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Voorwoord 
 

Het zestigste jaar van onze vereniging, die in 1952 is opgericht, stond in het teken van het 
Jaar van de Bever. Het gaat weer erg goed met de bever en dat verhaal was het vertellen 
zeker waard. De toename in aantal en verspreiding zijn wel aanleiding voor water- en 
terreinbeheerders om vooruit te kijken om problemen voor te zijn. Uiteraard was ook hiervoor 
ruim de aandacht. De campagne ‘Jaar van de Bever’ straalt uit waar onze vereniging voor wil 
staan: gezonde populaties en duurzame leefgebieden voor de wilde en inheemse zoogdieren. 
Altijd met een pragmatische en positieve blik op de toekomst. 

De bever komt uiteraard ook terug in de Zoogdieratlas, waarmee in 2012 een start is gemaakt. 
In de afgelopen jaren zijn vele nieuwe waarnemingen verzameld in de provinciale projecten, 
die mede de basis vormen voor de nieuwe atlas. Heel mooi is dat Jos Teeuwisse dit project 
trekt, na zijn afscheid per 1 januari 2012 als directeur van onze vereniging en bureau. De 
eindredactie van de atlas ligt in de handen van Sim Broekhuizen en Johan Thissen. 

Als bestuur hebben we tijdens de Algemene Ledenvergadering in april afscheid genomen van 
secretaris Hans Bekker. In 2013 zullen, na het afscheid van Peter van der Linden, twee nieuwe 
bestuursleden worden aangesteld. Jos Teeuwisse is als directeur opgevolgd door Rob van 
Westrienen, die tevens directeur van Stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen 
Onderzoek Nederland) is. De benoeming van Rob is een illustratie van het succes van de 
samenwerking tussen RAVON en ons bureau. Beide besturen hebben de wens en de hoop 
geuit dat meerdere PGO’s zich bij deze vruchtbare samenwerking zullen aansluiten. 

Dat de vereniging springlevend is, blijkt mede uit het feit dat na 2011 ook in 2012 twee 
nieuwe werkgroepen zijn aangesloten bij de Zoogdiervereniging. Het gaat om de Noord-
Hollandse Zoogdierstudiegroep NOZOS en de Zoogdierwerkgroep Friesland 
(Sûchbistenwurkgroep Fryslân). Zij zijn zeer welkom en we hopen deze uitbreiding ook in de 
toekomst voort te zetten om een nog betere dekking in provincies én soorten binnen onze 
werkgroepen te krijgen. 

 

Hans van Dord 

Voorzitter Zoogdiervereniging 
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1. Leeswijzer 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Zoogdiervereniging over 2012. Hierin kunt u lezen wat door 
de leden, meestal in werkgroepverband, in 2012 is ondernomen. Voor een deel van de 
werkzaamheden is er ondersteuning van het bureau, zoals voor de ledenadministratie, PR, 
websitebeheer en beleidslobby. Voor de overige activiteiten van het bureau (formeel 
‘Steunstichting VZZ’) zijn een separaat jaarverslag en jaarrekening opgesteld. 

Dit jaarverslag is voor een belangrijk deel opgebouwd conform het kader van het 
Meerjarenbeleidsplan voor de vereniging. Dit komt tot uiting in hoofdstuk 2. Hierin zijn de 
activiteiten beschreven die in 2012 grotendeels door medewerkers van het bureau werden 
uitgevoerd of gecoördineerd. 

In hoofdstuk 3 vindt u per werkgroep een beschrijving van de activiteiten in 2012. 

De staat van baten en lasten is opgenomen in hoofdstuk 4, waarna in de bijlage het 
ledenaantal en de samenstelling van de werkgroepbesturen en redacties worden beschreven. 
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2. Meerjarenbeleidsplan 
 

De noodzakelijke menskracht voor het uitvoeren van het Meerjarenbeleidsplan werd geleverd 
door de vele vrijwilligers van de vereniging en professionals vanuit het bureau van de 
Steunstichting VZZ.  

De vereniging blijft bovenal een organisatie van mensen die geboeid zijn door zoogdieren en 
die zich vrijwillig inzetten voor onderzoek en bescherming. De beschikbaarheid van vrijwilligers 
bepalen voor een belangrijk deel de uitgevoerde activiteiten. 

In het geval van professionele inzet vanuit de Steunstichting VZZ waren de benodigde 
financiën een doorslaggevende voorwaarde voor het uitvoeren van activiteiten. Deze financiën 
werden verkregen via bijdragen (contributies en giften) van leden en door middel  van 
sponsoring/fondsen. De medewerkers van de Steunstichting VZZ voeren diverse 
werkzaamheden uit voor de vereniging. In 2012 gebeurde dit voor de tweede keer binnen een 
vooraf reëel vastgesteld maximaal aantal te besteden uren. Deze werkzaamheden omvatten: 

 Websitebeheer 

 Beleidslobby 

 Medewerker vrijwilligers 

 Ledenadministratie 

 Zoogdierredactie (gedeeltelijk) 

 Communicatie en PR 

 Organisatie Algemene Ledenvergaderingen 

 Organisatie Landelijke Zoogdierdag 

 

2012 was het tweede jaar van het ‘Meerjarenbeleidsplan 2011-2015’. Dit Meerjarenbeleidsplan 
is opgebouwd rond drie ‘Strategische speerpunten’ voor de Zoogdiervereniging. Deze 
speerpunten vormen de ‘kapstok’ van het jaarverslag en luiden als volgt: 

 Uitbouwen van de kennisorganisatie 

 Gestructureerde aandacht voor beïnvloeding 

 Draagvlakversterking door middel van profilering van de vereniging  
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2.1 Uitbouwen van de kennisorganisatie 

Aan de basis van de studie naar en de bescherming van zoogdieren staat het verzamelen van 
gegevens: waar en wanneer komen zoogdieren voor en hoe gaat het met ze? Het verzamelen 
van gegevens gebeurt ten behoeve van beleid, beheer, wetenschap en burgers. 
 
Aan het uitbouwen van de Zoogdiervereniging als kennisorganisatie omtrent voorkomen, 
verspreiding en populatieontwikkeling werd vorm gegeven door: 
 

Werven, binden en opleiden van vrijwilligers en waarnemers 

 Het aantrekken van nieuwe (regionale) werkgroepen (Zoogdierenwerkgroep Friesland 
en NOZOS) om daarmee een nog grotere lokale basis te hebben voor mensen die aan 
de slag willen met zoogdieronderzoek. 

