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Datum:  16 november 2013 

Locatie:  Auditorium van Naturalis in Leiden, 

http://www.naturalis.nl/nl/bezoek/adres/ 

 

 

Aanwezige leden: 

Andre Immerzeel, Astrid Schoonderwoerd-van Walree, Bart Noort, Bregtje Kuik, Carin 

Laarman, Carolien van der Graaf, Cynthia Lange, Erik Jan de Wit, Gerrit Visscher, Hans 

Bekker, Henk van Harskamp, Jacob van Olst, Jan Boshamer, Marijke Heijne, Marijke 

Drees, Ton Baselmans, Peter Lina, Kees Mostert, Glenn Lelieveld, Tina Reilink & Lilly 

Vercruijsse 

Bestuur:  

Hans van Dord (voorzitter), Jan Buijs (secretaris), Toon Zwetsloot (penningmeester), 

Margje Voeten, John Melis & Hugh Jansman (afwezig: Albert van Zadelhoff) 

Bureau: 

Rob van Westrienen, Stefan Vreugdenhil, Neeltje Huizenga, Roline Eikelboom, Vilmar 

Dijkstra & Barbara Pattikawa (verslag) 

 

 

1. Opening 

De dag wordt begonnen met schitterende filmbeelden van Zomer Bruijn van een 

voederplek voor de steenmarter die hij een jaar lang heeft gevolgd. 

 

De voorzitter opent de ledenvergadering om 11.30 uur door het bestuur voor te stellen 

aan de leden. Vervolgens worden eventuele nieuwe leden gevraagd zichzelf voor te 

stellen; er blijken geen nieuwe leden in de zaal aanwezig. 

Tevens wijst Hans van Dord op de poster van Peter Lina die in de gang te bekijken is; er 

staat veel informatie over rabiës en vleermuisonderzoekers op. 

In de pauze na de Algemene Ledenvergadering is er een filmpje te zien van ontwakende 

grootoorvleermuizen. 

 

2. Vaststellen agenda 

Er zijn geen wijzigingen in de agenda. 

 

3. Mededelingen 

• De Zoogdieratlas, het grote project van de vereniging loopt, er is voor 50.000 Euro 

aan sponsoring binnen. De aanwezige leden worden opgeroepen zich ook hiervoor in 

te zetten. 

• Jos Teeuwisse is teruggetreden als hoofdredacteur van het tijdschrift Zoogdier; 

Stefan Vreugdenhil neemt zijn taak over. Ook hierbij worden leden opgeroepen om de 

redactie qua ledental aan te vullen. 

• Het bestuur heeft besloten continuïteit te geven aan de Scheygrondprijs, deze zal 

weer uitgereikt gaan worden. Voor de organisatie is een commissie ingesteld, 

bestaande uit Jacob van Olst, Jos Teeuwisse en Margje Voeten. De Scheygrondprijs 

zal tijdens de Landelijke Zoogdierdag in het voorjaar van 2014 uitgereikt worden. 

• Er zal dan ook bekend worden gemaakt wie de vrijwilliger van het jaar is. 

• Er is een nieuw bestuur aangetreden in het Lutra-publicatiefonds, naast de al zittende 

Ben Verboom zijn dit Jos Teeuwisse en Albert van Zadelhoff. 

• De ALV zal in het volgende jaar losgekoppeld worden van de Landelijke Zoogdierdag. 

De ledenvergadering zal dus niet meer in de pauze van de Zoogdierdag zijn maar op 

een avond op een nader te bepalen dag in april. De Zoogdierdag zal eind maart 

worden georganiseerd. 

• Besloten is om een aantal standpunten uit te werken. Gekozen is om dit op basis van 

thema’s te doen, zoals ‘hoe staat de Zoogdiervereniging tegenover verdwenen 



zoogdieren die op eigen kracht terugkeren naar Nederland?’. Wanneer een soort dan 

terugkeert, zoals de wolf, kan het bureau werken vanuit dat algemene standpunt. 

• Ontwikkelingen mbt GaN, NDFF: 

Eind vorig jaar heeft het Ministerie van Economische Zaken besloten dat de NDFF te 

duur werd en heeft de subsidie stopgezet. Er is nu een consortium opgericht 

bestaande uit IPO, EZ, RWS, terreinbeherende organisaties en ook de PGO’s hebben 

hierin een bijdrage. 

De basisfinanciering is teruggebracht van 3 mln naar 1.3 mln, zoals het er nu naar 

uitziet zal dit haalbaar zijn. Nu wordt er over de organisatievorm gediscussieerd. Op 

dit moment ziet het ernaar uit dat IPO opdrachten gaat geven aan de verschillende 

betrokken organisaties om de NDFF uit te voeren. Onze data blijven in de Stichting 

NDFF opgeslagen. Er wordt onder de leden gevreesd voor een splitsing in 2 

verschillende databanken, maar zover is het nog niet. De data blijven onafhankelijk; 

IPO geeft de opdrachten geeft en waarborgt de validatie. Dat gaat op dezelfde manier 

als tot nu toe, de validatoren blijven ook dezelfde. De hoop was dat men van het hele 

abonnementensysteem af kon maar dat gaat zo niet werken. Men blijft proberen 

meer gemeentelijke abonnementen binnen te halen door gemeentes hierover aan te 

schrijven. Dit ligt vooral in het belang van de PGO’s.  

 

4. Verslag ALV 20 april 2013 

Opmerking: naam van aanwezig lid moet zijn: Erik Jan de Wit (in verslag staat ‘de Wot’), 

deze aanpassing zal worden doorgevoerd door notuliste. 

