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VOORWOORD 

In het Jaarplan 2007 van de Zoogdiervereniging VZZ werd 2007 aangekondigd als 
een ‘overgangsjaar’, een jaar waarin de volgende drie doelen centraal stonden: 

- financiën op peil 
- organisatie op peil 
- vertrouwen herwinnen en uitbouwen 

 
Nu we kunnen terugkijken op dit jaar kunnen we constateren deze doelen voor 
een belangrijk deel behaald zijn en kunnen we tevreden zijn met het resultaat. 

Het financiële resultaat is weer positief. Dit geeft de vereniging weer de 
mogelijkheid om met de toekomst bezig te zijn. 

De werkorganisatie is voor een belangrijk deel op peil gekomen doordat er extra 
medewerkers konden worden aangesteld om de werkorganisatie te versterken. 
Zeven nieuwe medewerkers kwamen in dienst en één medewerker verliet de 
organisatie. De nieuwe medewerkers zijn  vier veldwerkers, één senior 
projectleider,  één secretariaatsmedewerker en één medewerker databeheer. 

Ook het bestuur heeft zich het afgelopen jaar vernieuwd. Interim voorzitter van de 
Vereniging Rob van Apeldoorn nam afscheid van het bestuur. Peter van der 
Linden trad terug als voorzitter van de Steunstichting. Hierdoor werd de weg 
vrijgemaakt om enkele andere wijzigingen door te voeren. Tijdens de ALV in 
november werd bestuurslid Jacob van Olst tot nieuwe voorzitter van Vereniging en 
Steunstichting benoemd. Helene Stafleu werd gekozen tot secretaris van beide 
organisaties. Het bestuur van de Vereniging bestaat nu uit vijf personen en het 
bestuur van de Steunstichting uit drie, die ook allen lid zijn van het bestuur van de 
Vereniging. 

Zowel intern als extern moest gebouwd worden aan gezonde vertrouwensposities. 
Intern is het geloof terug gekeerd dat de Zoogdiervereniging een wezenlijke rol kan 
spelen bij onderzoek en bescherming van zoogdieren. Het ledental is in 2007 
echter met slechts 18 personen toegenomen. Hier zijn we er onvoldoende in 
geslaagd om leden vast te houden en nieuwe leden te werven. 

Bij externe partijen is vertrouwen herwonnen door het nakomen van gemaakte 
afspraken, het tijdig leveren van producten van goede kwaliteit en het actief 
participeren in voor de Zoogdiervereniging belangrijke netwerken. 

Het jaar 2007 was voor de Vereniging een jubileumjaar. In november werd het 55 
jarig bestaan van de Zoogdiervereniging VZZ ‘gevierd’ met een inspirerend 
symposium in het Provinciehuis in Den Bosch. Thema van het symposium was 
“Zoogdierbescherming werkt”. Dit symposium werd georganiseerd in 
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samenwerking met onze Vlaamse zusterorganisatie Zoogdierwerkgroep van 
Natuurpunt.  

In het verslagjaar werden door de werkorganisatie een groot aantal grote en 
kleinere projecten uitgevoerd in opdracht van verschillende overheden, 
natuurbeschermingsorganisaties en eigenaren/ontwikkelaars van gebouwen. 
Enkele belangrijke projecten waren de Inhaalslag Verspreidingsonderzoek 
projecten 2006 en 2007 in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur (GaN). Het 
project Vleermuizen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd afgerond. Aan het 
internationale project Bats and Environmental Impact Assessment, dat samen met 
partners in Bulgarije en Roemenië wordt uitgevoerd, werd verder gewerkt. In 
opdracht van het Ministerie van LNV werd een voorstel voor een nieuwe Rode Lijst 
van de Nederlandse Zoogdieren opgesteld. Met steun van het VSBfonds en de 
GaN werd een verkenning uitgevoerd t.b.v. de haalbaarheid een nieuwe 
Zoogdieratlas van Nederland. Deze verkenning was dermate positief dat het 
bestuur heeft besloten in 2008 met het atlasproject te starten. 

Ten behoeve van het langjarige Netwerk Ecologische Monitoring, dat wordt 
uitgevoerd in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden weer 
veel gegevens verzameld met het doel om trends in populaties van een aantal 
soorten zichtbaar te kunnen  maken. 