 Vanuit het project ‘Capacity Building’ (onderdeel van het NDFF-bouwwerk) werd 
gewerkt aan het werven en binden van vrijwilligers/waarnemers. Onder andere is er via 
dit project bij de Steunstichting VZZ voor een beperkt aantal uren een medewerker 
vrijwilligers aangesteld, welke het eerste aanspreekpunt vormt voor (nieuwe) 
vrijwilligers die zich bij de Zoogdiervereniging aanmelden en graag actief willen 
worden. 

 Twee maal per jaar verschijnt de ‘Telganger’. Hierin staan resultaten van de 
verspreidings- en monitoringsonderzoeken maar ook andere informatie voor 
waarnemers en vrijwilligers.  

 

Data en NDFF 

Stimuleren aanleveren waarnemingen 

 Niet alleen via invoermodules als Telmee.nl en Waarneming.nl maar ook door concrete 
projecten en oproepen (Jaar van de Bever) werden mensen gestimuleerd 
waarnemingen door te geven. De eenvoudige invoermodule www.zoogdiergezien.nl 
werd met nieuwe soorten uitgebreid. 

Verspreidingsonderzoek en aantalsontwikkeling 

 In opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur werden projecten uitgevoerd in het 
kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (hazelmuis, wintertellingen vleermuizen, 
zoldertellingen vleermuizen, dagactieve zoogdieren) en verspreidingsonderzoek 
(braakballen en bever/otter) 
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2.2 Gestructureerde aandacht voor beïnvloeding 

De bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden is een hoofddoel van de 
Zoogdiervereniging. Binnen de vereniging wordt er op verschillende manieren aandacht 
besteed aan het ondersteunen van zoogdieren op nationaal, provinciaal of lokaal niveau. 

Via de Vereniging werd er op diverse manieren aandacht besteed aan beïnvloeding: 

 

Steunstichting beleidslobby t.b.v. vereniging 

 Het kabinet werkt al enige tijd aan een nieuwe natuurwet, die een optelsom moet 
worden van de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. 
Namens de vereniging heeft de steunstichting tijdens bijeenkomsten de zorg ten 
aanzien van de afnemende bescherming van veel zoogdieren en hun leefgebieden 
overgebracht aan het ministerie. Deze beleidslobby loopt grotendeels via de 
samenwerking binnen Soortenbescherming Nederland. De Werkgroep 
Zoogdierbescherming trad in deze op als klankbord voor het bureau. 

 

Cursussen voor professionals 

 In 2012 werden twee cursussen voor professionals gegeven die betrekking hebben op 
vleermuizen: ‘Vleermuizen en planologie’ en ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’. 

 Daarnaast werden er samen met partnerorganisaties nieuwe cursussen ontwikkeld met 
betrekking to natuurwetgeving en -beleid (WABO en Flora- en faunawet). De WABO 
workshop werd twee keer gegeven. 

 

 

2.3 Draagvlakversterking door middel van profilering van de 
vereniging  

De Zoogdiervereniging gebruikt voorlichting om meer draagvlak in de samenleving te creëren 
voor de in Nederland in het wild levende zoogdieren. Enerzijds voor de soorten zelf, anderzijds 
door het onder de aandacht brengen van hun waarde en plaats binnen het ecosysteem. 

Er werden diverse activiteiten bedacht en uitgevoerd om het draagvlak en de kennis over wilde 
zoogdieren te vergroten: 

 

Communicatie en voorlichting 

 Nieuws- en Natuurberichten: waar mogelijk werd er ingespeeld op de actualiteit of 
geprobeerd onderwerpen onder de aandacht te brengen. Dit gebeurde door bijna 
wekelijks een nieuwsbericht op de website te plaatsen en door mee te werken aan 
www.natuurbericht.nl. 
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Social media 

 Twitter en Facebook: in 2012 is er actief getwitterd over groot en klein nieuws op 
zoogdiervlak en daarnaast heeft de Zoogdiervereniging haar eigen Facebookpagina. 
Het aantal volgers is groeiende, per 1 januari circa 1600 volgers op Twitter en circa 400 
via Facebook. 

 Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een maandelijks e-mail nieuwsbrief. In 
deze nieuwsbrief staan de nieuwsberichten van de nieuwspagina op 
www.zoogdiervereniging.nl van de voorgaande maand samengevat, 

 

Zoogmail 

 Wekelijks verschijnt de email nieuwsbrief ‘Zoogmail’ waarvoor iedere geïnteresseerde 
zich kan aanmelden. 

 

Tuinreservaten 

 Een coalitie van natuurorganisaties (waaronder de Zoogdiervereniging), onder 
aanvoering van VARA's 'Vroege Vogels', is actief met www.tuinreservaten.nl. ‘Vroege 
Vogels' besteedt op radio en televisie wekelijks aandacht aan het project, met tips, 
voorbeeldtuinen, plantadviezen en tuindieren. Iedere Nederlander met een tuin of 
tuintje kan meedoen en dat tonen door een speciaal Tuinreservaten-bordje. 
Tuinbezitters die aan een aantal simpele voorwaarden willen voldoen kunnen 
participeren in dit project. Samen maken zij een netwerk van 'stepping stones' dat 
plant en dier grote kansen biedt. Vanuit de Zoogdiervereniging worden onderwerpen 
aangedragen en teksten voor de website aangeleverd. 

 

Bijeenkomsten 

 Landelijke Zoogdierdag: deze dag met als thema ‘Bevers’ (in het kader van het Jaar 
van de Bever) werd in april gehouden in Nijmegen. Tijdens de pauze was de voorjaars-
ALV. 

 De najaars-ALV werd georganiseerd in De Blauwe Kamer. Na de vergadering was er 
een excursie in het gebied onder leiding van gidsen van Het Utrechts Landschap. 

 

Tijdschriften en boeken 

 Zoogdier: het tijdschrift Zoogdier is vier maal verschenen in 2012. 

 Lutra: het wetenschappelijk tijdschrift Lutra is in 2012 twee keer verschenen. 

