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Vooraf 
De Zoogdierenvereniging richt zich op de bescherming en studie van de in Nederland in het wild 
voorkomende zoogdierpopulaties. Vanuit haar beschermingsdoelstelling is ze in het verleden 
regelmatig betrokken geweest bij beleids-, beschermings- en beheersdiscussies rondom zoogdieren. 
Tot nu toe is daarin vooral geparticipeerd door leden en medewerkers op ad hoc basis. Inhoudelijk 
verloopt dit professioneel en goed. Maar het bestuur ziet aanleiding om tot een meer 
gestructureerde aanpak te komen: 

• De Zoogdiervereniging wil zich meer (kunnen) profileren in relevante discussies. Er is veel 
(meer?) maatschappelijke discussie rond in het wild levende zoogdieren. Denk aan de 
damherten in de duinen, de Oostvaarderplassen, het succes van (beleid en bescherming van) 
bever en das, etc. 

• Het is cruciaal dat de opstelling van de Zoogdiervereniging in die discussies herkend en 
gedragen wordt door de vereniging, leden en medewerkers. 

Het is immers goed om voorbereid te zijn op te voorziene discussies en goed geëquipeerd te zijn als 
discussies plotseling opvlammen. Daardoor kan de zoogdiervereniging zich beter mengen in het 
maatschappelijk debat en daarmee een grotere rol spelen en zo haar doelstellingen beter realiseren.  
Met een goede voorbereiding binnen de vereniging zullen de leden de inbreng van de 
Zoogdiervereniging beter herkennen en zich er beter mee kunnen identificeren, wat weer bijdraagt 
aan de kracht van de Zoogdiervereniging. 

Als eerste stap in het beter voorbereiden op beschermingsdiscussies zijn inmiddels voor een aantal 
soorten beschermingsstandpunten geformuleerd. Het betreft de wolf, de bever en het ree.  Dat zijn 
zinvolle stukken, maar het betreft slechts een klein deel van de soorten en de samenhang tussen 
deze soortstandpunten onderling en hun relatie met de uitgangspunten van de vereniging is nog niet 
expliciet gemaakt. 

Om te komen tot een dekkende set van standpunten  doen we een voorstel voor een aanpak die 
gericht is op het benutten van de kennis binnen de vereniging en gericht is op het krijgen van 
draagvlak voor de uiteindelijke standpunten. Het idee is om eerst te komen tot een generieke set van 
standpunten (‘basisdenklijn’)op basis van ecologisch onderbouwde uitgangspunten die vervolgens 
vertaald kunnen worden naar standpunten per soort, soortgroep of categorie van zoogdieren. In 
welk tempo en omvang dat gebeurt is afhankelijk van de actualiteit dan wel de wens van de 



Zoogdiervereniging de agenda rond een onderwerp te zetten. Onderstaande aanpak beperkt zich tot 
de basisdenklijn. 

Uitgangspunten 
De missie en visie van de Zoogdiervereniging zijn leidend: 

In onze visie leven in het wild levende zoogdieren duurzaam in veilige leefgebieden en waardeert 
de Nederlandse samenleving de aanwezigheid van deze soorten positief. 

Het is onze missie om bij te dragen aan het versterken en behouden van alle in het wild levende 
zoogdierpopulaties in Nederland en om hierbij als vereniging herkend en erkend te worden als een 
waardevolle en onmisbare partner voor overheden, beleidsmakers, wetenschappers, professionals, 
vrijwilligers, adviesbureaus en bedrijven. 

We willen dit bereiken door als Zoogdiervereniging met de gecombineerde inzet van vrijwilligers en 
bureaumedewerkers informatie te verzamelen over zoogdierpopulaties in Nederland en door middel 
van onderzoek, publicaties en cursussen als kenniscentrum onze expertise in te zetten ten behoeve 
van de bescherming van deze populaties.  

