtsverhouding van defoetllssen (N vlm: 1996 en 
1998-2001). Omûat de popuiatie sinds 1996 stabiel Nikt en eerdere gegevens ontbreken is geen onder
scheid ge'maakt in de periode voor en na het beëindigen van de beheer~1acht in .1997. 

ZOOGDIER 2004 15(1) 11 



populatie-index 

4. Relatie tussen de mini1numpopulatie en 
,(l.eJmhr;tC/.jetc/' aantal kalveren per geit in het jaar 

ouer de 1989-2002, Zwarte uler-
rode vierkanUes 1987-2001. 

als geen dUidelijke trend, 
luaar op kleine veranderingen in 
de populatiegrootte. 
Er worden dus blijkbaar wel veel kalveren 
geboren, lnaar luinder dieren overle
ven hun eerste levensjaar. 

wordt algelueen gezien 
'-"'-'LLLL.L,..,.L . .LI.L .... '-'L'- factor in de populatiedy

U,'-"'-'J.'~lL"-,L,-"J.L en van reeën in het 
bijzonder. Ze wordt beïnvloed door zowel 
dichtheidsafhankelijke als dichtheidsonat1ian
kelijke factoren. In van predatie 
hebben lnannelijke en vrouwelijke reekalve
ren een even overlevingskans (Gaillard 
et al. 1997). Doordat we in dit onderzoek 
geen individuen hun geboolte tot hun 
dood hebben kunnen volgen, is de exacte 
overlevingskans niet bekend. Door een aan-
tal gegevens te kan de overle-
vingskans worden berekend. We 
hebben dit gedaan door de geobselveerde 
gen1iddelde gegevens over reproductie uit de 
perioden 1997 -2001 te con1bineren n1et de 
resultaten van de De tellingen ge
ven aan dat de populatie niet groeit en de 
kalf-geit verhouding is. De 
gen10delleerde populatie llioest uiteraard 
ook aan deze voorvvaarden voldoen. 
Voor de 

.I..I. ...... L.L.l.J.''-"H., is in-
forn1atie over de 
verschillende leeftijdsgroepen in dit 
sentieel voor de berekening van 
onder de kalveren. Het 
ven is dat in de A\VD de laatste tien jaar vrij
\vel nooit een ree ouder dan tvvaalf jaar is 

ouder zeldzaan1 zijn (leeftijden op 
gebitsslijtage). Deze constatering is ui
wel gebruikt in het luodel, evenals 

geobserveerde verhouding tussen het aantal 
",",'-".1.\.'-'.1..1. en kalveren. 
De lnodelberekeningen resulteerden voor 
pas kalveren in een gen1iddelde 
overlevingskans van slechts 23%. Een derge
lijke onder kalfjes is ook elders 
wel eens geconstateerd, n1aar behoort tot de 
.L..l'-./'-./~dLL waarden die zijn gepubliceerd. Har

over de sterfteoorzaken hebben 
\veten we op grond van obser

vaties en waarnemingen aan enkele gezen
derde kalfjes dat predatie door vossen een rol 
speelt, luaar is zeker niet verantvvoorde-
lijk voor alle Een slechte conditie van 
de 1110eder vvaardoor ze haar kalveren niet 
kan een andere, voor de 
hand ~~r.r.~~~~,,~ r"r"""7nn luaar deze kon niet 
",vorden aangetoond. 

Conclusie 
Voor de beheerder is belangrijkste conclu
sie dat het van de beheersjacht geen 
onoverkolnelijke problen1en heeft veroor
zaakt. Interne regulatieluechanis111en zorgen 
er voor dat de populatie niet verder door-
groeit en 111assale van volwassen die-
ren uitblijft. blijkt bij onze ree-
populatie de belangrijkste oorzaak te zijn 
voor de stabilisatie. Opvallend daarbij is dat 
de reproductie relatief hoog blijft. I-Iet is niet 
onwaarschijnlijk dat predatie door vossen 
een belangrijke, zo niet bijdrage 
levert aan de hoge onder de reekalve-
ren en daarbij dus verant"Vvoorde-
lijk is voor de is predatie 
zeker niet de van de sterfte 
onder kalveren, ook de rv-,.' .... r •• ,r.L:> van het n1oe-
derdier kan een rol spelen. zijn we 
niet in staat die invloed te Het 
is bekend dat evenwichten ,r"""j'A/,1''''''/] 

predatie niet altijd tot .LU..l.Lr.,",,'L<.LJLr."-' ULC.',IJ.L'~.L"-' situ-
aties leiden. Dus het is niet dat na 
verloop van tijd de populatie weer door-
groeit. Dit is ook één van dat het 
onderzoek wordt voortgezet. Hopelijk later 
n1eer daarover in dit blad . 

aangetroffen en dat individu en van tien i aar c- ill ~l ii: "-~_'-".C_'_.='_:.'."."."'_"_::_·_.:_::",-._'-'-_~,"",:_,--·c,-,_,--~,-,-:_:C_'-",-'-'-'_'-.'-.!-'-=.":"::. 
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De dans van hermelijn en konijn 

Donderdag 12 juni. Het reselVaat Den Batte
laer ligt te bakken in de zon. I-Iet geplagde 
weiland staat droog. Op de kale plekken is de 
bodem al zon1ers geschakeerd. Geen vogel te 
bespeuren. Op een van die kale plekken zit 
een konijn. Ik twijfel even of het wel een ko
nijn is, is het door het felle licht of het onge
wone beeld? Een blik door de kijker brengt uit
sluitsel. Het is wel degelijk Nijntje. 
Een ander dier komt in beeld. Lang, SInal, op 
k01te pootjes en lnet een zwart staarteinde . 
Voor"\vaar een hennelijn,. Hij loopt vastbera
den in de richting van het konijn lnaar stopt op 
zo'n 20 cn1 van de kop. De hernlelijn beweegt 
kop en nek zenuwachtig heen en weer en 
weet blijkbaar niet wat aangevangen. 
Intussen blijft het konijn roerloos zitten . Ik had 
velwacht dat het zou wegvluchten, lnaar nee 
dus. Plots springt de knager olnhoog. Tijdens 
zijn vlucht maakt hij een draai van 180 0 en 
landt weer op de grond, ongeveer op dezelfde 
plek als waar hij is opgesprongen. Echter, in 
plaats van met z'n kop zit het nu met z'n ach
telwerk naar de hermelijn gekeerd. 
De hennelijn lijkt verrast door de nieuwe situ
atie. Aan achtelwerken heeft hij of zij blijkbaar 
niet veel boodschap. Na een korte aarzeling 
loopt de hennelijn aln het konijn heen, zodat 
hij zijn potentiële prooi weer 'in de ogen kan 
kijken'. IvIaar dat is niet naar de zin van de 
knabbelaar. Opnieuw een sprong en een draai 
van 1800

• De begintoestand is hersteld. IvIaar 
de hennelijn weet nu direct wat gedaan. Even 
alnlopen en ze staan weer neus aan neus. 
Dat alles herhaalt zich nog twee keer. Na vier 
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Postma, E., 1999. Genetische variatie van de popu
latie reeën (Capreolus capreolus) in de Amster
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\\'lahlström L.K., O. Llberg, 1995. Patterns of disper
sal and seasonal migration in roe deer (Capreolus 
capreolus). Journalof Zoology 235: 455-467. 

sprongen is het konijn de heisa beu en SpUlt 
weg naar de dekking van hoog gras. De her
melijn rent er achteraan en verdwijnt eveneens 
in de begroeiing. 
De waarneming heeft bijna 1 minuut geduurd. 
Op geen enkel mOlnent heb ik een aanvalspo
ging van de hermelijn gezien. 

jean Kieboon7.s 

Walnoot vangt bos muis 

Op vrijdag 21 novelnber 2003 vonden JooP 
Fenders en Jean Creuwels op een veldweg in 
Mesch-Eijsden een dode boslnuis. Op zich een 
beetje vreemd) lnaar nog vreel11der was dat de 
bosmuis zich had vast gevre[en in een wal
noot. Het lichamnpje voelde nog wann aan. 
Het was vrij I110eilijk 0111 de kop uit de noot te 
trekken. Het beestje zat cOlnpleet klem en 
daarom hebben we het dier lnaar zo laten lig
gen. 

Jean I-f. Creuwels 
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Moeders beschermen hun jongen ... 

Op 8 septet11ber 1999, een zonnige middag, zat 
ik grondeekhoorns te obselveren in het Cal
meynbos in De Panne. Een zogend wijfje was 
in en rond een hoop takken voedsel aan het 
zoeken. Onder deze takken bevond zich de 
ingang naar haar nest met jongen. Plots zag ik 
in de verte een wezeltje aanko111en. Het nader
de de takkenbos en toen kregen beide diertjes 
elkaar in het oog. Er volgde een wilde achter
volging in de hoop takken. Ik velwachtte dat 
de wezel de grondeekhoorn zou wegjagen of 
trachten te vangen, luaar dat was niet het 
geval. Toen beide dieren uit de takkenhoop 
weg spurtten, liep de wezel voorop, achter
volgd cloor de grondeekhoornmoeder! Ze joeg 
de wezel enkele tientallen meters weg en keer
de dan ten.lg naar haar nest, waar ze -na nog 
even op de uitkijk gezeten te hebben on1 zeker 
te zijn dat de wezel weg was- n.lstig verder 
ging tnet voedsel verzamelen. Beide dieren 
wegen ongeveer 100 gran1, l11aar je zou ver
wachten dat een roofdier, zoals de wezel, die 
zelfs rode eekhoorns kan doodbijten die lTIeer 
dan drien1aal zo zwaar zijn, de overhand zou 
hebben. Het lnoederinstinct van de gronde ek
hoorn was blijkbaar zo sterk dat ze haar eigen 
leven wilde riskeren bij het verdedigen van 
haar kroost. Of had de wezel geen al te grote 
honger? 