 In het kader van het Jaar van de Bever is het boek ‘Bevers’ (door Jasja Dekker  en 
Stefan Vreugdenhil) uitgegeven door de KNNV Uitgeverij. 
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Websites  

 Zoogdiervereniging: De website van de Zoogdiervereniging bevat nieuwsberichten 
(gemiddeld eens per week een nieuwe) en een activiteitenagenda. Daarnaast 
informatie over de vereniging, werkgroepen en de diverse zoogdiersoorten. 

 Webwinkel: de webwinkel is in 2012 verder uitgebouwd en aangevuld. Naast boeken, 
zijn er ook veel digitale rapporten en digitale publicaties (jaargangen van Zoogdier, 
Telganger) te vinden. 

 Zoogdieratlas.nl: deze website is het verzamelpunt van alle provinciale atlasprojecten 
en ondanks dat het project ten einde is nog steeds in de lucht om actuele 
waarnemingen per soort op atlasblok te bekijken. 

 Zoogdiergezien.nl: op deze website is het mogelijk voor een aantal soorten op 
eenvoudige wijze waarnemingen door te geven. 

 Vleermuizen in de stad: op de website www.vleermuizenindestad.nl komt alle kennis 
over de stedelijke vleermuissoorten én de omgang met deze soorten in het kader van 
de wetgeving en proactief handelen aan bod. 

 

Soort van het Jaar 

 In 2012 was er voor de vijfde keer een soort van het jaar gekozen. Deze keer was het 
de bever.  

 Het doel van het Jaar van de Bever was enerzijds het verspreiden van het 
succesverhaal van de bever onder een zo breed mogelijk Nederlands publiek en hen 
kennis te laten maken met de bever als zoogdiersoort in hun eigen omgeving. 
Belangrijkste activiteiten waren het verschijnen van de folder ‘Bevers in uw buurt’ 
(oplage 20.000 exemplaren) en de website jaarvandebever.nl. 

 Anderszijds hebben wij ons gericht op water- en terreinbeheerders die professioneel 
met de bever te maken (kunnen) krijgen niet uit het oog verloren. Zij kunnen in hun 
werk met bevers te maken krijgen en er kan immers ook schade optreden door bevers. 
Voor deze doelgroep is een speciale folder met praktische informatie en oplossingen bij 
schade verschenen. Tijdens een zeer succesvol symposium in november werden 
ervaringen en oplossingen uitgewisseld met waterschappen en terreinbeheerders. 

 De campagne heeft weer veel media-aandacht opgeleverd, zoals in de landelijke en 
regionale dagbladen, landelijke en regionale radio- en televiezenders en websites. 

 Alle informatie over het Jaar van de Bever blijft beschikbaar via 
www.zoogdiervanhetjaar.nl. 

 

Jeugd 

 Uilen en muizen CSI: het tijdens het in 2010 gestarte project”Uilen en muizen CSI” 
ontwikkelde braakbalpluispakketje was in 2012 verkrijgbaar via de Zoogdierwinkel. 

 Op www.zoogdiervereniging.nl zijn bij de soortinformatie twee spreekbeurt pakketten 
geplaatst, over bever en steenmarter. Daarnaast is er een docentenwerkboek voor de 
bever gemaakt. Het is de bedoeling dit aanbod voor andere soorten steeds verder aan 
te vullen. Er is voor dit soort educatieve materialen een ‘educatiepagina’ op de website 
ingericht. 
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3. Jaarverslagen van de werkgroepen 
 

Binnen de Zoogdiervereniging zijn zeer diverse werkgroepen actief. De werkgroepen zijn 
ingedeeld naar soort, regio of thema. Hieronder wordt, in alfabetische volgorde, een overzicht 
gegeven van de ontvangen verslagen van de activiteiten van de verschillende werkgroepen.  

 
CaLutra 

2012 was een druk jaar voor de Bever- en Otterwerkgroep CaLutra. Op alle fronten is veel 
gebeurd.  

We begonnen 2012 nog als Beverwerkgroep. In het begin van het jaar hebben we besloten 
ook de otter bij de werkgroep op te nemen en de naam is veranderd naar CaLutra (gebaseerd 
op de Latijnse namen van bever en otter). De naam van de Castor is komen te vervallen en 
heet momenteel enkel nog ‘Nieuwsbrief’. Tot nu toe bevalt deze samenvoeging goed. 

Het bestuur is na de voorjaars ALV-uitgebreid met Hans Bekker. Hans Hollander heeft zich 
teruggetrokken uit een actieve bestuursfunctie, maar blijft als redactie van de nieuwsbrief nog 
wel bestuurslid. Met vijf actieve leden zijn we op een prettig bestuursformaat aanbeland. Ook 
hebben we er een aantal Regionaal Coordinatoren bijgekregen. Ondertussen is er bijna een 
landsdekkend netwerk aanwezig van coordinatoren. Voor deze mensen hebben we in het 
voorjaar in Natuurpark Lelystad en in het najaar in de Blaauwe Kamer (Rhenen) een 
bijeenkomst gehouden die druk bezocht is en goed ontvangen. 

2012 was natuurlijk het Jaar van de Bever. De werkgroep heeft verschillende activiteiten 
(mede) georganiseerd met als hoogtepunt een excursieweekend in juni. Ondanks dat het 
moeilijk bleek excursies op te zetten, was het uiteindelijk een goed gevuld weekend wat goed 
bezocht is. Helaas ging het op het gebied van monitoring dit jaar iets minder. Een aantal 
simultaantellingen zijn door gebrek aan capaciteit dit jaar niet uitgevoerd, een heel aantal 
gelukkig ook wel.  

Wat de otter betreft viel de werkgroep op precies het goede moment binnen, met het 
aansluiten van de otter bij de NEM. CaLutra heeft hier een grote rol in. Afgelopen jaar hebben 
we er een heleboel enthousiaste leden bij gekregen die als het goed is het seizoen 2012-2013 
het veld in zijn geweest. 

 

FFF-Zoogdierwerkgroep Friesland 

In 2012 hebben weer de nodige zoogdieren de revue gepasseerd. Zo zijn zowel de inheemse 
soorten als de verschillende exoten door het jaar heen weer in beeld gekomen. Een redelijk 
actueel beeld van de meest recente waarnemingen van zoogdieren in Friesland en dan zowel 
op het vaste land, als op de eilanden, maar ook in de kustwateren en Waddenzee, zijn terug te 
vinden in de nieuwe Zoogdierwerkatlas van Friesland. Deze werkatlas is tot stand gekomen 
onder de vlag van de landelijke Zoogdiervereniging. De coördinerende taken om de werkatlas 
tot stand te laten komen, rusten in 2012 op de schouders van John Melis. De zoogdierwerk-
atlas is op 26 maart 2012 officieel gepresenteerd op het Provinciehuis te Leeuwarden. 

