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Werkgroep binnen de Vereniging voor 
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming

Eerste programma:
RUIMTE voor ZOOGDIEREN



Soortbescherming

• Actieve soortbescherming: lobby voor geld
• Volgen wetgeving: Flora- en faunawet, 

lijsten  in AMvB’s, gedragscodes
• Vertaling Habitatrichtlijn
• Incidentele acties, handhaving



Voorbeelden
Ff-wet – bescherming voor fourageerroutes vleermuizen

Habitatrichtlijn:
- Aanwijzing gebieden
- Doelstellingen Natura 2000
- Ook ondergrondse groeven aanwijzen

Opinie: Ruimte voor wilde zwijnen

Lokale acties gesteund
- Handhavingsverzoek i.v.m. Hazelmuis (Klepelen bermen) 
- NM koopt kantoorpand voor vleermuizen



Wat deed de VZZ

• 2004: wijzen op ontbreken vele 
mergelgroeves

• inspraak 2007: o.a. foerageergebied 
ingekorven vleermuis

• inspraak 2008: 
– zwermfunctie van mergelgroeven
– Bechsteins vleermuis
– meervleermuis langs IJssel en Nederrijn



Gedragscode Ffwet

• Ontheffingen Ff-wet nodig ook voor 
beheer en onderhoud

• Daarom: Gedragscode voor zorgvuldig 
handelen



Gedragscode
• Geen verplichte inventarisatie en 

monitoring
• Ontwijken Europese Richtlijnen
• Ook voor planologische ingrepen (Leiden)
• Gebruikers kunnen shoppen 
• Omvangrijke documenten. Kent de 

beheerder zijn eigen code wel?



• Bezwaar gemaakt tegen goedkeuring door 
LNV van Gedragscode Unie van 
Waterschappen. 

• Wordt behandeld door Rechtbank in 
Arnhem

• Hoe is Gedragscode vertaalt in protocollen van de 
waterschappen 



Nieuwe Wetgeving nodig

• Ingewikkeld en niet transparant: Flora- en 
faunawet met vele AMvB’s, Regelingen en 
Gedragscodes

• Vrijstellingen voor schadebestrijding 
ondermijnen beperkingen jacht (vos)

• Limitatieve lijst van dieren die gehouden 
mogen worden



Integrale natuurwet

1. Planologische ingreep, onderhoud en 
beheer

2. Jacht en schadebestrijding



Voorstel werkgroep

• Internationale wetgeving (Instandhouding van 
alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten en waarborgen 
van de biologische diversiteit) 

• Begrijpelijk 
• Effectief
• Zorgplicht
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1.Planologische ingreep en onderhoud

Minder soorten effectiever beschermen

1.Zwaar beschermd: bijl. 4 HR en cat.BE & EB 
RL: alle walvissen en dolfijnen, wilde kat, lynx, 
alle vleermuizen, otter, hamster, noordse 
woelmuis, hazelmuis, bever. Zwarte rat, 
eikelmuis

2. Licht beschermd: cat. GE en KW RL: 
waterspitsmuis, gewone zeehond, grijze 
zeehond, wezel, hermelijn, boommarter, konijn 
en grote bosmuis



Discussie

• Zwarte rat, bever schrappen?
• Veldspitsmuis en bunzing toevoegen?



Zorgplicht

• Voor individuen

• Gedragscode
• Rekening houden met voortplanting, 

winterslaap e.d.
• Per habitat: stadspark, watergang, bos, 

grasland, bouwterrein



2. Jacht en schadebestrijding
• Huidige regelgeving

• Jacht alleen toegestaan op haas, konijn, fazant, wilde 
eend en houtduif

• Daarnaast doden omwille van:

• Populatiebeheer: wild zwijn, edelhert, damhert, ree
• Schade: mol, konijn, veldmuis, aardmuis, vos, kraai, 

kauw
• Schade en overlast, ontheffing mogelijk: steenmarter
• Schade en exoten (art. 67): beverrat, damhert, edelhert, 

ree, wasbeerhond, muntjak, muskusrat, Siberische 
grondeekhoorn, Amerikaanse nerts, verwilderde kat, 
wasbeer en wild zwijn



Voorstel werkgroep

• Populatiebeheer is geen geldig argument. 
Nulstand afschaffen. Alleen 
schadebestrijding.

• Geen vrijstelling voor bestrijding vos.

• Meer onderzoek en voorlichting naar 
bestrijding zonder geweer  



Praat mee, wordt lid
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