Op basis van onze missie en visie beschermen we: 

• alle in het wild in Nederland levende zoogdierenpopulaties 
o inheemse soorten 
o exoten variërend van beleid gericht op uitroeiing (Pallas’ eekhoorn, muntjak, etc.) tot 

accepteren van aanwezigheid en waar nodig beheer vanwege schade en/of 
bescherming inheemse populaties. 

• leefgebieden  
o natuurgebieden (terrestrisch en aquatisch, beschermd en niet beschermd) 
o cultuurgebieden (agrarisch, urbaan, bermen, recreatiegebieden etc.) 

• op basis van kennis 
o bestaande (algemeen, soortspecifiek, specifiek voor NL, specifiek voor populatie) 
o als kennis ontbreekt gaan we deze verwerven en we passen tot die tijd het 

voorzorgsprincipe toe 
• in een partnerrelatie met onze omgeving 

o we streven co-existentie met de mens na 

We zijn een vereniging. Het is belangrijk dat de leden achter de standpunten van de vereniging 
kunnen staan. Daarom is het goed om bij de totstandkoming van de standpunten alle leden te 
betrekken. Daartoe is een breed proces nodig. 

Proces 
1. Deze notitie is besproken binnen het bestuur en met de medewerkers van het bureau. Het 

bestuur agendeert hem nu in de ALV. 
2. In de ALV 2017 bespreken we de aanpak en inhoud op hoofdlijnen. De opbrengst van die 

discussie verwerken we in een volgende versie. 
3. In een bijeenkomst (in februari) met de sleutelvrijwilligers wordt deze concept basisdenklijn 

besproken. 
a. Ter voorbereiding krijgen de deelnemers de volgende versie van de notitie 

toegezonden 



b. Iedere deelnemer wordt expliciet gevraagd na te denken of de voorgestelde 
uitgangspunten ook van toepassing zijn op de soorten waarmee hij/zij zich bezig 
houdt. 

c. In de bijeenkomst gaan we met de sleutelvrijwilligers diep(er) de inhoud. Ook een 
aantal medewerkers is daarbij aanwezig. 

4. Op basis van deze discussie maken we een concept basisdenklijn (eind maart gereed). 
5. We vragen vervolgens soortenwerkgroepen (dit hoeven niet alle werkgroepen te zijn, 

minimaal 3) deze als test te vertalen naar standpunten voor hun soort(en) of soortgroep(en). 
Dit leidt tot een aantal concept standpunten. We vragen de werkgroepen daarbij ook aan te 
geven waar men problemen had met de basisdenklijn en hoe men deze zou willen oplossen 
(eind augustus gereed). 

6. Naar aanleiding van de ervaringen van de werkgroepen maken we het definitieve concept 
van de basisdenklijn (oktober in bestuur). Deze publiceren we op onze website, samen met 
de dan beschikbare (concept) standpunten. 

7. We agenderen het definitieve concept eind 2018 in de ALV ter bespreking en vaststelling. De 
beschikbare (concept) standpunten zijn daarbij ondersteunend om het concreet te maken.  

8. Vervolgens stelt het bestuur in de loop van de tijd aan de hand van de basisdenklijn 
standpunten vast. Medewerkers en/of vrijwilligers (werkgroepen) bereiden dat voor. Het 
bestuur legt via de ALV achteraf verantwoording af over die standpunten aan de ALV. 

Het ontwikkelen, hebben en uitdragen van standpunten vraagt inzet van medewerkers die niet 
gekoppeld kan worden aan opdrachten. In de begroting 2018 doet het bestuur daarom een voorstel 
om hier budgettair ruimte voor te maken.  

Vragen aan de ALV 
1. Deelt de ALV het streven om een meer gestructureerde standpuntbepaling van de 

Zoogdiervereniging te krijgen? 
2. Geven de hier geschetste uitgangspunten aanleiding tot opmerkingen? 
3. Spreekt de aanpak (het proces) om te komen tot standpunten aan, zijn er suggesties voor 

verbetering? 
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