In navolging op de afronding van de zoogdierwerkatlas, zijn er verdere stappen gezet om tot 
een beter contact tussen de zoogdierwerkgroep Friesland en de landelijke zoogdiervereniging 
te komen. Met akkoord bevinden van het FFF-bestuur, is de Zoogdierwerkgroep ook een 
werkgroep onder de vlag van de Zoogdiervereniging geworden. Bijkomend voordeel hierbij is 
dat de zoogdierwerkgroep jaarlijks van de Zoogdiervereniging de beschikking krijgt over enig 
budget voor dingen als het aanschaffen van lifetraps, meet en weegapparatuur en uitleen 
batdetectoren. 
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De jaarlijkse vleermuiswintertellingen zijn in januari en februari 2012 weer uitgevoerd in de 
reguliere objecten. De vleermuiswintertellingen worden door de werkgroep uitgevoerd voor de 
Zoogdiervereniging en het CBS. De totale aantallen aangetroffen vleermuizen over alle 
objecten gerekend waren met circa 55 dieren in de lijn van de voorgaande jaren. Wel zien we 
ook in 2012 dat het weer en dan vooral de buitentemperatuur de nodige invloed lijkt te hebben 
op de winterverblijven. Tijdens de wintertellingen was het langdurig extreem koud, waardoor 
er in de Bonufatiuskapel te Dokkum slechts weinig vleermuizen werden aangetroffen, omdat 
dit object toch erg gevoelig lijkt te zijn voor extreme koude. Daarin tegen werden in de 
ijskelders bij Veenklooster en Oranjewoud juist hogere aantallen vleermuizen aangetroffen. De 
ijskelders, al hoe weinig we die ook hebben in Friesland, toch enorm potentieel zijn als 
winterverblijf van vleermuizen.  

Op kleine schaal zijn er in 2012 kerkzolderinventarisaties naar vleermuizen uitgevoerd in 
Friesland. Ondanks dat er maar weinig kerkzolders bezocht zijn, waren de resultaten 
verrassend goed, waardoor besloten is om in ieder geval 1 van de kerktorens tijdens de 
vleermuiswintertellingen in 2013 te gaan bezoeken, omdat hier naar verwachting 
watervleermuizen in scheuren en balkgaten overwinteren. Ook werden hier watervleermuizen 
aangetroffen. Andere kerken vertoonden veel ‘recente’ sporen van soorten als laatvlieger, 
gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis. 

Op meerdere plekken in Friesland werden in 2012 eekhoorns gemeld op plekken, waar al jaren 
her geen eekhoorns meer werden waargenomen. In een deel van deze gevallen, o.a. rond 
Balk, bleken dit hudsoneekhoorns te zijn. In de Stellingwerven nemen het aantal eekhoorns 
ook weer duidelijk toe, hier betreft het wel onze inheemse eekhoorn. Andere exoten, die in 
2012 de revue passeerden waren de Walibi (omgeving Makkinga), Amerikaanse nerts 
(omgeving Ravenswoud) en de wasbeerhond (diverse locaties).  

Teddy Dolstra heeft tevens actief geholpen bij het valideren van waarnemingen van 
wasbeerhonden in Friesland. Dit betrof een landelijk onderzoek dat Jaap Mulder uitvoerde in 
opdracht van het Team Invasieve Exoten van het ministerie van EL&I. In tegenstelling tot 
eerdere jaren, is het gestreept stinkdier opvallend weinig gemeld uit de omgeving van het 
Blauwe Bos bij Haulerwijk. 

Durk Venema maakte wederom melding van nesten jonge boommarters in bosuilkasten, die in 
Gaasterland hangen. Naast enkele boommarters, zijn er ook vele steenmarters als 
verkeersslachtoffers geregistreerd in de provincie, maar ook vanuit overlast meldingen. Deze 
overlastmeldingen worden doorgaans afgehandeld bij Landschapsbeheer Friesland, waar het 
overlastmeldpunt voor marters en vleermuizen vandaan veelal wordt gecoördineerd.  

De landelijke boommarterwerkgroep WBN had al jaren zijn regionale vertegenwoordigers 
Florian Bijmolt en Aaldrik Pot die Friesland ook coördineren. Daar zijn in 2012 twee landelijke 
werkgroepen bij gekomen met provinciale coördinatoren. De Werkgroep Kleine Marterachtigen 
heeft zijn Friese vertegenwoordiger gevonden in Matthijs Bokje. De Otter- en Beverwerkgroep 
Calutra heeft zijn provinciale vertegenwoordiger gevonden in de persoon van Harrie Bosma.  

Meerdere personen van de werkgroep hebben vleermuismeldingen afgehandeld, die 
rechtstreeks door melders werden aangedragen, maar ook afkomstig van het 
‘overlastmeldpunt’ bij Landschapsbeheer Friesland waren. 

Leden van de zoogdierwerkgroep hebben verspreid door de provincie in 2012 diverse lezingen 
en excursies op het gebied van vleermuizen gegeven. In alle gevallen was de opkomst boven 
verwachting. De coördinatie van deze activiteiten lag vooral in handen van Bregtje Kuik. 
Excursies en lezingen werden vooral verzorgd door John Melis en Teddy Dolstra. 

Wiesje Spijkstra-Scholten heeft ook in 2012 weer grote aantallen braakballen van uilen 
geplozen. Dit pluiswerk levert ook vele soorten kleine zoogdieren op. De braakballen zijn van 
diverse herkomsten. Vooral de braakballen verkregen vanuit het ransuilproject van Harry 
Wijnants/Fries Natuurmuseum leveren zo nu en dan waarnemingen op van de zwaar 
beschermde Noorse woelmuis. Daarnaast zijn er ook weer vele partijen braakballen van 
kerkuilen geplozen door leden van de Kerkuilwerkgroep onder leiding van Johan de Jong. Dit 
alles heeft ook weer een zeer groot aantal waarnemingen van kleine zoogdieren opgeleverd. 
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Eurobats zal in 2013 een boekje uitbrengen met de namen van alle 53 Europese 
vleermuissoorten in alle Europees erkende talen. De zoogdierwerkgroep is hiervoor ook 
benaderd om dit in het Fries te verzorgen. De Zoogdierwerkgroep heeft deze handschoen 
opgepakt en onder leiding van Meinte Engelmoer, zal de namenlijst in 2013 worden afgerond 
en gepubliceerd. 

