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Waarom Jaar van…?

Redenen kunnen zijn:
- Waarnemingen verzamelen
- Aandacht vragen voor een soort (omgang, bescherming)
- Publiek voorlichten
- Beleid beïnvloeden

Belangrijk: 
- Boodschap
- Doelgroep
- Financiën

Voor 2014 kunnen jullie straks stemmen, eerst een terugblik!



2008: Bunzing

Aantal waarnemingen van bunzing 
was beperkt

Slecht beeld van verspreiding

Ook meer inzicht nodig in 
biotoopvoorkeur

In 2008 >500 waarnemingen 
doorgegeven



2009: Egel

Ook: waren weinig waarnemingen

Rode Lijst (rapport 2007): 
‘onvoldoende gegevens’

Grote publiekscampagne: wat kun 
je zelf doen voor egel?

Onderzoek: o.a. E-teams

>20.000 waarnemingen!

Conclusie: veel minder egels dan in 
jaren ‘90



2010: Wild zwijn

Andere doelgroep: beleidsmakers 
en terreinbeheerders

Kansenkaart gemaakt met 
mogelijke leefgebieden

Symposium voor professionals

Ook waarnemingen verzameld

Boek uitgebracht



2011: Vleermuizen

Grote publiekscampagne

Positiever beeld over vleermuizen

NL versie van Year of the Bat

Bijna 50.000 brochures 
verspreid

Webcam in Waddinxveen

Uitgebreide Nacht van de 
Vleermuis



2012: Bever

Twee doelgroepen:
- Algemeen publiek 

(succesverhaal)
- Waterschappen/RWS/TBO’s

(goed voorbereiden)

Excursies georganiseerd

Symposium en brochure voor 
professionals

Boek uitgebracht



2013: Steenmarter

Al jaren meest bezocht op onze 
site

Negatief beeld bijstellen

Voorzien in informatiebehoefte: 
permanente site, ook over overlast

Ook symposium voor uitwisseling 
van ‘best practices’ 

Boek was er al!



2013: Steenmarter

Steenmarter verspreidt zich snel

Dit kan gepaard gaan met overlast, zijn veel mensen niet gewend

Juist daarom is goede informatievoorziening cruciaal



Genomineerde 2014: Rode eekhoorn
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‘Meest populaire zoogdier van 
Nederland’, ledengroei?

Ook exotische eekhoorns 
betrekken, oproepen die niet 
te houden:
- Particulier
- Overheid (‘Positieflijst’)

Waarnemingen

Wat kunnen mensen zelf doen 
voor de eekhoorn



Genomineerde 2014: Das
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Ook charismatische soort

Meer inzicht gewenst in 
toekomstige verspreiding en 
eventuele gevolgen 
(Faunafonds)

Gaat veel beter, moeten we zo 
houden (en blijven verbeteren)

Onduidelijke bescherming in 
nieuwe Wet natuurbescherming



Stemmen!

Meer nalezen over alle 
campagnes? Kijk op:

www.zoogdiervanhetjaar.nl