Voor het eerst was Zoogdiervereniging VZZ trekker van een “VOFF” project en wel 
het project Capacity Building. Doel van dit project was de interne mogelijkheden 
van de PGO’s bij het verzamelen en beheren van data te verbeteren en te 
vergroten. Opdrachtgever was GaN. 

Verschillende werkgroepen waren het afgelopen jaar actief. De Boommarter-
werkgroep Nederland vierde haar 15 jarig bestaan met een geslaagd tweedaags 
symposium in Wageningen. De Vleermuiswerkgroep Nederland organiseerde haar 
jaarlijkse ledendag dit jaar in Roermond, waar weer een groot deel van 
vleermuisminnend Nederland op af kwam. De Veldwerkgroep organiseerde haar 
zomerkamp dit jaar in Estland. 

De redactie van het tijdschrift Zoogdier bracht wederom vier nummers van dit 
ledenorgaan uit. Hoofdredacteur Marius den Boer die acht jaar lang veel energie 
heeft gestoken in het tijdig uitbrengen van een kwalitatief goed blad nam afscheid 
van de redactie. Directeur Jos Teeuwisse is hem in deze functie opgevolgd. De 
redactie van ons wetenschappelijk tijdschrift Lutra bracht dit jaar haar 50ste 
nummer uit.  

Het aantal leden bleef in het verslagjaar nagenoeg gelijk (van 1427 naar 1445). In 
december is een mailing verzonden naar alle personen die actief zijn t.b.v. de 
Vereniging of in het recente verleden hadden meegedaan aan door de Vereniging 
georganiseerde activiteiten, maar nog geen lid waren. Het resultaat van deze 
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mailing was bijna 60 nieuwe leden.  

In het kader van het jubileumjaar en de zwakke financiële positie van de 
Vereniging werd een belactie gehouden naar de bestaande leden. Bestuur en 
medewerkers hebben ongeveer eenderde van alle leden gebeld met het verzoek 
om extra steun. De meeste reacties waren ronduit positief. Veel leden waren 
bereid om hun contributie via een machtiging te laten innen, anderen maakten een 
jubileumgift over. De overige leden werden schriftelijk benaderd met hetzelfde 
verzoek.  Het resultaat van deze inspanningen was dat het totale bedrag aan 
contributies in het verslagjaar is gestegen t.o.v. voorgaande jaren.  

Zoogdiervereniging VZZ is al ruim tien jaar actief lid van de VOFF. Deze 
Vereniging voor Onderzoek van Flora en Fauna onderging het afgelopen jaar een 
ingrijpende verandering. De verenigingsstructuur werd verlaten en omgezet in de 
Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna. In de nieuwe stichting wordt het bestuur 
gevormd door zes grotere Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s). 
Dit bestuur, waarvan ook de VZZ deel uitmaakt, stuurt nu een klein werkapparaat 
aan, hetgeen betekent dat het meeste werk nu door de deelnemende organisaties 
zelf wordt gedaan. Zoogdiervereniging VZZ neemt deel aan meerdere projecten 
die vanuit dit samenwerkingsverband zijn binnengehaald. Zelf was de VZZ dit jaar 
trekker van het project Capacity Building waaraan bijna alle PGO’s deelnamen. 

Samen met de GaN en de Universiteit van Amsterdam startte de VOFF met de 
Nationale Databank Flora en Fauna. Alle gegevens van de PGO’s en in een later 
stadium ook van tal van andere organisaties worden in deze databank onder-
gebracht. Gebruikers zoals overheden, beheerders en wetenschappers kunnen 
straks alle natuurgegevens die zij nodig hebben via deze databank raadplegen. 

In aansluiting hierop introduceerde de VOFF in november de langverwachte 
invoermodule www.telmee.nl. Via deze invoermodule kunnen waarnemers nu 
online hun gegevens invoeren.  

Uit bovenstaande gegevens kunt u afleiden dat het met de werkorganisatie van 
onze Vereniging weer goed gaat. Het sterke accent op verbeteringen in de 
werkorganisatie was er mede debet aan dat de leden en werkgroepen minder 
aandacht hebben gekregen. Het bestuur heeft besloten om in 2008 de Vereniging 
weer veel aandacht te geven. Door middel van het atlasproject, cursussen en een 
aantrekkelijker opmaak van ons tijdschrift Zoogdier hopen we de bestaande leden 
sterker aan ons te binden en nieuwe leden te werven. 