Ook in 2013 hopen we weer diverse mensen in het veld, op braakbalpluisavonden, tijdens 
excursies, etc. te ontmoeten die zich bezig houden met zoogdieren! 

 

KNNV Afdeling Delfland 

De meeste activiteiten rond zoogdieren van de afdeling Delfland van de KNNV spelen zich af 
rond de jaarthema's. 

Een verslag van het jaarthema Oevers is verschenen, met o.a. uitreedmogelijkheden voor 
zoogdieren. Zie http://www5.knnv.nl/afdelingDelfland/downloads-natuureducatie.  

Op zoogdierengebied was de mol het onderwerp van ons jaarthema Bloeiende bermen, verder 
is er een onderzoek verricht naar welke muizen de hazelnoten in de Botanische Tuin van Delft 
opeten. Hier is een verslag van verschenen in o.a. ons blad Veldbericht en staat op 
http://www5.knnv.nl/knnv-afdeling-delfland/bosmuizenpicknick-botanische-tuin-delft.  

 

Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep NOZOS 

Geen bijdrage aangeleverd. 

 

Publicatiefonds Lutra 

De Stichting Publicatiefonds Lutra beheert het kapitaal dat in 1994 door een gulle gever werd 
geschonken aan de Zoogdiervereniging. Het fonds ondersteunt met de renten van dit kapitaal 
de uitgave van Lutra, het wetenschappelijk tijdschrift van de vereniging. 

Jaarlijks wordt een bedrag van €1.000,- uit het fonds uitgekeerd voor de controle op Engelstalige 
teksten. Deze bijdrage is pas in 2013 aangevraagd en komt niet ten laste van 2012. 

 

Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen 

Geen bijdrage aangeleverd. 

 

Veldwerkgroep 

Het jaarlijkse zomerkamp van de Veldwerkgroep werd in 2012 georganiseerd in de Sierra do 
Courel in het noorden van Spanje, een gebied waar dichte bossen worden afgewisseld met 
kleinschalige graslandjes en het landschap wordt gesierd door watervallen, stenen 
watermolens en eeuwenoude kastanjes. Vanuit het onderkomen in A Seara waren de 
deelnemers tien dagen in de weer met een zoogdierinventarisatie in de omgeving. Er werden 
inloopvallen, fuiken, mistnetten en cameravallen ingezet en er werd gezocht naar sporen, 
braakballen en vleermuisverblijven. Ondanks een gering aantal vangsten in de inloopvallen 
werden zes soorten gevangen, waaronder Iberische bosspitsmuis, sneeuwmuis en eikelmuis. 
Mistnetten boven watertjes leverde acht soorten op, waaronder bijzonderheden als Iberische 
franjestaart (Myotis escalerai), mopsvleermuis, bosvleermuis en grijze grootoorvleermuis. De 
grootste verrassing in de netten was wel Myostis spA, een soort die nog niet in de boekjes in 
terug te vinden en waarvan het voorkomen nog niet eerder was vastgesteld in ons 
onderzoeksgebied. Met fuiken werden in beekjes in de omgeving maar liefst vier Pyrenese 
desmans gevangen. Bijzonder spectaculair tenslotte was de aanwezigheid in het gebied van 
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wolven. Na de vondst van meerdere scats was Portugese zoogdierkenner Paolo voldoende 
overtuigd om de roep van een wolf na te bootsen. Hierop kwam een reactie uit de omringende 
heuvels en een paar dagen later werden twee jonge wolven gezien én gefotografeerd met een 
cameraval.  

Een uitgebreider verslag van het zomerkamp is te vinden in Zoogdier 2012-3 en op de website 
van de Zoogdiervereniging. 

Op Voorne werd gedurende een weekend in september gezocht naar vleermuiskolonies op de 
landgoederen. Ondanks de geringe opkomst werden meerdere kolonies gevonden, waaronder 
enkele van de rosse vleermuis. Van deze soorten waren in deze omgeving nog geen kolonies 
bekend. 

In oktober werden op Tholen in Zeeland in samenwerking met de Zeeuwse werkgroep muizen 
gevangen. Ook hier een geringe opkomst, maar er werden veel noordse woelmuizen gevangen 
op nieuwe locaties. 

Tenslotte werd in het Robbenoordbosch in Noord-Holland een druk bezochte workshop rond 
het thema vleermuiskasten georganiseerd.  

 

Vleermuizenwerkgroep Nederland (VLEN) 

De Vleermuiswerkgroep Nederland heeft een tweetal jaarlijks terugkerende activiteiten, 
namelijk de VLEN-dag en Nacht van de Vleermuis. Via de website www.vleermuis.net wordt 
kennis over vleermuizen gedeeld aangevuld met de VLEN-nieuwsbrief. Na een toelichting op 
bestuur en financien worden per onderwerp noemenswaardigheden aangehaald. 

 
Bestuur 
In 2012 heeft het bestuur van de VLEN 4 keer vergaderd. Enkele bestuursleden zijn gestopt 
met de VLEN (Niels de Zwarte (voorzitter), Leonie de Kluys en Annemieke Ouwehand). Het 
bestuur werd vesterkt met Maarten Breedveld (nieuwsbrief), Annelies Karman (Nacht van de 
Vleermuis) en Joske Wardenaar (algemeen lid). Sinds januari 2013 hebben we een nieuwe 
voorzitter: Herman Bouman.  

 
Financiën 
De VLEN heeft geen structureel inkomen aangezien het lidmaatschap gratis is, zodat voor 
iedere activiteit geld moet worden gevonden, bijvoorbeeld externe subsidies of sponsoring. Dit 
jaar is dat gelukt, maar het gebrek aan inkomen betekent dat het moeilijk is de activiteiten 
van de VLEN op lange termijn te plannen. Vooral het onderhoud van de website is een punt 
van zorg, aangezien informatievoorziening een van onze belangrijkste activiteiten is.  
 