Nog een staaltje van 1110ederinstinct: Ik had 
een nestkast gecontroleerd waarin een nest 
jonge bootnklevers zat en stond van opeen 
paar n1eter afstand te kijken hoe de ouders hun 
jongen kwal11en voederen. De nestkast hing 
langs een weggetje dat door rode eekhoorns 
regeltnatig gebnlikt werd 0111 tussen twee bos
jes heen en weer te lopen. Een van de bOOIU

kleverouders was zojuist de nestkast binnen
gevlogen met wat voedsel, toen over het weg
getje een eekhoorn kwam aangelopen. Toen 
hij de nestkast passeerde, vloog de boolnkle
ver en.1it en gaf de veel grotere eekhoorn een 
flinke pik op zijn kop. De eekhoorn, die dit 
helen1aal niet verwacht had, n1aakte dat hij 
weg kwan1! 

Goedele Verbeylen 
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Websites 

Bouwkroniek voor dieren 
bebeerder: Swiss Wildlife rnformation Service -
Wildtier Schweiz, Zürich 
url: www.bauen-tiere.ch/startseitelindex.htm 
onderweJp: bouwen en verbouwen voor dieren 
taal: Duits 

8auen& Tiere 

.W\d8 

-
Naarmate HyperHnk een nieuwe jaargang in
gaat, betnoeilijkt het zoeken naar interessante 
websites. Ieder kwartaal overvalt tne de vrees, 
de surfer te lTIOeten doorverwijzen naar een 
monografische site over ene of gene zoogdier
soort, v/aalvan er del1ien zijn in een dozijn. 
Het blijft voor lnij een aangenan1e verrassing 
als ik op lnijn zoektocht naar geheel andere 
dingen toevallig iets interessant voor Hyper
link ontdek. De website Bouwen en dieren 
behoort tot de schaarse buitenbeentjes, waar
mee je lneteen weet tuet welk onderwerp ik 
me de laatste tijd onledig houd. De site is ge
koppelcl aan een website voor architecten en 
bouwaannemers en bereikt hiennee recht
streeks zijn belangrijkste doelgroep. De gebrui
ker krijgt op een eenvoudige en tegelijk didac
tische wijze inzicht in verschillende bouwas
pecten die voor diverse diersoolten van belang 
zijn. De toegang tot de website loopt langs dlie 
deuren: een specifieke gebouwconstructie, 
een gebouwonderdeel of een diersoort. Naar
gelang de gekozen ingang krijgt men verschil
lende inrichtingsmogelijkheden voor een dier
soort te zien of krijgt men een overzicht van 
soorten voor wie onder bepaalde olustandig
heden luaatregelen zinvol zijn. Zowel grafisch 
als tekstueel velwerft n1en algauw inzicht in de 
talloze tnogelijkheden. Daarbij worden geen 
details geschuwd, waardoor het niet bij vage 
suggesties blijft. Naarnlate je doorklikt, krijg je 
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steeds nleer gegevens aangereikt. De voorstel
len zijn lnet biologische en ecologische rand
voorwaarden onlkleed en er wordt gewezen 
op 1110gelijke problelnen en gevaarlijke pun
ten. En wie daarna nog met vragen zit wordt 
probleenlloos doorvelwezen naar deskundi
gen of gespecialiseerde literatuur. De site is 
nog in volle ontwikkeling en bespreekt voor
lopig nog 111aar twaalf diersoorten waaronder 
vier zoogdiersoorten. 

Bokkenrijders 
beheerder: Schnee- und Lawinenforschungsin
stitut SLF, Abteilung Lebensraum Alpen, Davos 
Llrl: www.steinbock.ch/ 
onderWe11J: steenbokken 
taal: Duits 

Haben Steinböcke einen sechsten Slnn für lawinen? 

Op deze site kan je online volgen hoe het een 
roedel pas uitgezette steenbokken in de Alpen 
vergaat. De dieren worden dag op dag door 
wetenschappers gevolgd. In het dagboek van 
de onderzoekers kan je nalezen wat de dieren 
allel11aal uitspoken en hoe ze zich doorheen 
de winter slaan. De verplaatsingen worden op 
kaarten gereconstrueerd en echte pottenkijkers 
kunnen zich aan foto's en video's vergapen. 
Uiteraard krijg je ook een toelichting bij het 
onderzoeksopzet, wordt op verschillende on
derzoeksaspecten ingegaan en worden de eer
ste resultaten voorgesteld en bediscussieerd. Er 
is ook een interessante linkbladzijde in ver
bandlnet telelnetrie, al werkt een deel van de 
doorverwijzingen niet. En 1110cht je het alle-
111aal eens zelf vvillen bekijken dan krijg je een 
lijstje nlet waarnelningstips en een fornluliertje 
0111 je observaties door te spelen. 
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Zorgzaam met zoogdieren 
bebeerder: WildPro- Wildlife Infonnation Net
work, The Royal Veterinary College, London 
ur/: W\vw. wildlifeinfornlation. orgl 
onderwelP: verzorging van v.,rilde dieren 
taal: Engels 

Bij nlijn eerste kennis111aking wist ik niet goed 
wat lne overkwanl: Hitsende kleuren, piepklei
ne foto's en een ongestll.Jctureerd ronlnleltje 
aan infornlatie. Maar als doorgewinterd surfer 
heb ik ll1e nleteen herpakt en was ik snel weer 
bij nlijn positieven. Zo zag ik dat achter al die 
onooglijke beelden een pak waardevolle infor
ll1atie school. De ~FUdPro-website is van vete
rinaü-e oorsprong en beoogt infornlatie te ver
schafJen over de opvang, de nledische verzor
ging en de herinburgering van in het wild 
levende inheel11se diersoorten, waaronder tal
rijke zoogdieren. De salnenstellers hebben 
geen 1110eite gespaard onl vanuit alle invals
hoeken infonllatie te vergaren. De site is uit 
verschillende l110dules opgebouwd en het 
geheel wordt ll1et een CD-r0111 ondersteund. 
Toch hadden ze er goed aangedaan een V01111-
gever in het webtealn te betrekken, want dat 
had het zoeken beslist vergelnakkelijkt. Ander
zijds kan ik ll1e best voorstellen dat je als die
renarts of -verzorger geen boodschap hebt aan 
vOflngeving als je een door een auto onlge
bouv.,rde egel, of een door een overijverige 
jager aangeschoten das in handen krijgt en er 
enkel op uit bent snel en gericht infofll1atie 
over een soort te vergaren. Van voorzorg tot 
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nazorg wordt alles bondig 111aar nauwgezet uit
gelegd zij het wel betaling want dit is 
een betaalsite n1et den10cratische prijzen en 
een gratis toegang voor steuntrekkers. Onldat 
n1ijn medische ervaring zich tot nlijn puberteit 
beperkt, niet alles voor II uitgezocht, 
l11aar ik lnerkte wel op dat de talloze doorver
wijzingen hun doel niet nlissen. Onthoud deze 
"rebsite voor de dag u uw besabbelde lie
velingslnuis uit l1TllÎI van uw kat n10et red
den. 

Cd-rom's 

Der Wolf - Le Loup 
besteladres: Finajour, Drosselstr. 20, Postfach 
234, CH-4106 Thelwil, finajour@finajour.ch 
auteur: Jean-Marc Lanchy 
taal: Duits en Frans (op CD) 
prijs: 59 CHF (= 38 euro) 

De wolf is een dankbare soort voor nlultilne
diale uiteenzettingen, Zowel in tekst, beeld en 
geluid staat \volf garant voor fascinatie en 
dat weet zoöloog Jean-Marc Landly n1aar al 
te I-lij verenigde de eigenscha ppen van 
een boek ll1et de nl0gelijkheden van het inter
net en het resultaat is een overzichtelijk en 
tegelijk tweetalige nl0nografie. 

onderzoekingen aan wolven 
in POl1ugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Slo
wakije, Polen, Georgië en de Verenigde Staten 
heeft hij aan tal van congressen en tentoon
stellingen over "rolven nleegewerkt, waardoor 
hij stilaan tot selecte groep van wolvendes
kundigen is doorgedrongen. foto's, video
fraglnenten en geluidsopnanles zijn van zijn 

hand en uiteraard eleelt hij graag in zijn 
Het geheel levert een fris en goed 

"J';;'.'-".L.L'-' digitaal naslag\\Terk op dat steentje 
bijdraagt tot kennis van de biologie van de 
wolf. 

Suif ook even naar: 

Dieren in het verkeer: BeCOn1l11entarieerde 
bibliografie over de veelzijdige effecten van 
het op dieren, lnet tal van literatuur
verwijzingen en een overzicht van nl0gelijke 
oplossingen. honle. t -online. de/honle/ co p ris/ 
wildtiere verkehr.pdf 
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Duitse zoogdierenwerkgroep: Een 
lning voor de surfer. Een eenvoudige n1aar 
zeer instructieve over regionale zoog
dierenbeschen11ing en -onderzoek in het Duit
se Brandenburg-Berlijn. De toont hoe 
lnet beperkte n1iddelen een weldoordachte 
stek wordt gebouwd waarop ook buitenstaan-
ders een kijkje nelnen. 