Verder instemming van de leden. 

 

5. Begroting en Jaarplan 2014 

Jaarplan: 2014 wordt het jaar van de eekhoorn, daarbij wil de Zoogdiervereniging zich 

vooral richten op het verzamelen van verspreidingsdata d.m.v. 2 apps die gebruikt 

kunnen worden door het algemeen publiek. Ook wil het bureau zich richten op educatie 

d.m.v. een eekhoornzoekkaart die ook geschikt is voor kinderen. Deze zal vooral 

verspreid worden via scholen, bso’s en scouting. Ook zijn er plannen een flyer te maken 

over wat men zelf kan doen voor d eekhoorn in parken en tuinen. 

Op het vlak van internationale samenwerking zijn er geen plannen tot uitbreiding: op dit 

moment zijn we actief betrokken bij Batlife Europe, er zijn nauwe contacten met 

Natuurpunt in België en onlangs is de Werkgroep Kleine Marterachtigen bij een congres 

in Polen geweest. 

In Nederland blijven we samenwerken binnen de VOFF en Soortenbescherming 

Nederland (die samengaan) en Wolven In Nederland. 

Begroting: Er is weinig verschil met andere jaren, de Zoogdiervereniging huurt 

medewerkers van het bureau in voor verenigingsactiviteiten. Ook qua abonnementen zijn 

er weinig veranderingen. Het resultaat zal in 2014 naar verwachting beter uitvallen dan 

in 2013, maar de bedragen zijn klein: €1.000,- ipv €250,-  

Wat betreft de kosten voor het blad Zoogdier wordt er regelmatig gekeken naar 

mogelijkheden om kosten te besparen. Slechts digitaal uitgeven is geen optie; het is toch 

een visitekaartje voor de Zoogdiervereniging en dat komt niet over in digitale vorm. 

 

6. Bespreken standpunt telemetrisch onderzoek 

Hugh Jansman presenteert hierbij de notitie die hij heeft opgesteld i.v.m. het telemetrie 

vraagstuk dat tijdens een vorige ledenvergadering naar voren werd gebracht. Aanleiding 

was dat er voor telemetrie-onderzoek met boommarters door een terreinbeheerder geen 

toestemming aan de werkgroep werd gegeven. De vraagt ligt voor hoe staat de 

Zoogdiervereniging t.o.v. onderzoek d.m.v. telemetrie staat. 

 

Er is onderscheid te maken tussen zenders die GPS signaal afgeven, of bijvoorbeeld chips 

voor identificatie. Er is daarnaast een groot verschil in gewicht en 

bevestigingsmogelijkheid en hierdoor verschilt het ook per diersoort wat makkelijk 

verdragen wordt, geen problemen oplevert of juist veel stress en ongemak geeft. 



Door de definitie van de Wet op de dierproeven is het bijvoorbeeld mogelijk om een dier 

met een net te fixeren en een uitwendige zender te bevestigen zonder hiervoor een 

speciale ontheffing aan te vragen aangezien deze handeling niet onder deze wet valt 

(geen gebruik van naald voor roesje of verdoving). 

Het komt voor dat de gedrevenheid om antwoord te krijgen op onderzoeksvragen 

onderzoekers over het randje van het ethisch toelaatbare laat gaan. 

De vraag is hoe de Zoogdiervereniging hiermee omgaat; het bestuur is er nog niet uit en 

legt dit daarom voor aan de leden. 

Reacties vanuit de leden: 

- Ga hiermee naar DEC-commissie en probeer dit aan te kaarten. De contacten 

zijn er al, er zijn al gesprekken met de DEC waarin dit wordt meegenomen. 

- Veel hiervan staat al beschreven in artikel 9 van de Wet op de dierproeven. 

- Kijk ook eens bij RAVON en SOVON of zij hetzelfde tegenkomen in het veld en 

hoe zij hiermee omgaan. 

- Zou je als PGO’s een aanvulling op de Wet op de dierproeven willen 

formuleren? 

- Het bestuur van de Zoogdiervereniging formuleert een uitgangspunt en let 

erop dat er aanvullingen beschreven worden waar de wet hiaten vertoont. 

 

7. Rondvraag 

- Jos Teeuwisse roept alle leden op om in het kader van de digitale zoogdieratlas ideeën 

te leveren, maar ook graag beeldmateriaal en digitale toepassingen. 

 

- Gerrit Visscher vraagt hoe alle overlastmeldingen van steenmarter bij ons binnen 

komen in het kader van het Jaar van de Steenmarter en of er ook wordt 

gecommuniceerd over oplossingen. Stefan Vreugdenhil geeft aan dat er tijdens het 

steenmartersymposium van 6 november jl juist nadrukkelijk oplossingen geformuleerd 

werden. Ook in het verlengde hiervan is door het bureau een website opgezet 

(www.steenmarterinfo.nl). De Zoogdiervereniging wil hierbij duidelijk de boodschap 

geven dat we de steenmarter niet alleen een leuk dier vinden dat beschermd moet 

worden, maar dat we ook echt erkennen dat deze soort voor veel overlast kan zorgen en 

dat we daarvoor oplossingen proberen te formuleren. Zo hebben we een  

steenmarterkast ontworpen en gaan kijken of deze echt bewoond zal worden, zodat deze 

als alternatieve verblijfplaats aangeboden kan worden. Ook zijn we duidelijk in overleg 

met plaagdierbestrijders om van hun kant te horen wat in de praktijk de klachten zijn en 

welke maatregelen echt werken. 

 

8. Sluiting  

 

 

 

 