VLEN-dag 
Traditiegetrouw was de VLEN-dag 2012 weer de laatste zaterdag van oktober. Dit jaar was het 
in de Wilhelminakerk in Utrecht. De voordrachten waren divers en gingen over onder meer 
overwinteringsvoorkeuren voor verschillende vleermuissoorten via "hop-overs” om 
vleermuizen een mogelijk veilige oversteek te kunnen bieden en de enorme aantallen ruige 
dwergvleermuizen en andere soorten die de Afsluitdijk gebruiken als migratieroute in het 
najaar die gemonitord is met automatische detectoren en herkenningssoftware. 
130 mensen was het hoogste aantal, al was er door de dag heen enig verloop van 
aankomende en vertrekkende mensen. 

 
Nieuwsbrief 
In 2012 hebben we 3 VLEN-nieuwsbrieven (nummers 67-69) uitgebracht en verzonden aan 
ongeveer 600 personen en instellingen. In deze nieuwsbrieven zijn artikelen geplaatst over 
bijzondere resultaten uit verspreidingsonderzoek, zoals een zomerverblijf van de 
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baardvleermuis in Zuid-Holland en de mogelijke aanwezigheid van een nieuwe soort in 
Nederland, de Noordse vleermuis. Ook onderzoek uit het buitenland kwam aan de orde, zoals 
vleermuizen in Gabon en in Panama. Het gebruik van warmtebeeldcamera's is onderzocht als 
nieuwe onderzoeksmethode. Een analyse van het microklimaat in de mergelgroeven bracht 
interessante soortspecifieke ecologische eisen van meer-, vale en ingekorven vleermuis aan 
het licht. 
 
Nieuwe media 

Jasja Dekker heeft namens de VLEN een linkedin-VLEN-groep aangemaakt. Op deze groep 
werden direct een aantal interessante discussies en activiteiten geplaatst en we hebben 
inmiddels 78 groepsleden. Ook op Twitter verschijnen reacties van VLEN-activiteiten, zoals van 
het vleermuiskastensymposium en de VLEN-dag. 

 
Vleermuiskastensymposium 
In oktober is het tweedaagse vleermuiskastensymposium georganiseerd door Jasja Dekker, 
Erik Korsten en Johannes Regelink namens de VLEN en Batlife Europe. De presentaties blijven 
toegankelijk via http://symposium.vleermuiskasten.nl/?page_id=156. Hierin zijn vele 
ontwikkelingen op gebied van vleermuiskasten in bomen en in gebouwen aan de orde 
gekomen. Het is een jaarlijks symposium, dus we verwachten er volgend jaar een vervolg aan 
te geven, hetzij door de VLEN hetzij door een andere organisatie. 

 

Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) 

In 2012 is er lokaal en regionaal wederom veel werk verzet. De gebruikelijke gebieden zijn 
weer geïnventariseerd op het voorkomen van boommarters, in het bijzonder in nestbomen. 
Het aantal gevonden nestbomen vertoont nog steeds een stijgende lijn. Om de aanwezigheid 
van marters in een gebied vast te stellen is het gebruik van technische hulpmiddelen 
onontbeerlijk gebleken, hetgeen zich vertaalt in steeds fraaier beeldmateriaal. De resultaten 
over 2011 werden gepubliceerd in de jaarbrief Marterpassen, waarvan begin 2012 versie XVIII 
verscheen.  

Qua activiteiten vanuit de Werkgroep konden niet alle voornemens verwezenlijkt worden. 
Helaas moest nota bene in het jaar waarin we ons 20-jarige konden vieren een 
inventarisatieweekend in Limburg worden afgelast omdat ondanks de vele aanmoedigende 
mails uiteindelijk de agenda’s van menigeen in de voorgestelde maand juni al vol zaten en er 
een te smalle basis overbleef. Jammer, mogelijk moeten dit soort initiatieven toch verder van 
te voren worden aangekondigd. 

Zonder de andere gebieden en hun onderzoekers tekort te doen moet de projectgroep 
Achterhoek-Liemers toch apart worden genoemd. Nadat in de loop der jaren de aanwezigheid 
van de boommarter in veel bosgebiedjes in dit landsdeel was aangetoond, ontstond in 2012 
het idee om aanvullend ook zenderonderzoek te gaan uitvoeren. Twee te zenderen 
boommarters in het gebied Montferland/de Bijvanck zouden inzage moeten geven in hun 
terreingebruik. Er werd een projectgroep ingesteld en de voorbereidingen verliepen goed. 
Eindelijk zou ‘ons’ prijzengeld van de Fentener van Vlissingen prijsvraag een zinvolle besteding 
krijgen. Helaas, op het laatste moment bleek dat de belangrijkste terrein beherende 
organisatie toch geen medewerking wilde verlenen. 

De gebruikelijke voorjaarsvergadering werd dit keer georganiseerd in het voor velen verre 
gebied van de Brabantse Wal bij Bergen op Zoom. Inclusief het bestuur waren toch 22 leden 
present, die o.a. van gastspreker Koen van den Berge fraaie resultaten uit het Vlaamse gebied 
toegelicht kregen. Er is daar met zekerheid reproductie vastgesteld.                                                               
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Het bestuur vergaderde dit jaar weliswaar twee keer, maar kon door omstandigheden de 
voorgenomen najaarsvergadering niet rondkrijgen. Met de opheffing van de 
Boommarterstichting per 31-12-2012 en het daarbij naar de WBN overgehevelde saldo, kan de 
financiële situatie van de WBN als stabiel worden beschouwd. Er zijn geen bijzondere uitgaven 
gedaan. 

Met de constatering dat geen doorstart kon worden gemaakt met het verrichten van sectie op 
de in voldoende mate ingezamelde dode marters èn het niet kunnen benaderen van het 
ambitieniveau van eerdere jaren, is de conclusie gerechtvaardigd dat we 2012 net als de 
economie een crisisjaar kunnen noemen.  Maar gelukkig zijn de tekenen van herstel zichtbaar 
en zal de WBN onder leiding van nieuw bestuursbloed in 2013 weer in de lift zitten! 