LFA. Umdesfacn<"usschuss Sätlgetîerkunde 

Brandenburg·ErerHn im ~ 
NABU 
û ...... I(.~~~$Il;tMA,\t;.; 

Adoptieouders gezocht: Binnenkort worden 
de resultaten van een vierjarig veldonderzoek 
naar sociaal gedrag van de gra111per of grij
ze dolfijn nabij de Azoren gepubliceerd. Als 
opwarnler kunt u alvast een kijkje nenlen op 
de website van de stichting Nova Atlantis en een 
dolfijn adopteren. Dat is eens wat anders clan 
een Fosterkindje. www.nova-atlantis.info 
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Interview met Reinier Akkermans, oud-hoofdredacteur en -columnist van Zoogdier 

JU was de eerste hoqfèlredacteLf,}~ van Zoog
diel~' boe ben je dat geworden? 
Binnen de VZZ ontstond destijds, zo'n vijftien 
jaar geleden, behoefte aan een blad 111et po
pulair-wetenschappelijke artikelen, dat toe
gankelijk zou zijn voor een breed publiek en 
toch wetenschappelijk verantwoord. zat 
toen in het VZZ-bestuur en heb lllet enkele 
'oude relaties', Dirk eriel, Pieter EIbers 
en Piet van der Reest (en in 't begin ook Jaap 
Taapken van & Haar), een fonnule voor 
Zoogdier bedacht. Het lnoest een tijdschrift 
worden ll1et serieuze stukken én actie. De 
zoogdieren n10esten leuk en interessant wor-
den voor een publiek dan de Lutra-

Met Nederlandse Vlaan1se 

uss 
lO • 
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inbreng en een redelijke spreiding over de 
zoogdiergroepen. Korto111, leuk, 111aar verant
vvoord en daarnaast ook kritisch en opinië
renc!. Ook wervende karakter vonden wij 
belangrijk. Het 1110est de belangstelling voor 
zoogdieren bevorderen en de ol1lvang van de 
VZZ vergroten. In lijnen is die fonnule 
na jaar nog te herkennen 'evenals 

oorspronkelijke ontwerp voor de layout 
van Walter Lentjes'. 

lVá vijrjaar ben je gestopt als boqfäredacteur 
Dat was 0111 privé-redenen: door de geboor
te van onze tweeling had ik niet tijd 
lneer. Maar de achterpagina, die wilde ik wel 
blijven doen. In eerste instantie gericht op de 

l-

l 
S 
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werving van leden, werd het allengs 111eer 
een spiegel voor de zoogdielwerelcL Ik vind 

telkens leuk de achterpagina te schrijven: 
kritisch, relativerend rnet ee11 knipoog. Ik 
wilde de VZZ-111ensen eens laten glinllachen 
en af en toe heilige huisjes olnvelwerpen, als 
aanzet voor opinievonning en discussies. Het 
zoogdierwereldje is teveel naar 
richt. J~ullnler dat het opiniërende, 

houding van leden binnen de vereni
niet veel \\leerklank vindt. 

kriîg ik zelf regehnatig reacties op lnijn 
terkantjes, zowel bijval als kritiek. Niet dat 
lnijn stukjes altijd even goed '\\laren, 111aar ik 

ze nog lnet plezier terug. 

Je vindt de leden te weln(fJ kn'tiscb, boe is 
dat, vaart de VZZ geen juiste koe1As? 
De VZZ doet \veinig aan 
nling, de nadruk ligt sterk op '-''-''-./'''''-..... ,~ ... 
Tenvijl juist beschenning lneer en nleer 
nodig is. De vereniging zou 1110eten opko-
lnen voor de belangen van in wild 
de zoogdieren en dUidelijker 
nloeten innenlen. Zoogdier kan een '-"'-JL .......... .... 

rijke rol spelen in de discussie Dat 
was oorspronkelijk ook onze in de 
naall1geving van Zoogdier is volgorde 
(Tijdschrift voor) zoogdierbeschernling en 
zoogdierkuncle, bewust olngedraaid. En het 
is Vereniging voor Zoogdierkuncle en Zoog
dierbeschernling, daar staat zoogdierkunde 
voorop. Wat de Vogelbeschernling voor de 
vogels betekent, zouden wij voor de zoog
dieren rnoeten betekenen. Zoogdieren 1110e
ten nleer \vorden gepositioneerd als "daar 
n10et je voor gáán". 

Hoe kan de vereniging aan beschernzing 
doen? 
Onl te beginnen door te fungeren als centrunl 
voor alles rond Proll1otiecen
tnul1, vraagbaak, beschenl1ingsplatfè)nn: kOlt-
0111 bij alles over zoogdieren inoet het 
publiek aan de VZZ denken: Misschien 
1110et ook de naa111 "vorden verge111akkelijkt 
tot bijvoorbeeld 'zoogdiervereniging': een 
af1<:orting als VZZ is buiten de eigen kring 
nietszeggend. tot het 111ediacircus 
en proberen externe geldbronnen te verkrij-
gen, Denk aan doelen loterijen op 
de televisie. nloet cle VZZ veld-
111ensen faciliteren en professionals aan zich 
binden. Daarvoor beschikt de VZZ over twee 
tijdschriften, kan veldhulptniddelen ter 
beschikking en (;lchninistratieve r0111p-
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Sl0111p overnenlen, bijvoorbeeld Flora- en 
faunawet-vergunningen regelen (oln maar 
eens een abs11rde Haagse regeling te noe
nlen). Onder professionals versta ik dan niet 
alleen beroepsonderzoekers, nlaar ook 
kundige hobbyisten die de VZZ 

en 111ensen die bij natuurbeheer en -
beleid betrokken zijn. Al die 111ensen zouden 
het vanzelfsprekend 1110eten vinden lid van 
VZZ te zijn. 

Hoe ziejij bet bureau van de vereniging dan? 
Als belangencentrull1, als interll1ediair voor 
kennisoverdracht en kennis, als basis voor 
lobbyen actie. Het bureau 1110et een kracht 
in het veld zijn, clat veelvulclig in lnedia 
acteert. Nu is het teveel een projectenbureau, 
dat zich richt op de verkoop van data en het 
uitvoeren van onderzoekopdrachten. Onder
zoek 111ag vvel en dataverkoop ook, nlaar 
beide zijn secundair. Dat soort zaken nl0et je 
in een a palte stichting De ver-
eniging zelf lnoet n1eer in schijnwerpers 
staan. Dit ten behoeve van leden en 
de zoogdieren. 

En de rol van bet tUdschrt/i ~~~.,v·V.~. 
De oorspronkelijke voldoet nog wel, 
n1aar behoeft bijstelling, want is wat sleets 
geworden. Het ZOl1 wat nleer vrolijkheid 
n10gen uitstralen, zonder 111eteen aan dege
lijkheid in te Het onderscheid luet 
Lu tra , het wetenschappelijke tijdschrift van 
de vereniging, lnoet helder zijn en ook vanuit 
Lutra bewaakt worden. Als een artikel in het 
Engels is is clat onvoldoende re
den 0111 het in Lutra op te nenlen. Zoogdier 

. nleer van alles vvat, 
opinie en beschenning. Het 

1110et de oproepen dat het druk is op het 
zoogdierfront: "zoogdieren niet stoffig, lnaar 
trendy". 

Ben je zelf nog actief in de natuurbescber
Jning op andere fronten? 
Ik doe in het Natuurhistorisch Ge
nootschap in Limburg. Dat begon in de jaren 
tachtig, toen ik naar Lin1burg verhuisde en 
betrokken raakte bij de totstandkon1ing van 
de vissenatlas. Eigenlijk heb ik van 
jongsaf aan belangstelling gehad voor alles 
wat 111et natuur verband hield. Als ll1iclclel
bareschool-jongetje kende ik al heel 

verstierde daardoor vaak de biolo
we plantjes lnoesten detennineren. 
ik al l11eteen door de klas hoe 
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plant heette. Daarna de vogels, maar n1ijn 
gehoor is niet scherp, ik had 1110eite met het 
onderscheiden van de geluiden. Tijdens mijn 
studie biologie in Utrecht kwam ik in aanra
king lnet zoogdieren. Wat lnij trok, was het 
onbekende, het niet-toegankelijke van zoog
dieren, omdat zij zo'n verborgen leven lei
den. NIet aaibaarheid heb ik niets. Ik weet 
veel van zoogdieren, l11aar ik hou niet van 
ze. 
Na de vissenatlas, 'Vissen in Limburgse be
ken' kwamen de vlinders in beeld, wat in 
salnenwerking lnet de Vlinderstichting leidde 
tot de Vlinderatlas. Van daar uit was het een 
kleine stap naar de libellen, daar moet ook 
nog een atlas van komen. En nu ben ik weer 
terug bij de zoogdieren: als lid van het redac
tieteam voor een Limburgse Zoogdierenatlas, 
een san1enwerking tussen het Genootschap 
en de VZZ. Een van de leuke kanten van het 
Natuurhistorisch Genootschap is, dat het een 
veldorganisatie is voor iedereen. Je kunt er 
op elk gebied terecht: planten, insecten, 
zoogdieren, paddestoelen. Je verbreedt je 
blik en daar ben ik zelf ook in gegroeid. 

W7at beb je nog op je wensenlijstje? 
Ik vind dat de natuurverenigingen tuin of 
lueer gecorru111peerd raken. Het draait lneer 
en meer on1 gegevensverkoop. De leden 
worden zoveel n10gelijk aangezet tot het 
doen van waarnelningen, die dan door de 
vereniging worden verkocht. Eigenlijk zou er 
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in Nederland één brede organisatie moeten 
ontstaan zoals NatLlurpunt in Vlaanderen: ter
reinbeheerders en veldonderzoekers van di
verse pluin1age onder één dak: een organi
satie voor een breed publiek én voor specia
listen. Afbreken die verzuiling, weg n1et de 
hokjes en oogkleppen. En bovenal minder de 
oren laten hangen naar het lVIinisterie van 
Landbouw en zijn subsidiepotten. Dan heeft 
de veldbeleving in Nederland toekomst. 

