
Nieuwsbrief en Twitter
De Zoogdiervereniging gaat met zijn tijd

mee! Sinds een aantal maanden maken

wij daarom, in aanvulling op Zoogmail,

regelmatig een digitale nieuwsbrief.

Hierin staan nieuwsberichten die ook op

de website staan. Aanmelden kan via

een speciale aanmeldknop op

www.zoogdiervereniging.nl. Daarnaast

hebben wij ook een Twitter-account,

met de laatste nieuwtjes. Zoek op

@zoogdierverenig en volg ons!

Record aantal bruinvissen in
Oosterschelde
Op zondag 26 juni telden vrijwilligers

van Stichting Rugvin minimaal 61 bruin-

vissen in Nationaal Park de Ooster-

schelde, een record.

Met ruim veertig vrijwilligers vertrokken

negen schepen in linie richting het oos-

ten van de Oosterschelde. Tijdens de

tocht werden in het hele gebied 61

bruinvissen waargenomen, ruimschoots

meer dan tijdens de scan in 2009, waar-

bij, onder min of meer gelijke weersom-

standigheden, 37 dieren werden geteld.

Onder de 61 bruinvissen van 2011, zijn

minimaal vier moeder-kalfparen gezien.

Ook tijdens de scans in 2009 en 2010 zijn

er jonge dieren gezien.

Wat deze groep volgens Stichting Rugvin

uniek maakt is dat zij jaarrond in dit ge-

bied verblijven. Bruinvissen langs de

Nederlandse Noordzeekust trekken na-

melijk in de zomermaanden naar noor-

delijker wateren. Over de bruinvissen in

de Oosterschelde is echter nog maar

weinig bekend, zoals of en hoe frequent

de dieren de Oosterscheldekering pas-

seren. Vrijwilligers van Stichting Rugvin

doen hier sinds 2009 onderzoek naar

met behulp van onderwateropnameap-

paratuur. Zie ook www.rugvin.nl.
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IN MEMORIAM RIE DE BOOIS

Op 16 november 2010 overleed Rie de Boois in haar 18de-eeuwse boerderij in Kerk-Ave-

zaath in de Betuwe. Tot zijn dood in 2007 woonde Rie daar samen met de bekende kunst-

criticus en museumdirecteur Pierre Janssen. Rie had een zwak hart, maar haar overlijden

op 74-jarige leeftijd kwam toch onverwacht. 

Rie had een groot hart voor natuur. In de jaren vijftig was zij als penningmeester lid van

het hoofdbestuur van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, samen met onder

meer Sim Broekhuizen, die later voorzitter van de VZZ (nu Zoogdiervereniging) was. Later

werden ze collega’s bij het Instituut voor Toegepast Onderzoek in de Natuur (ITBON), dat

in 1969 opging in het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN). Rie en Sim zijn altijd goede

vrienden gebleven. Pierre organiseerde de tentoonstelling ‘Haas tussen de mensen’ in

zijn Gemeentemuseum Arnhem, over het onderzoek van Sim.

Rie was Tweede Kamerlid voor de PvdA van 1972 tot 1987. In deze functie zette zij zich in

voor de natuur en dierenwelzijn. Bescherming van de Waddenzee was één van haar speer-

punten. Bij de wijziging van de Jachtwet in 1977 stelde ze voor om de drijfjacht op wilde

zwijnen te verbieden, maar dat lukte toen niet. Pas in 2002 kwam dit verbod tot stand. In

1986 werd Rie gekozen tot Dierenbeschermer van het jaar.

Na haar vertrek uit de Tweede Kamer werd ze voorzitter van het Zuiveringsschap Amstel-

en Gooiland en van 1996 tot 2004 was ze voorzitter van Vogelbescherming Nederland. Dat

had ook de VZZ kunnen zijn, want Sim had bij zijn vertrek als voorzitter aan Rie gevraagd

om voorzitter van de VZZ te worden. Maar zij had Vogelbescherming toen al in het vizier. 

Wij zijn Rie dankbaar voor wat ze heeft gedaan voor de natuur in Nederland. Tot na haar

dood, want de Zoogdiervereniging mocht een legaat van haar ontvangen.

Johan Thissen

Kort nieuws Nieuws van de Zoogdiervereniging (Nederland) en van de 
Zoogdierenwerkgroep en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt (Vlaanderen).
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In linie onder de Zeelandbrug op zoek naar bruinvis-
sen. Foto Stichting Rugvin / Wouter Jan Strietman