 

Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) 

2012 was een belangrijk jaar voor de Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM), omdat we na 
jaren plannen nu gestart zijn met veldonderzoek. In maart zijn we begonnen met een pilot 
studie in een ogenschijnlijk geschikt terrein in de buurt van Diepenveen (Overijssel). We 
hebben hierbij getracht verschillende inventarisatiemethoden, inloop-, cameravallen en 
voetprinttunnels, te vergelijken in hun effectiviteit in het aantonen van aanwezigheid van 
kleine marters. We vingen veel rosse woelmuizen en bosmuizen, kregen een steenmarter in 
beeld, maar helaas geen kleine marterachtigen. Mariska Snelleman van Conservation Dogs 
Services stond ons bij met haar hond Max, die getraind was om hermelijnen op te speuren, 
maar tevens tevergeefs. Jasja Dekker maakte luchtopnamen van de habitatkenmerken van het 
terrein met zijn vliegercam. Erwin deed er een interview in het veld voor Vroege Vogels 
(deelname en organisatie: Erwin, Fokko, Jeroen, Tim en Jasja). 

In juli hebben we een veldwerksessie met sporenbuizen en twee Mostela’s gedaan op de 
Tondense en Empese Heide, op terreinen van Natuurmonumenten. Dit gebied ondergaat 
toekomstig een drastisch nieuwe ecologische inrichting, vandaar de interesse van 
Natuurmonumenten naar het voorkomen van marterachtigen als onderdeel van een nulmeting 
Fauna. Het onderzoek leverde echter geen sporen of beelden van kleine marterachtigen op, 
wel van boommarters (deelname en organisatie: Erwin, Fokko en Jeroen). 

Van 5 t/m 7 oktober vond een veldwerkweekend met 15 deelnemers plaats in Zuid-Limburg. 
Dit specifiek in terrein Wolfhaag bij Drielandenpunt Vaals van Stichting Ark en de 
Frankenhofmolen van het Limburgs Landschap. Beide terreinen zijn gelegen tegen de flanken 
van het Vijlenerbos. Het hele scala aan bovengenoemde methoden is ingezet. In beide 
gebieden hebben we de aanwezigheid van wezels aan kunnen tonen met behulp van 
sporenbuizen en hebben we zowel wezel (3x) als bunzing aangetoond met cameravallen (de 
eerste met behulp van een uitvinding van Jeroen Mos: de Mostela). Tevens werden dassen en 
een steenmarter met camervallen vastgelegd in het naastliggende terrein en werd er een 
hermelijn gezien op het terrein van de werkschuur waar we sliepen. Het weekend was een 
groot succes, ook omdat verschillende vrijwilligers na het weekend zijn gestart met 
sporenbuizen onderzoek in hun eigen omgeving (deelname en organisatie: Erwin, Fokko, 
Jeroen, Tim en Bram Houben). 

Deze eerste succesvolle resultaten hebben tevens geleid tot sponsoring van de WKM. 
Ingenieursbureau Econsultancy uit Doetinchem heeft toegezegd 5 infrarood camera’s te zullen 
doneren ten behoeve van het uitbreiden van het aantal in te zetten Mostela’s. Begin 2013 
zullen de camera’s worden geleverd. De camera’s zijn besteld en Fokko vervaardigt Mostela-
kisten. 

Na het veldwerksucces is er meer interesse voor kleine marters ontstaan, met vraag voor 
lezingen door natuureducatieve organisaties als het KNNV, het NHGL en het IVN, en interviews 
voor artikelen in natuurbladen (Roots en Buitenleven), die door WKM-leden zijn gegeven. De 
eerste succesvolle resultaten van de Mostela zijn daarnaast door middel van een poster 
gepresenteerd tijdens het 30th Mustelid Colloqium in Dublin (deelname: Jeroen).  

Al met al was 2012 voor de WKM een succesvol jaar met veel nieuwe ervaringen en ideeën om 
enthousiast 2013 tegemoet te gaan.  
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Werkgroep Zoogdierbescherming  

Door beperkte capaciteit was 2012 geen actief jaar voor de Werkgroep Zoogdierbescherming. 
De werkgroep trad wel op als klankbord voor de lobby die werd uitgevoerd door 
bureaumedewerkers voor een goede nieuwe natuurwet. Daarnaast heeft Marijke Drees een 
actieve zoogdierbijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een nieuwe FSC-standaard voor het 
Nederlandse bos.  

 

Werkgroep ZeeZoogdieren (WZZ) heeft in 2012 geen activiteiten ontplooid. 

 

Zoogdierenwerkgroep Overijssel  

De deelnemers aan het zoogdieroverleg in Overijssel kwamen in 2012 drie keer bij elkaar voor 
een afstemmingsoverleg. In de werkgroep zijn de verschillende disciplines uit het (landelijke) 
zoogdieronderzoek vertegenwoordigd. De voortgang van de verschillende projecten werd 
besproken. Het is aan de (landelijke) coördinatoren om van die projecten verslag te doen. 

Het secretariaat van de werkgroep berust bij Natuur en Milieu Overijssel, waar ook onderdak 
wordt gevonden voor het afstemmingsoverleg.  

Van 21 tot 23 september werd een weekend georganiseerd in De Krim. Inloopvallen werden op 
diverse locaties uitgezet met de bedoeling om de aan- of afwezigheid van onder andere 
veldspitsmuis en waterspitsmuis in die omgeving vast te stellen. Beide soorten werden niet 
gevangen. De leukste vangst betrof twee wezels (man en vrouw) die bij dezelfde controle in 
twee bij elkaar staande vallen in een raai werden aangetroffen. Ook werden in enkele gebieden 
mistnetten uitgezet met als doel de aanwezigheid van vleermuizen vast te stellen. Helaas 
bleken de nachten erg koud te zijn, waardoor het aantal gevangen vleermuizen achterbleef bij 
de verwachtingen. 

De atlas ‘De Zoogdieren van Overijssel’ (uitgave november 2011) is nog verkrijgbaar, onder 
andere bij www.zoogdierwinkel.nl van de Zoogdiervereniging. 

 

Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland 

In het afgelopen jaar werden er weer een groot aantal activiteiten georganiseerd. De 
belangrijkste activiteiten hadden betrekking op vleermuizen onderzoek (zowel in de zomer als 
in de winter), braakballen pluizen en het vangen van muizen. 