 

Jacob van Olst 

voorzitter 
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ORGANISATIE 

De Zoogdiervereniging VZZ is in 1952 opgericht als een platform voor iedereen 
met belangstelling voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming, de twee Z's in 
VZZ. Geleidelijk heeft de Zoogdiervereniging zich ontwikkeld tot een professionele 
organisatie die mensen bijeenbrengt die actief kennis verzamelen, ontwikkelen en 
uitdragen, met als doel de actieve bescherming van zoogdieren en hun 
leefgebieden, zowel nationaal als internationaal. 
 
De Zoogdiervereniging VZZ is een vereniging met een bestuur en leden. Het 
hoogste orgaan is de Algemene Ledenvergadering. Uitvoerend werk gebeurt door 
leden in redacties, werkgroepen en ad hoc commissies. Een deel van de leden 
neemt deel aan landelijke tellingen van zoogdieren, georganiseerd door 
vereniging. Aan deze tellingen nemen ook enkele honderden vrijwilligers deel, die 
geen lid van de vereniging zijn. 

Het secretariaat van de vereniging is ondergebracht in een stichting, waaronder 
zich ook het projectenbureau bevindt. Dit bureau voert daarnaast 
onderzoeksprojecten uit en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan 
overheden, terreinbeheerders en projectontwikkelaars. 

 
 

Zoogdiervereniging VZZ 

(ALV & Bestuur)
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Steunstichting 

(Bestuur) 

Redacties Werkgroepen 

Management Team 

(directeur + teamleiders) 

Personeel,  
Administratie &  

Financiën

Informatie & 
Automatisering 

Team 
Onderzoek &  

Advies 

Team 
Bescherming & 
Communicatie 

Directeur 

 

Lutra Zoogdier Websites

Veldwerkgroep 
Werkgroep Zoogdierbescherming 
Beverwerkgroep Nederland 
Werkgroep Boommarter Nederland 
Werkgroep Zeezoogdieren 
Vleermuiswerkgroep Nederland 
Zoogdierwerkgroep Overijssel 
Zoogdierwerkgroep Zeeland 

Zoogmail 

= personele unie 
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Bestuur 

Rob van Apeldoorn vervulde in 2007 ad interim de functie van voorzitter. In 
november 2007 werd Jacob van Olst officieel als opvolger van Ton Bosman, de 
vorige voorzitter, gekozen. Hij werd tevens voorzitter van de Steunstichting VZZ en 
volgde daarmee Peter van der Linden op. Toon Zwetsloot nam de functie van 
penningmeester van Jacob van Olst over en Helene Stafleu nam de pen van 
secretaris Hans Bekker over. 
Het bestuur van de vereniging bestaat nu uit: 
Jacob van Olst - voorzitter 
Helene Stafleu - secretaris 
Toon Zwetsloot - penningmeester  
Hans Bekker - bestuurslid 
Peter van der Linden - bestuurslid 
 
Het bestuur van de steunstichting is als volgt: 
Jacob van Olst - voorzitter 
Helene Stafleu - secretaris 
Toon Zwetsloot - penningmeester 
 
 
Werkgroepen en redacties 

Een aantal leden heeft haar kennis en krachten gebundeld in thematische 
werkgroepen die min of meer zelfstandig opereren. Momenteel zijn het er vijf, die 
zich richten op soorten of thema’s. Daarnaast zijn er drie provinciale werkgroepen 
actief.  
 De werkgroepen vormen de actieve kernen van de VZZ. Zij organiseren 
themadagen, excursies, inventarisatiekampen en determineer- en pluisdagen. 
Enkele werkgroepen geven nieuwsbrieven uit met mededelingen en verslagen 
over hun activiteiten. Daarnaast geeft de vereniging twee tijdschriften uit. Het 
ledenblad Zoogdier en het wetenschappelijke tijdschrift Lutra. De redacties van 
beide tijdschriften bestonden in 2007 geheel uit vrijwilligers, maar werden door een 
redactiemedewerker in dienst van de steunstichting ondersteund. 
 