Alice Pillot 
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Leven met beren 

Op het Iberisch en Scandinavisch schiereiland 
leven nog enkele verspreide populaties beren, 
lynxen en wolven, dat is bekend. Wie echter 
een serieuze kans wil maken op een (veilige) 
ontlnoeting nlet één van deze grote roofdie
ren, kan beter een trip naar Oost-Europa plan
nen. Wie daarover wel wat wil lezen, en toch 
geen saaie rappolten wil doolworstelen, hoeft 
bij deze niet verder te zoeken. In een vijftiental 
hoofdstukken schetst een twintigtal deskundi
ge auteurs in dit zeer fraai geïllustreerd boek 
een overzichtelijk beeld van de geschiedenis 
(vanaf het Pleistoceen), het beheer en de hui
dige stand van zaken omtrent de bruine beer 
en de grote roofdieren in het algenleen in 
Oost-Europa. Een aantal onderzoeken uit o.a. 
Slovenië, Kroatië, Tsjechië en Slowakije biedt 
een klare kijk op het 'samenlevingsprobleenl' 
(bnüne beer versus nlens, grote roofdieren 
versus vee), wildbeheer en de jacht op grote 
roofdieren, enz. Ook wordt ingegaan op het 
contrast tussen de genadeloze vervolging van 
weleer en de recente beschermingswetgeving 
in verscheidene landen anno 2003. :Hoewel 
doorheen het boek de bruine beer het nleest 
uitvoerig wordt behandeld, komen ook de 
lynx en de wolf ruim aan bod. Ook de Alpen 
worden in het verhaal betrokken, nlet een 
korte uitweiding naar de spontane terugkeer 
van beren in Oostenrijk, een herintroductie
project van Sloveense beren in Italië, een blik 
op de recente invasie van wolven in de Franse 
Alpen en wolven en lyIL'\':en in Zwitserland. 
N aast deze voor de hand liggende reis landen, 
worden o.a. ook lVlacedonië, Bosnië of Albanië 
niet vergeten. Misschien toch één gemis: Roe
lnenië, waar toch nog steeds grote en levens
vatbare populaties van de drie soorten leven, 
wordt in het boek vrijwel buiten beschouwing 
gelaten. lVlisschien ontbrak het de auteurs ech
ter aan voldoende contacten en bronnennlate
daal uit dat land. Uiteraard tot de verbeelding 
sprekend zijn de son15 zeer gedetailleerde kaalt
jes over de verspreiding en het voorkoll1en 
van de drie grote roofdieren in de besproken 
landen, lnet bijbehorende recente populatie
aantallen. Het boek heeft de uitvoerigheid en 
het detail van een standaard naslagwerk en de 
aantrekkelijke leesbaarheid van spannend pro
za! Na het doorlezen ervan kom je tot de ont-
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dekking dat van alle Europese landen Slovenië 
nlisschien nog wel het best heeft leren leven 
lnet de aanwezigheid van grote roofdieren in 
de nabijheid van lnensen... of zou dat aan de 
nationaliteit van de auteurs liggen? 

Bob Vandendriesscbe 

Boris Ktyatufek, Bozidar FlajSn1aD & Huw I. Grif
fiths, 2003. Living wUb hears; a large European 
carnivore in a shrinking wor1c1. Ecological FOll-1ll1 

of tbe Liberal Democracy of Slovenia, Ljubljana. 
368 pp. ISBN: 9619052242. Plijs ongeveer € 44,00. 

Alles over bevers 

De auteurs van dit boek leggen al in hun inlei
ding de lat voor zichzelf erg hoog: zij willen 
een boek schrijven waarin alle beschikbare in
fonnatie over bevers bijeen is gebracht. Een 
boek dat bovendien is bedoeld voor een zeer 
brede doelgroep: van scholieren die een spreek
beurt voorbereiden via propedeuse studenten 
naar natuurbeheerders, burgers, en alle overi
gen die een overzicht van alle beschikbare 
informatie zoeken. Hun boek is dan ook zeer 
(son1s té) uitgebreid geworden. 
De satnenstellers hebben ervoor gekozen 0111 
hun overzicht op te stellen voor zowel de 
Canadese (Noord-Amerikaanse) als de Euro
pese bever. Daarbij blijkt de Noord A111erikaan
se achtergrond van de auteurs: niet alleen 
doordat ze zich grotendeels tot de literatuur 
over de Canadese bever hebben beperkt, n1aar 
vooral door de vooroordelen ten aanzien van 
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de 'Old World' die hun beschrijvingen kleuren. 
blijkt de Europese bever opeens "11l0re an

cient and conservative than its New Worlcl cou
sin, thought to be a younger and n10re pro
gressive . Misschien dat zij daarOlTI in 
de eerste paar hoofdstukken zo sterk na
druk leggen op de, geringe, verschillen 
tussen de beide soorten! 

Voor het historisch overzicht is het leuk 0111 te 
lezen hoe de beverjacht, bonthanclel en ver
kenning van het Noord-An1erikaanse continent 
door Europeanen lnet elkaar verweven zijn 

Net als de overige ondervverpen wordt 
ook dit onderdeel in ovenllatig detail behan
deld, 111aar voor de gen1iddelde Europese lezer 
is dit in geval wat 11linder gesneden koek. 
Het is on1 te weten te komen de 
huidige problenlatiek rondon1 de beide soor
ten bevers tegenovergesteld is: vvaar in Europa 
111Ct n1an en n1acht gewerkt wordt aan nieuwe 
vestigingen van bevers door dure herintroduc
tieprojecten, wordt in de Verenigde Staten n1et 
evenveel 11l0eite geprobeerd nieuwe 
gen te voorkonlen en gepleit voor populatie
beperking ter voorkon1ing van overstroll1ingen 
en schade aan bossen. Voor lezers 
wellicht enigszins bevreelnclend on1 te lezen) 
111aar wel een nuttige vooruitblik, n10chten 
herintroducties aan deze zijde van de oceaan 
uiteindelijk weer een gezonc1e populatie be
vers opleveren. Ook hier is de kans groot dat, 
waar bevers en n1ensen weer tegelijk voorko
lnen, zij n1et elkaar in botsing zullen kon1en. 
De technieken die aan waterbeheerders gebo
den worden onl te voork:Oll1en dat bevers dui
kers en watergangen afdamn1en, kunnen dan 
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nuttig blijken en wellicht een alternatief bie-
voor het of afvoeren van hele 

beverfan1ilies. 

Het boek is overzichtelijk van opzet, 111aa1' 
desondanks is het geen prettig boek on1 te 

De regehnatig terugkerende infantiele 
toon irriteert en de lijn van bet wordt 
regeln1atig onderbroken door verge-
lijkingen nlet andere zoogdiersoorten. Ook 
wordt niet consequent nlet begrip
pen als range', die bovendien vaak pas 
na een aantal keer gebrUiken uitgelegd worden. 
Het is jan1111er dat de kwaliteit van figuren 
en foto)s slecht de uitgever heeft waar
schijnlijk de prijS laag willen houden. Vanuit 
een wetenschappelijk oogpunt is ook het no
dige op het boek aan te 11lerken. Het belang
rijkste punt van kritiek is, dat verschillen in 

en ecologie als soortgebonclen eigen
schappen worden a angelnerkt , ter~vijl zij vvel
licht het gevolg zijn van verschillen in habitat, 
populatieclichtheid of de groeifase waarin een 
populatie zich bevindt. Voor veel figuren is 
bovendien het bijschrift een probleen1: uit-

is zo vvarrig dat achterhalen welke infor
n1atie uit de grafiek te halen is, een heel gepuz-

\\Tordt. De indruk \\Tordt geV\Tekt) \>vellicht 
ten onrechte, dat de auteurs willekeurige figu
ren hebben overgenon1en uit wetenschappelij
ke publicaties, zonder in de inhoud daar
van te verdiepen. 

de auteurs nu geslaagd in hun opzet? Het 
boek bevat in ieder geval een hoeveel
heid infoll11atie die ll1akkelijk te raadplegen is 
voor wie Engelse taal beheerst. Leuk voor 
scholieren ll1et een talenknobbel. Voor ge-
111iddelde geïnteresseerde leek zullen de toon 
en grote hoeveelheid details het leesplezier 
beperken. Wie daardoor voortijdig ophoudt 
luet lezen echter pech: juist de laatste 
delen over ecologie en bescher111ing zijn het 
lezen waard. Voor een natuurbeheerder n1et 

kennis van bevers kan het boek wel 
wat nuttige inforn1atie leveren, n1aar bieden de 
Nederlandse rappolten die de afgelopen jaren 
zijn gepubliceerd n1instens evenveel en beter 
toegankelijke infornlatie. Met als groot voor
deel dat deze niet tussen de i nfo rn1a tie over 
Canadese bevers uitgepuzzeld hoeft te \\Tor-
den. 

.111 eta RU ks 

Muller-Schwartze, D. & Sun, L 2003. The BeClver 
~NClturClI HistOly qf ct l.Vet/ands Engineer. Cornell 
University Press. 190 pp. 
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Toekomst hamster in Nederland 

OITI te kunnen kOluen tot een verantwoord 
han1sterbeheer heeft het ll1inisterie van LNV 
aan Alten'a opdracht de genetische 
status van de haluster, Cricetus cï7cetus, te on
derzoeken. Dat geresulteerd in het on
langs uitgebrachte rapport 'Verleden, 
en Toekolnst van de Han1ster Cricetus cricetus 
in Nederland vanuit Genetisch Perspectief'. Het 
rappolt geeft ook een verantwoording voor 
het vangen van de laatste in het wild levende 
Nederlandse halusters en adviseert n1et betrek
king tot het fokprogramma en het uitzetten 
van gefokte dieren. 