Braakballen 
In zowel het voorjaar als najaar werden een samen met het Natuurmuseum in Rotterdam en 
Bureau Stadsnatuur een aantal braakbalavonden georganiseerd (in navolging van de 
braakbalsessies in Noord-Holland). Per avond waren tientallen belangstellenden aanwezig en er 
werden een fors aantal kerkuilenbraakballen geplozen van een groot aantal lokaties. In het 
najaar is begonnen met een apart project “oude braakballen”, waarbij de inzet is om het oude 
materiaal aanwezig in de collectie van Naturalis te ordenen, te determineren en te 
digitaliseren. Inmiddels zijn circa 3000 prooidieren op naam gebracht. Samen met Noord-
Holland is een website www.uilenballenpluizen.nl nader vormgegeven, waarbij alle activiteiten 
rond het pluizen zijn weergegeven en ook alle resultaten van kerkuilenpartijen zijn in te zien.  
 
Jaarbijeenkomst 
Op 29 april is de jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd in het Kleine Profijt in de Hoekse Waard. 
Er waren verschillende presentaties over de nieuwe werkatlas, vleermuizenonderzoek in Den 
Haag, braakballen-onderzoek en muizenonderzoek. De geplande monstertocht in de Hoekse 
Waard kon helaas niet doorgaan vanwege het slechte weer. 
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Vleermuisexcursies en weekends 
In juni werden drie weekenden georganiseerd met het doel om in landgoederen tussen Den 
Haag en Wassenaar en op Voorne om zoveel mogelijke boomkolonies te zoeken en te tellen 
van vleermuissoorten als watervleermuis, rosse vleermuis en mogelijk baardvleermuis.  
In de omgeving Wassenaar werden diverse kolonies van watervleermuis en rosse vleermuis 
gevonden en geteld. Ook werden er baardvleermuizen gevangen en gezenderd waarmee 
nieuwe waardevolle informatie over zomerverblijfplaatsen van deze soort werd verzameld. 
Het weekend op Voorne (samen met de Veldwerkgroep) was heel succesvol vanwege het 
vinden van kolonies rosse vleermuizen (voor het eerst op Voorne!) en een 5-tal kolonies 
watervleermuizen. Vooral Mildenburg en Olaertsduin waren geschikt. Helaas werkte het weer 
niet mee en konden slechts een deel van de gevonden kolonies (ondanks diverse pogingen) 
goed geteld worden. 
 
Dit jaar werd gemeente Delft en het noordelijke deel van Schiedam geheel op vleermuizen 
geïnventariseerd. Er werden tenminste acht kraamkolonies gevonden en vele tientallen 
verblijfplaatsen en paarplaatsen in beeld gebracht. 
 
Daarnaast werden nog enkele excursies georganiseerd in kleine gebieden zoals een landgoedje 
bij Haastrecht en werden de bekende kolonies van de meervleermuis geteld.  
 
In de winterperiode worden jaarlijks vele honderden objecten vooral in het (binnen)duingebied 
van Zuid-Holland geteld. Het aantal is deze winter duidelijk hoger dan vorig jaar. Op dit 
moment worden deze gegevens uitgewerkt en samengevat. Bijzonder was de vondst van een 
vale vleermuis in het duingebied van Meijendel. 
 
Muizen vangen 
In het laatste weekend van september werd een vallenweekend georganiseerd in de omgeving 
van Bergschenhoek. Er werden zes soorten kleine zoogdieren gevangen. Er zijn weer enige 
nieuwe lokaties van de rosse woelmuis gevonden, een soort die zich sterk uitbreidt in Zuid-
Holland. 
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4. Financiën 
 

Ook in 2012 waren zowel de begroting als de jaarrekening voor de vereniging en de stichting 
gescheiden. Onderstaande ‘staat van baten en lasten’ heeft enkel betrekking op de vereniging; 
voor de Steunstichting VZZ is een separate jaarrekening opgesteld.  

Uit bijgevoegde Staat van baten en lasten blijkt dat de vereniging in 2012 voor de tweede keer 
op rij eindigt met (zeer bescheiden) positief resultaat. De werkzaamheden die door de 
medewerkers van de stichting ten behoeve van de vereniging werden uitgevoerd, zijn 
wederom expliciet benoemd.  
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Bijlage: Leden, bestuur en werkgroepen  
 
Ook in 2012 was er een groot aantal personen actief binnen de Zoogdiervereniging. Als lid, 
waarnemer, vrijwilliger, werknemer of student. Per 31 december 2012 had de vereniging 1754 
leden en in totaal 265 losse abonnees op het wetenschappelijke tijdschrift Lutra en/of Vlaamse 
abonnees op Zoogdier (via lidmaatschap van Natuurpunt). De licht dalende trend van de 
laatste jaren zet zich voort. 
 

 
 
Niet alle leden hebben hetzelfde lidmaatschap. Gekozen kan worden tussen het 
‘basislidmaatschap’ (lidmaatschap+tijdschrift Zoogdier) en een uitgebreide variant inclusief het 
wetenschappelijke tijdschrift Lutra. Uit onderstaande grafiek blijkt dat het aantal leden met een 
basislidmaatschap groeit, in tegenstelling tot de abonnementen inclusief Lutra.  
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Circa 900 vrijwilligers namen deel aan projecten. Helaas is het onmogelijk iedereen in dit 
jaarverslag te noemen, maar op deze plaats willen we alle vrijwilligers en waarnemers heel 
hartelijk bedanken voor hun medewerking!   
 
Hieronder een overzicht van de vrijwilligers van de Zoogdiervereniging die eind 2012 deel 
uitmaakten van het bestuur, de redacties van tijdschriften en websites of die als bestuurder 
actief zijn in werkgroepen. 
 
Bestuur Zoogdiervereniging  
Hans van Dord, voorzitter 
Toon Zwetsloot, penningmeester 
Jan Buys, secretaris 
Hugh Jansman, bestuurslid 
Peter van der Linden, bestuurslid 
Albert van Zadelhof, bestuurslid 
 
Vrijwilligers kantoor 
Tina Reilink (stand) 
Maarten Wolf (kantoor) 
Luc Vergeer (bibliotheek) 
Kees Canters (beantwoorden publieksvragen)  
Walther Eijndhoven (beantwoorden 
publieksvragen) 
Bernadette van Noort (beantwoorden 
publieksvragen en kantoor) 
Marloes Kamerich (zoogdierwinkel) 
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E-mail: secretaris@nozos.nl 
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