Kern van het rapport vonut de beantwoording 
van drie vragen: in welke n1ate is er bij de 
Nederlandse han1sters sprake van genetische 
variatie, hoe wordt op grond daarvan 
levensvatbaarheid van de populatie ingeschat 
en hoe is de relatie lnet populaties in de buur
landen. Het onderzoek naar de genetische 
variatie betrof een analyse van luitochondriaal 
DNA (on1 verwantschap tussen individuen te 
bepalen) en lTIicrosatelliet analyse (waardoor 
n1en een indruk krijgt van de genetische varia
tie binnen een populatie en l11en individuen 
van elkaar kan onderscheiden). Geanalyseerd 
werden nlonsters van Nederlandse, Belgische, 
Franse en Duitse herkomst. Onldat er nog 
111aar weinig levende halusters in Nederland 
en zijn, is ook gebruik gen laakt van DNA 
van opgezette hanlsters en balgen in 111usea. 
Bovendien kon daardoor iets gezegd worden 
over de geschiedenis van het DNA van de 
halTIsters in de laatste honderd jaar. 
Uit de analyses bleek, dat binnen de popula
ties van Nederland en België nauwelijks gene
tische variatie bestaat: op grond van DNA 
onderzoek zijn individuen niet van elkaar te 
onderscheiden. Ook tussen de beide popula
ties is weinig verschil. Vergelijking met het 
onderzochte n1USeU1l1n1atefÎaai toont aan, dat 
de populaties altijd al sterk verwant waren en 
dat de variatie recent achteruit is gegaan. De 
nu resterende individuen bezitten nog n1aar 
een fractie van hun oorspronkelijke genetisch 
kapitaaL De dichtstbijzijnde Duitse populatie 
blijkt ook zeer velwant, l11aar wel wat 
111eer 'interne' varianten. De West Euro-

populatie die intern een genetische 
variatie heeft, bevindt zich in Saksen-Anhalt in 
.Midden-Duitsland, en onlvat qua aantal dieren 
een veelvoud van de andere West Europese 
populaties. Naannate de geografische afstand 
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toeneemt, verschillen populaties in genetisch 
opzicht méér van elkaar. 
Onderzocht is ook hoe het staat lnet negatieve 
effecten van inteelt binnen het lopende 
Nederlandse fokprogramma. De 15 wilde han1-
sters die in 1999 gevangen zijn, waren vrijwel 
zeker zeer nauw velwant. Van de 339 jongen, 
die in drie jaar geboren werden, veltoonden er 
slechts 15 een aangeboren afvvijking. Wel lijkt 
de vruchtbaarheid van de dieren lager in 
het wild, lnaar dat kan voor een deel een 
gevolg zijn van stress door gevangenschap. 
Uitgezette jonge dieren bleken nan1elijk veel 
sneller volwassen en reproductief te zijn dan 
leeftijdgenoten in hokken. En tenslotte heeft 
de halnster de laatste honderd jaar redelijk 
overleefd, ondanks isolatie en inteelt. En hier
nlee kon een laatste, lnisschien wel cruciale 
vraag beantwoord worden: is het verantwoord 
om han1sters lnet een geringe genetische varia
tie uit te zetten? Het antwoord is voorzichtig 
positief. Maar er is wel achteruitgang, op grond 
waarvan de onderzoekers wenselijk achten 
on1 de genetische variatie te vergroten door de 
inbreng van 'nieuw bloed'. Daarbij lnanen zij 
echter tot voorzichtigheid. De hamsters in 
Nederland en België zijn al zó lang geïsoleerd, 
dat waarschijnlijk 'lokale adaptatie' 
plaatsgevonden. Vreemde han1sters lnissen die 
adaptatie en kunnen bovendien ziekten lTIee
brengen waaltegen 'onze) halnsters niet (lneer) 
resistent zijn. Door kruising kan de lokale 
adaptatie verloren gaan of vernlinderen, tervvijl 
ziekten desastreus kunnen zijn. Geadviseerd 
wordt derhalve, de nieuwe han1sters te kiezen 
uit nleest velwante populaties: die in België 
en in Nord Rhein-Westfalen. 
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Het rapport is zeer leesbaar en ook voor dege
nen, die in de genetica niet goed thuis zijn, in
teressant (en leerzaam). Een tninpuntje is, dat 
de eerste bladzijden (Woord vooraf, Inleiding 
en Salnenvatting) veelal dezelfde infonnatie 
bevatten; maar gelukkig wekken ze toch vol
doende interesse Oln tot dóórlezen te verlei
den. 

A lice Pillot 

]ansman H.A.I-I et al., 2003. Verleden, Heden en 
Toekomst van de Hamster Cricetus cricetus in 
Nederland vanuit Genetiscb Perspectief Alterra
rapport 861, Wageningen. ISSN 1566-7179.54 blz. 
Te bestellen door € 19,- over te maken op reke
ning nununer 36 70 54 612 t.n.v. Alterra, 
Wageningen onder vermelding van: Alterra-rap
port 861. 

Vlaamse zoogdieratlas 

Nog (net) niet verschenen, lnaar al wel in druk: 
'Zoogdieren in Vlaanderen, ecologie en ver
spreiding van 1987 tot 2002'. Kortweg: IZoog-
dieratlas van Vlaanderen'. De gezalnenlijke in
spanning van de zoogdierenwerkgroep van de 
Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieube
scherming 0NM) en diverse andere Vlaamse 
vleermuis- en zoogdierwerkgroepen (tegen
woordig verenigd in Natuurpunt) heeft geleid 
tot een magnifieke uitgave over de zoogdieren 
van Vlaanderen. Een voorproefje uit de atlas is 
verschenen in Zoogdier 14(2) als kort artikel 
over de bosvleern1uis in Vlaanderen. 
De atlas wordt geopend n1et twee relatief korte 
en 'droge' hoofdstukken: één over de wijze 
waarop de atlas tot stand is gekomen en het 
tweede over de geldende wet- en regelgeving . 
Niet elke lezer zal in deze hoofdstukken veel 
interessants verwachten, lnaar dat is ten on
rechte! Het eerste hoofdstuk geeft een goed 
beeld van de geschiedenis en ontwikkeling 
van het zoogdieronderzoek in Vlaanderen, het 
tweede hoofdstuk geeft een goed overzicht 
van de wet- en regelgeving, die op het gebied 
van de beschern1ing van zoogdieren steeds 
ingewikkelder wordt. Daaron1 is het voor pro
fessionals en vrijwilligers belangrijk om op de 
hoogte te blijven. Te meer olndat niet alleen de 
beschennlng van zoogdieren beter (lees: stren
ger) wordt, maar ook het onderzoek aan en 
naar zoogdieren meer en meer aan regels is 
gebonden. 
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Het grootste deel van de atlas bestaat uit soort
beschrijvingen . Volgens een vast stramien wor
den, per soort, de uiterlijke kenmerken en de 
ecologie (biotoop, verblijfplaatsen, voortplan
ting, ete.) besproken. Vervolgens wordt inge
gaan op de Europese en Vlaan1se verspreiding 
(voorkomen). Daarbij is de recentste ecologi
sche informatie over de soort opgenomen. 
Dankzij de inzet van nieuwe onderzoekstech
nieken en de sterke groei van het aantal waar
nemers is de kennis over zoogdieren, 111et na
lne over vleermuissooIten, de afgelopen tien 
jaar enorm toegenon1en. De atlas is het eerste 
standaardwerk dat deze kennis voor een breed 
lezerspubliek toegankelijk tnaakt. Een aan
dachtige lezer zal hier en daar nog wel eens de 
wenkbrauwen fronsen) met nan1e waar het 
gaat om infonnatie over het voorkomen van 
zeldzame of lastig te determineren soorten 
(hamster, otter, lynx), maar dat lnag de aan
schaf van dit standaardwerk absoluut niet in 
de weg staan. 

In de meeste verspreidingskaarten of in toege
voegde kaarten en figuren wordt bovendien 
extra infonnatie gegeven over de wijze waarop 
waarnemingen zijn verricht of hoe goed een 
atlasblok (5x5 km) op het voorkolnen van die 
soort is onderzocht. Door deze aanpak toont 
de atlas niet de gebluikelijke kale versprei
dingskaaltjes met alleen 'positieve' waarne
mingen (soort is vastgesteld). Uit de kaaltjes is 
nu ook af te leiden waar onderzoek wél heeft 
plaatsgevonden, maar de soort niet is aange
troffen. Door deze uitwerking van de gegevens 
kan met recht gesproken worden van een 'Eco
logische Atlas van de Vlaamse Zoogdieren' . De 
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atlas is dan ook een absolute aanrader voor 
een ieder in België en Nederland die in zoog
dieren geïnteresseerd is! 

JvIaurice La Hc~ye 

Verkelll, S., ]. De Maeseneer, B. Vanc\endriessche, 
G. Verbeylen & S. Yskout, 2004. Zoogdieren in 
Vlaanderen. Ecologie en verspreiding van 1987 
tot 2002. NatuurplInt Studie & ]NlVI-Zoogdie
renwerkgroep, Mechelen & Gent, België. ISBN 
90-77507-01-9. 456 blz., €35,- . Leden van Na
tuurpunt en ]NM krijgen 10% korting. 

Te bestellen bij: 
Natuurpunt \"{1inkel , tel. (0)14-47 29 56 - www.
natuurpunt.be of zoogdieratlas@natuurpunt.be 
]NM-iruocentfllffi, tel. (0)9-223 47 81 - www.
jnm.be 

De terugkomst van de bever in Vlaanderen: 
wat is er gebeurd en hoe moet het verder? 

In Zoogdier 14(3) verscheen een artikel over 
de bevers in Belgie. De Zoogdierenwerkgroep 
van Natuurpunt stelt vast dat daarin olntrent 
de situatie van de bever in Vlaanderen een aan
tal stellingen en appreciaties werden verspreid 
die niet als verenigingsstandpunt kunnen be
schouwd worden, lnaar alleen onder de ver
antwoordelijkheid van de auteur(s) vallen. In 
een eerder bericht (zie Natuur.blad 2(4), 2003; 
Natuur.netwerk 2(5), 2003) heeft Natuurpunt 
al gesteld dat ze de wijze waarop de herintro
ductie heeft plaatsgevonden ten stelligste af
keurt. Deze afkeuring willen wij hier nader 
toelichten. 

Was spontane terugkeer mogelijk? 
In België is de bever waarschijnlijk achteruit
gegaan sinds de 16e eeuw, om volledig te ver
dwijnen in 1848 (volgens een gegeven uit 
Lorraine pas in 1890-1900). In Wallonië ver
schenen in 1990 voor het eerst weer bevers, in 
het bekken van de Roer in de Hoge Venen, 
afkomstig van de Duitse Eifel. Uitbreiding naar 
de rest van België werd mogelijk geacht op vrij 
lange (20-30 jaar) termijn. In 1998-2000 ge
beurde echter een niet-officiële herintroductie 
van 101 bevers (4 uit de Elbe en 97 uit Beieren) 
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in Wallonië, voornamelijk in de Ardennen en 
de olngeving van Nalnen. Tien van deze dieren 
werden u itgezet in een vijver naast de rivier 
Argentine, net over de Vlaamse grens 
(Rixensart). De Waalse populatie wordt nu op 
150-200 bevers geschat. 
In Nederland waren zeven bevers, eveneens 
afkomstig uit de Duitse Eifel, aanwezig langs 
de Maas in de provincie Limburg. In de herfst 
van 2002 werden hier nog eens tien Elbe
bevers bij losgelaten. In oktober 2003 werd de 
populatie nog eens aangevuld door een uitzet
ring in Thorn, net over de Vlaatnse grens (maar 
zonder overleg lnet de Vlaan1se waterloopbe
heerders). Ook vanuit deze hoek konden we 
dus bevers verwachten in Vlaanderen en wer
den er op de Grensmaas zelfs al zwervende 
dieren gesignaleerd. Er waren dus voldoende 
indicaties dat spontane herkolonisatie van de 
Vlaan1se waterwegen door deze grote knager 
in de niet al te verre toekomst plaats zou grij
pen. 

Waar kwamen de bevers uiteindelijk vandaan? 
In de lente van 2000 werd de eerste bever 
gesignaleerd in Vlaanderen, in de provincie 
Vlaams-Brabant, afkomstig van de Waalse po
pulatie net over de grens. Sindsdien nam het 
aantal sporen langs de rivieren Dijle en Laan 
ten zuiden van Leuven gestaag toe en werd het 
aantal aanwezig bevers op 3-5 geschat, lnaar 
werd geen teken van voortplanting vastge
steld. Ook in de provincie Limburg (Voeren) 
werden herhaaldelijk bevers gesignaleerd in 
2002 en 2003, op ca. 50 km van Durbuy, de 
dichtstbijzijnde Waalse uitzetlocatie. Deze wa
ren waarschijnlijk eveneens a&omstig van de 
Waalse populatie. 

lViet het oog op een toekomstige aanvulling 
van de zich nog niet voortplantende Vlaamse 
bevers, liet AIVIINAL afdeling Natuur een haal
baarheidsstudie voor de herkolonisatie door 
de bever van het bekken van Schelde en Dijle 
uitvoeren door het Nederlandse studiebureau 
Alterra. Deze studie concludeerde dat er in het 
studiegebied ruunte was voor een levensvatba
re beverpopulatie van minstens 40 families (ca. 
160 dieren); die zich op een geringe afstand 
van de uitzetlocatie zouden vestigen en geen 
problemen zouden veroorzaken. Er werd van 
uitgegaan dat de verschillende belangengroe
pen (zoals de rattenbestrijdingsorganisaties, 
jagers, vissers, landbouwers en plaatselijke 
bevolking) zich zonder meer aan de aanwezig
heid van de bever zouden aanpassen. 
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Begin april 2003 werden in Dijle klen1men 
afgeslagen en vangn1ateriaal voor lTIuskusrat
ten op de kant gegooid door onbekenden en 
\verd aan .Lt\JVlINAL Water gevraagd om 
hun bestrijdings111ethodes aan te passen, lnet 
het oog op het mogelijke gevaar voor de enke
le bevers die reeds aanwezig waren. Het vang-
111ateriaal werd tijdelijk velwijderd en de vlot
ten ll1et lokaasklelnll1en voor het te-
rugplaatsen overkapt met gaasdraacl. 

Nog voor de Vlaall1se overheid op basis van 
de haalbaarheidsstudie kon on1 al dan 
niet verder te gaan met de voorbereiding van 
een offIciële herintroductie, werden op 11 
april 2003 20 Beierse bevers van ongekende 
leeftijd en geslacht losgelaten op n1Înstens zes 
locaties langs de Dijle en de Laan. Dit gebeur-

op een niet-officiële wijze, enige 
opvolging vanuit wetenscha ppelijke instellin

en zonder voorbereiding of officiële infor
lnatie naar de verschillende oelarlgé~n~~roepen 
toe. De Duitse beverbioloog 

dacht dat het OITI een officiële I ... "".-..... t·.-r-.,-j, 

(alles gebeurde in vol daglicht), trans
de bevers vanuit Beieren naar 

In Vlaanderen wordt dit 
.L.LI.'-'",,""'J'''-' actie beschouwd, gezien 
is 0111 beschern1de dieren wat is 

2001 - in bezit te hebben en te transpor-

1. illegale uitzetting 10 bevers Wallonië 
2. illegale uitzetting Wallonië 1998-2000 
3. zeven bevers uit Roer (duitse Eiffel) 

teren officiële toelating van de over
heid (Vlaan1s Besluit van 13 juli 2001). Ener
zijds werden sonllnige dieren vrijgelaten in een 
kunstburcht Oln stress te venninderen, lnaar 
anderzijds bevonden verschillende van de uit-
zetlocaties onverantwoord dicht bij 
weg, geen houdend lnet de n10geUjk-
heid dat dit tot verkeersslachtoffers had kun
nen leiden. Volgens Gerhard Schwab werden 
de bevers onderzocht (Ininstens 1 
dier per familie) on1 zeker te zijn dat er zich 
geen Canadese tussen bevonden, die in 
Duitsland SOlns ontsnappen uit gevangenschap. 

Alnper twee lnaand later waren al n1instens 
twee van de uitgezette dieren Leuven gepas
seerd, voorbij een aantal vrij grote barrières. 
Eén ervan werd velward lnet een beverrat en 
afgeschoten in Lubbeek 30 kIn verder) en 
een ander verbleef op de De111er ter 
hoogte van Diest (ca. verder) en dook 
daarna op in LUnllTIen eens 12 kn1 ver-
der). Overigens zijn er in buitenland zelfs 
verplaatsingen van nleer 200 klTI bekend. 
De beversporen die tijdelijk gevonden \verden 
op de Dijle ten noorden van Leuven zijn nl0ge
lijk van deze dieren afkoInstig. Voor het overi
ge zijn er pern1anent aanwezig langs de 
Dijle en de Laan ten zuiden van Leuven en zijn 
er ook sporen gevonden op IJse. 

recente waarnemingen (eind 2003) 
oude waarnemingen 
illegale uitzettingen in Vlaanderen 

plus bijzetting 10 Elbebevers in sept 2002 (Zl 
4. nieuwe bijzetting in Thorn (NI) in okt 2003 
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Vlaatnse overheid 
Naar aanleiding van actie heeft Vlaan1-
se leefnlilieun1inister, Ludo Sannen, via zijn 
adnlinistratie een klacht tegen onbekenden 
ingediend de illegale uitzetting van 
bevers in de Dijlevallei, onder ll1eer in Hul
denberg en Overijse. De gerechtelijke diensten 
trekken intussen na waar de bevers vandaan 
kon1en en 'wie hielvoor verantvvoorclelijk is. In 
zijn persbericht van 10 juni 2003 111inister 
Sannen aan niet gekant te tegen de aan
\vezigheid van de bever in Vlaanderen op 
111aar hij na overleg lnet de Vlaa1l1Se leef
lnilieuachninistratie AMINAL, het Instituut voor 
Bosbouw en Wildbeheer en het Instituut voor 
Natuurbehoud vvel nlet klen1 afstand genonlen 
van deze illegale uitzetting. 

Ook de betrokken Vlaan1se overheidsinstellin
gen, die sinds jaren v'lerk nlaken van een 
wetenschappelijk verantwoorde herintroductie 
van verdwenen inhee111se soorten, zijn niet 
te spreken over ll1anier waarop de uitzet
ting gebeurde. Deze illegale uitzetting door
kruist de plannen van de overheid Oln op een 
gecontroleerde en verantwoorde \vijze de dier
soort te herintroduceren. Er zijn 1110111enteel 
nog onvoldoende studieresultaten naar de ge
schiktheid van dit gebied voor herintroductie. 
De afdelingen Natuur en Water van AMINAL 
hebben intussen de noodzakelijke veiligheids
nlaatregelen gen01l1en. Een stuurgroep van de 
Vlaanlse overheid de beverpopulatie nu 
nauwgezet volgen en ingrijpen bevers 
voorkolnen op plaatsen ,vaar ze niet thuisho
ren. In geval van schacIe aan persoonlijke ei
gend01111l1en, is ondertussen geregeld dat 
betrokkenen aanspraak kunnen n1aken op een 
schadevergoeding. 
In landen waar de herintroductie van bevers 
op een officiële gebeurde, nall1 de VOO1'
bereiding en inforn1atieverstrekking naar 
verschillende belangengroepen verscheidene 
jaren in In S01l1111ige landen duurde de 
voorbereiding zelfs zo lang dat de bevolking 
begon te vragen vvanneer de herintroductie 
eindelijk zou plaatsvinden. Dit is natuurlijk een 
ideale situatie. In Vlaanderen werden we 
confronteercl rnet een plotse en onvenvachte 
aan'wezigheid van bevers, die daardoor in vele 
gevallen negatief bekeken wordt. 

Zoogdietoenwerkgt-oep Natuurpunt 
natuurvereniging staat Natuurpunt ten 

volle achter terugk0111st van de bever~ die 
hier thuishoort en voor een verrijking van onze 
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natuur zal zorgen. Natuurpunt distantieert zich 
echter van illegale uitzettingen en ijven er 
voor on1 de knelpunten, door deze illegale 
herintroductie nog eens extra in de gezet 
zijn, weg te werken en de bever weer een 
plaats te geven in onze natuurgebieden. 

Gezien het ruinltegebruik in Vlaanderen, is 
te venvachten dat de terugkoll1st van 
knager niet zonder wrijvingen zal gebeuren. 
Het is een illusie on1 te veronderstellen dat de 
bevers zich enkel in natuurgebieden zullen 
vestigen. De bever is wettelijk beschernlCl, 
111aar er is 1110111enteelnog voldoende uit-
gebou\\Td voor schadepreventie en 
vergoeding. Door de uitzetting is de 
beverdensiteit sterk toegenolnen en wordt de 
problenlatiek des te opvallender. We vrezen 
dat de populatie toeneenlt en uitzwernlt, 

conflicten zullen toenelllen. Het is dan ook 
dringend nodig dat de overheid werk 111aakt 
van een realistische bevelvisie . Als de overheid 
echt staat achter een pern1anente aanwezig
heid van bevers in Vlaanderen, clan n10et er 

k0111en tussen alle belangengroepen 
en er ook geïnvesteerd lnoeten worden in 
personeel (o.a. voor een aangepaste rattenbe
strijding en waterlopenbeheer). 
Bij herintroductie client een aantal wettelijke 
voorschriften in acht genOtllen te \vorden. Hoe
\vel voorschriften in de ogen van son1-
111igen 111isschien te conlplex zijn en/of leiden 
tot te lang aanslepen van dossiers, zijn ze 

resultaat van overleg ll1et verscllillende 
actoren en zijn ze gegrondvest op heel wat 
'Vvetenscha ppelijk onderzoek 

Voor wat betreft het wetenschappelijke luik 
zijn er de IUCN-regels (International Union tor 

Conservation of Nature), die o.a. stellen dat 
het al dan niet slagen van een herintroductie 
nloet opgevolgd en waar nodig bijgestuurd 
worden. Concreet vertaald betekent dit hier 
logischerwijs dat conditie, geslacht en leeftijd 
van bevers had 1110eten bepaald worden 
vóóraleer de dieren los te Elk dier had 
ll1instens individueel gelllerkt en eventueel 
van een voorzien 1110eten worden on1 
het lot en de inlpact van de populatie op het 
11lilieu te kunnen Door loslaten 
van dieren waarover weinig of niets geweten 

gaan tal van interessante verloren, 
die de besluitvorn1ing rond herintroductîe in 
de toekoillst eenvoudiger hadden kunnen 
1l1aken en de huidige herintroductie waar 
nodig hadden kunnen bijsturen. Daaron1 pleit 

ZOOGDIER 2004 15(1) 



de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt er
voor dat er alsnog en zo snel nlogelijk van start 
gegaan wordt 111et een degelijke professionele 
nlonitoring van deze jonge beverpopulatie, 
door een door de overheid bevoegd verklaar
de instantie. Zij roept dan ook op 0111 alle 
waarnel11ingen van bevers en beversporen 
door te geven aan de Zoogdierenwerkgroep 
of op de Beverlijn van de Vlaanlse overheid, 
nUl11lller 0478/79.52.46. 

Acties als deze illegale herintroductie tonen 
dus hoe een soortenbeleid in natuurgebieden 
niet gevoerd moet worden, en zorgen voor 
een heel aantal vragen en problenlen, die 
opgelost hadden ll10eten zijn voor de herintro
ductie plaatsvond! DaarOl11 distantiëert de 
Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt zich 
ten stelligste van alle acties en activiteiten ge
organiseerd door het 'Nenverk Bever' en de 
'Rangers' , die l11ee verantwoordelijk zijn voor 
de illegale beveruitzettingen in Vlaanderen. 

Zoogdierenwerkgroep NattlUlpunt vzw 
Kardinaal Jllercielplein 1 
B-2800 JvJecbelen, België 

Verspreidingsonderzoek 
N a lang dralen, tweemaal Kanlervragen en 
alllendel11enten, heeft het lninisterie van LNV 
eindelijk besloten geld uit te trekken voor een 
Nationaal Progranlnla Verspreidingsonderzoek 
(NPV). Doelstelling van dit programl11a is het 
zo gedetailleerd 1110gelijk in kaart brengen van 
het voorkol11en van planten en dieren in 
Nederland. De gegevens nloeten in een data
bank konlen waar overheden, organisaties, 
ondernemers, burgers enz. een beroep op kun
nen doen als ergens in den lande een ingreep 
in het landschap gepleegd wordt waarbij de 
belangen van beschermde dieren en planten 
geschaad kunnen worden. Indien dit het geval 
is dan kunnen tijdig passende nlaatregelen, 
waaronder conlpensatie en ll1itigatie, geno
nlen worden. Het stilleggen van een reeds 
begonnen ingreep zou hiennee voorkolllen 
1110eten worden (het belang van de onderne
lllers en overheden) en het verstoren of doden 
van een beschennde soort door onwetendheid 

(het belang van natuurbeschernlers en -
wederolll - overheden). De gegevens worden, 
net als nu al het geval is, via het Natuurloket 
beschikbaar gesteld. 

De bedoeling is dat de Particuliere Gegevens
beherende Organisaties (PGO's), waaronder 
de VZZ, nlet hun netwerken van vrijwilligers 
de gegevens verzanlelen en de databank of 
databanken gaan beheren. De bedoeling is 
bovendien dat dit een continu proces is, zodat 
de databank zo actueel mogelijk is. Ongeveer 
elke tien jaar (dit verschilt per soortgroep) zou 
de databank ververst lnoeten worden. 
Het gaat dus niet 0111 het lnaken van een atlas 
(= boek). Dit kan voor de PGO natuurlijk wel 
een llliddel zijn onl vrijwilligers enthousiast te 
krijgen voor het veldwerk, l11aar de financie
ring van een atlas dient dan van elders te 
kOlnen. 

Wat precies beschikbaar gesteld wordt is nog 
een punt van discussie. In principe kunnen 
gegevens zeer nauwkeurig verzal11eld worden: 
100 111 of zelfs 1111. 01n heel Nederland op die 
schaal in kaart te brengen vergt een enorme 
inspanning. Het geld van LNV is daarvoor niet 
voldoende. Er zullen dus nog meer financiers 
aan dit progralruna lnoeten gaan deelnenlen, 
zoals provincies, gemeentes en de grotere ter
reinbeheerclers. Ma,=lr ook dan is het de vraag 
of - zeker wat betreft de zoogdieren - dit cletail
niveau landdekkend gehaald kan worden. De 
llleeste PGO's streven wel naar het zo gede
tailleerd l110gelijk verzatnelen, ll1aar zijn voor
lopig terughoudend in het zeer gedetailleerd 
leveren via een nationaal loket. 

Het prograoll11a bestaat uit twee delen: een in
haalslag en regulier werk. Beide zouden dit 
jaar moeten starten. 
De inhaalslag is bedoeld Oln in korte tijd gege
vens te verzatlleien van de soolten waar nu 
weinig van bekend is of waalvan enkele dui
delijke en belangrijke delen van het areaal niet 
in kaalt gebracht zijn. Te denken valt aan de 
eikehnuis en enkele vleennuissoorten. 
Het reguliere werk betreft het actueel nlaken 
en houden van de bestaande databanken. Hier
voor trekt het 1l1inisterie gedurende tien jaar 
geld uit. 

De VZZ staat nu voor een enornle uitdaging. 
Dit jaar heeft ze de kans onl te laten zien dat ze 
haar doelstelling - het bevorderen van de zoog
dierstudie en -beschernling - kan waannaken. 
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zomerkamp van de Veldwerkgroep dat, zoals 
gebruikelijk, buiten Nederland plaatsvindt. De 
doelstelling van de zomerkampen is het uit
wisselen va n kennis met collega-organisaties 
over zoogdieren, zoogdieronderzoek en -be
scherming. Ook biedt het de leden van de VZZ 
de kans om soorten te leren (her)kennen die 
in Nederland en België zeldzaam zijn. 
Twee jaar geleden vond het kamp plaats in 
Bulgarije. De contacten die daar zijn ontstaan 
hebben geleid tot een project: de productie 
van een boek over de Bulgaarse zoogdieren. 
Het boek geeft een beschrijving va n de soor
ten, geïllustreerd met foto's en tekeningen, en 
zal tevens ingaan op de levenswijze, het voor
komen in Bulgarije, hun status en, indien van 
toepassing, bedreigingen. 
Het boek wordt geschreven door leden van de 
volgende Bulgaarse organisaties: het Museum 
voor Natuurlijke Historie, de vleermuiswerk
groep en het Wilderness Fund. De VZZ bege
leidt op afstand. 

UIT HET BESTUUR 
Vereniging, stichting en bureau 

De vereniging wordt groter. Het aantal leden 
neemt langzaam maar zeker toe en vooral het 
aantal betaalde projecten en andere activitei
ten die door leden en door ons bureau worden 
uitgevoerd groeit. Daarnaast is er een proces 
op gang gekomen waarin het bureau en de 
VZZ als organisatie professionaliseren. Als eer
ste belangrijk aa ndachtspunt hebben wij ons 
gericht op het verbeteren van de administratie 
en de financiële boekhouding en verantwoor
ding. Daarbij illustreren cursussen voor mede
werkers, verbeteringen in de werksituatie op 
het bureau en betere arbeidsvoorzieningen dit 
proces. Ook de prestaties van de redacties van 
onze bladen en websites passen in dit proces. 
Daarnaast was er behoefte aan duidelijkheid 
over de rol van het bureau binnen de vereni
ging en aan een heldere structuur binnen het 
bureau met het oog op taken en verantwoor
delijkheden. Wat de vereniging betreft ont
stond de behoefte aan een antwoord op de 
vraag "waar wil de VZZ als vereniging naar 
(oe?", 
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Het antwoord staat in het manifest van de ver
eniging 'Zoogdieren, die geef je de ruimte', ter 
ere van ons 50-jarig jubileum. Hierin zijn de 
vier speerpunten beschreven waarop de VZZ 
zich de komende jaren wil richten: 

- monitoring- en verspreidingsonderzoek 
oprichten van het Netwerk Zoogdier
wachten (bescherming) 
voorlichting en educatie 

- zoogdieronderzoek 

De VZZ heeft de ambitie uit te groeien tot 'DE 
zoogdielvereniging van Nederland'. De agen
da van het bestuur is de afgelopen tijd dan ook 
vooral gevuld met zaken die te maken hebben 
met de vraag: hoe realiseren we dit allemaal, 
uitgaande van onze basis met enthousiaste vrij
willigers, een professioneel projectenbureau 
maar met weinig structurele middelen? Aller
eerst hebben we de rol van het bureau en de 
relatie tussen bureau en vereniging duidelijk 
gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat de vereni
ging moet kunnen doorgaan als het onver
hoopt slecht gaat met het bureau. Daarvoor is 
op de laatste ALV het voorstel gedaan om bin
nen de vereniging het bureau onder te bren
gen in de "Steunstichting VZZ" . De stichting 
heeft als doel: het steunen van de vereniging. 
Daarvoor voert de stichting, in opdracht van de 
vereniging, projecten uit en onderste1.~nt haar 
bij het uitvoeren van activiteiten ten behoeve 
van haar leden en voert, in opdracht van der
den, betaalde projecten uit. 
Het bestuur van de stichting is afkomstig uit 
het VZZ-bestu ur. Dit moet ook de begroting 
van de stichting goedkeuren. En door middel 
van de ALV houden de leden zeggenschap 
over de stichting. De stichting opereert onder 
de naam van de VZZ en kan zich niet als een 
aparte organisatie presenteren. Het bureau 
blijft de constant draaiende motor binnen en 
het uitvoerend orgaan van de vereniging. 
Dit organisatievoorstel is begin februari met 
onze Adviesraad besproken en is daar positief 
ontvangen. 
De statuten van de stichting staan op de agen
da van de komende ALVen zijn op onze web
site te lezen. 

Ook voor de vereniging zijn nieuwe statuten 
gemaakt (staan ook op de agenda van de ALV) 
Ze vroegen om bijstelling, o.a. vanwege veran
deringen in doelstellingen en activite iten van 
de VZZ en de bevoegdheden van bestuursle
den. Enkele opvallende wijzigingen zijn: 
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rondom de langste dag (21 juni) gevaren. Dit 
onl nleer te profiteren van het daglicht en zo 
de kans op het zien van bevers te vergroten. 

Resultaten van 2003 
Tijdens de drie weekenden in 2003 was het 

n100i weer. Door de windstilte konden 
rinlpelingen in het water goed gezien worden 
en doordat er bijna geen bewolking was, 
bleef het lang licht. In totaal, over de drie 
weekenden, zijn binnen de transecten 57 
bevers gezien. Gentiddeld was dat per tran
sect 1,9 bever en was de kans Oln tijdens het 
varen van een transect één of lneer bevers te 
zien 0,7. 

Trend 
In 2003 werden in het Nationaal Park De Bies
bosch lneer bevers gezien dan in de voor
gaande twee jaren. De toename van het waaf
genolnen aantal bevers kan duiden op een 
werkelîjke toenan1e van het aantal dieren, of 
kan veroorzaakt zijn door zeer gunstige 
\\reerso111standigheden of door toeval. Het to
taal aantal boten dat tijdens de tellingen ge
noteerd werd, als indicatie voor de recreatie
druk, was hoger dan in 2002. OtTIdat het aan
tal waargenolnen bevers óók groter was, lijkt 
de recreatiedruk niet van i11vloed te zijn op 
het voorkolTIen van bevers. 
Samenvattend kan gesteld worden, dat er in 
het jaar 2003 ll1eer bevers zijn waargenomen 
dan in de afgelopen jaren, 111aar dat het nog 
te vroeg Îs om te concluderen dat de populatie 

bevers in het Nationaal Park De Biesbosch 
daadwerkelijk groter is dan in de voorgaande 
jaren. De vooruitzichten lijken echter gunstig. 

Ook in 2004 organiseert de Beverwerkgroep 
Nederland (BWN) weer bevertransecttellin
gen. Lid worden van de BWN? Stuur een 
e-lnail naar a.vandersluijs@vzz.nl of bel naar 
de VZZ in Arnhen1 023-3705318. 
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stadelijk g<lbied 

Het kaartje bij 'Bechsteins vleer
lTIuizen in Overijssel' in Zoogdier 
4 van vorig jaar was niet helenlaaI 
juist. De legenda vermeldde een 
kolonielocatie, lnaar dat moest 
een lnistnetlocatie zijn (zie bo
ven). Kolonies komen wellicht dit 
jaar op kaart! 
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adviescie: 
-adviesraad 
-Scheygrondprijs 
etc 

werkgroepen 

.......- t 

i 

ad hoc teams 
vertegenwoordigers -studiedagen 

-nacht vleermuis 
etc 

~ ~ 

vzz ~-1 ALV I kascommissie I 
bestuur 

"-redacties 

FACILITAIRE 
DIENST 

ni 
stichtingsbestuur 

" directeur + teamleiders 
= managementteam 

! 

! 

MONITORING 

bet afkorten van onze lange naan1 voor 
gelijks gebruik tot Zoogdiervereniging VZZ 

- het schrappen van de toevoeging -'-''--.1.'<''"-'.1.'-'"'''' 

Aan de ene kant Ol11Clat 'Vve intussen internatio
naal aan onderzoek en beschenning doen (bin
nen en buiten Europa) dus ook internationaal 
fondsen lnoeten kunnen werven. Aan de ande
re kant on1dat wij dan als zoogdiervereni
ging van Nederland' gelijk\vaardig kunnen sa
lnenwerken 111et organisaties uit andere landen. 

Onl ons bureau slagvaardiger te nlaken vvil 
bestu ur gaan werken nlet teatns die invulling 
geven aan de vier speerpunten. De figuur op 
deze pagina aan welke tean1S dan denk
baar zijn, nlaar bec\.acht n10et worden dat de 
situatie in de figuur als een wens voor de toe
kon1st n10et worden gezien. Inlnlers, de be
staande praktijk is dat op bepaalde terreinen al 
veel gebeurt en op andere 1l1inder. De exacte 
naanlgeving en invulling van de tea111S is nog 
een punt van discussie. 
Duidelijk is \vel, dat voor twee tealllS op dit 
nlonlent gesproken kan worden van 111in of 
nleer structurele Dit alles te lna
ken n1et de nieu\ve (groene) wetgeving. 
De nieuwe Flora- en faunawet verplicht dat, 
0111 projecten en plannen te 1110gen uitvoeren, 
bekend 1110et zijn 'welke beschern1Cle zoogdie
ren op een planlocatie voorkolnen. Dit 
kent dat het aantal (betaalde) verzoeken on1 
verspreidingsgegevens, gebiedsinventarisaties 
en adviezen blijft toenen1en. Daarnaast heeft 
het n1inisterie van LNV behoefte aan landelijke 
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r" 

~ 

systeembeheer 
databank/gis 

I I 

ONDERZOEK BESCHERMING 
VOORLICHTING 

verspreiclingsdata van die zoogdiersoorten die 
een Europese beschern1ing kennen volgens de 
Habitatricbtlijn en van de soolten wamvoor het 
een eigen beleid wil voeren. De beicle onrtvik
kelingen hebben, na veel politiek geharrewar, 
er nu toe geleid dat het Nationaal Progranlnla 
Verspreidingsonclerzoek eindelijk is 
Voor tien jaar is geld op de begroting van LNV 
gereserveerd. Binnen het progran1n1é1 zullen 

PGO's, lnet hun netwerken van vrij~villi

gers, de gegevens gaan verzanlelen en data
banken gaan beheren. Voor VZZ ligt hier 
een geweldige uitdaging! Hoe we nlet 
onze leden kunnen oppakken wordt door het 
bureau en het bestuur nu uitgewerkt in een 
werkprogran1n1a, dat 111et onze achterban zal 
'Yvord en besproken. 

Het bestuur realiseert zich dat deze uitdaging 
ook betekent, dat binnen de vereniging de 
COl1Ul1unicatie optin1aal lnoet zijn en dat we als 
VZZ een goede presentatie naar buiten nodig 
hebben. C0111111unicatie is dan ook de konlen
de tijd een speerpunt voor het bestuur. Als eer
ste zjjn we begonnen n1et een ronde 
ken 111et onze werkgroepen. We laten ons hier
bij leiden door reeds bestaande aanbevelingen 
en ideeën vanuit de vereniging en tot slot zal 
een student Con1n1unicatiewetenschappen ons 
helpen interne COn1111Unicatie verder te op
tin1aliseren. 
We krijgen als VZZ nleer rUÎ1nte. De vereni

kan als vitale vijftiger aan de 

Rob van Apeldoorn 
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Veldwerkgroep Nederland 
Eric Thomassen, Middelstegracht 28, 2312 TX Leiden, 
Tel. 071-5127761, E-nlail: ericthomassen@betnet.nl 

Materiaaldepot Veldwerkgl'oep 
Menno Haakma, E-mail: mshaakma@hetnet.nl 

Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN-VZZ) 
Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem, 
E-mail: vleermuiswerkgroepnederlancl@vzz.nl 

Informatiepunt Zeezoogdieren 
Marjan Addink, Naturalis, Postbus 9517, 
2300 RA Leiden, E-mail: addink@nnm.nl 

Boommarterwerkgroep Nederland 
Ben van den Horn, Celsiusstraat 4, 
3817 XG Anlersfoort, Tel. 033-4625970 Cp), 
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055-456610 (B) 

Natuurpunt 
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Tel. 015-297216, www.natuurpunt.be. 
Contactpersoon Zoogdieren en Vleermuizen 
Sven Verkem 

Aanwijzingen voor auteurs 
Artikelen dienen populair-wetenschappelijk van aard 
te zijn en niet elders gepubliceerd. De voorkeur gaat 
uit naar stukken over de (in het wild levende) zoog
dieren van de Benelux. Ook korte mededelingen en 
bijzondere waarnemingen zijn welkom. Tekst zonder 
opmaak aanleveren op diskette of per e-mail (redac
tie.zoogdier@vzz.nD. Zorg voor ruim illustratiemateri
aal, maar houd dit gescheiden van de rest. In geval er 
copyright op de illustraties berust moet de auteur toe
stemming hebben voor het gebruik ervan. Beperk het 
aantal literatuurverwijzingen tot enkele essentiële. Per 
artikel kan van slechts één auteur het adres vermeld 
worden, van de overigen alleen de naam. Met vragen 
over inhoud en/of vorm kunt u altijd contact opne
men met de redactie (voor adressen zie colofon). 
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24 april 2004 
Algemene Ledenvergadering VZZ 

4 t/m 6 juni 2004 
Vleermuisweekend op Landgoed Eerde 
Inf%pgave voor 1 mei: K.Spoelstra@biol.rug.nl 

20 t/m 24 juli 2004 
International Martes Symposium Portugal 
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Opg~1Ve voor 1 april bij de Velclwerkgroep 
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