 
Bureau VZZ 

De stichting die het uitvoerend bureau van de vereniging vormt zette in 2007 de 
ingeslagen weg om tot een professionele organisatie te komen voort. Er is veel tijd 
besteedt aan het verbeteren van de financiële en projectadministratie. Een nieuw 
programma voor het tijdschrijven werd ingevoerd en procedures voor de 
projectadministratie werden vastgelegd. Voor de verdeling van de beschikbare tijd 
van de werknemers over projecten en algemene activiteiten werd een tijdelijke 
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planningsmodule gemaakt. De bedoeling is dat deze in 2008 gekoppeld wordt aan 
de financiële en projectadministratie. 
 Enkele medewerkers volgden een cursus projectmanagement. Die beviel 
goed en zal in 2008 ook door de andere medewerkers gevolgd worden. 
  
De personele samenstelling van het bureau kende in 2007 vele veranderingen. 
Niet in het minst omdat er veel projecten binnengehaald werden. Hierdoor waren 
er meer projectmedewerkers nodig. Joep Tomlow, Wesley Overman, Sil Westra en 
Emilie de Bruijckere werden hiervoor aangenomen. Aan het eind van het jaar 
kwam bovendien Johannes Regelink het Team Onderzoek & Advies versterken. 
Hij deed dit op free lance basis. Meer projectmedewerkers vroeg om meer leiding. 
Daarom werd in oktober Johan Thissen als senior projectleider aangenomen. Jos 
Teeuwisse vervulde, naast zijn functie als directeur, ook de functie van teamleider 
Onderzoek & Advies. Peter Twisk verliet aan het begin van het jaar de stichting. 
 Het beheer van de Zoogdierdatabank kreeg in 2007 met het opzetten van 
een Nationale Databank Flora en Fauna een nieuwe impuls. Om Victor Mensing 
hierbij te helpen werd in september Martijn van Oene aangenomen. Ter onder-
steuning van de redacties van Lutra en Zoogdier werd aan het begin van het jaar 
Imre Veen als redactiemedewerker aangenomen. Samen met hoofdredacteur 
Marius den Boer verzorgde zij de eindredactie en de vormgeving van elk nummer. 
 Het bureau moest het in 2007 zonder de tomeloze inzet van Herman 
Limpens stellen. Eind 2006 werd hij door een ziekte geveld, waarvoor tot heden 
nog geen behandeling gevonden is. Het bureau kreeg ook met een ernstig 
ongeval te maken. Hans Huitema raakte tijdens het veldwerk bekneld tussen een 
zware deur. Hij kwam met de schrik vrij, maar hield er ook enkele kneuzingen aan, 
waarvan de genezing lang duurde. 
  Eind 2007 waren 20 mensen (16,5 fte) in dienst van en drie (0,7 fte) 
gedetacheerd bij de stichting. Naast de betaalde krachten staken in 2007 zes 
vrijwilligers veel tijd in ondersteunende taken op het bureau. De winkel wordt al 
enkele jaren op professionele wijze door Franca Meuwese gerund. Marcel 
Oldenburger beheerde de bibliotheek en het archief. In de loop van het jaar kreeg 
Marcel een baan, waardoor hij hier geen tijd meer voor had. Het is nog niet gelukt 
een goede opvolger voor hem te vinden. Rob Vermeulen komt al sinds de 
vereniging naar Arnhem verhuisde elke week naar het kantoor om vragen van 
burgers over zoogdieren te beantwoorden. Saskia Glas stak veel tijd in het 
schrijven van teksten voor de website. 
 Naast de vele veranderingen was er tijd voor het begeleiden van studenten 
en stagiaires. Anneloes van der Veen hielp het Team Bescherming & Communi-
catie bij het opstellen van een wervingsplan voor waarnemers en voerde een 
enquête onder de waarnemers uit. David Sietses heeft tijdens zijn stage onderzoek 
gedaan naar de concurrentie tussen noordse woelmuizen, veldmuizen en aard-
muizen. 
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Huisvesting 

In 2006 breidde het kanoor zich uit naar het naastgelegen pand dat leeg stond. 
Door de groei in het aantal werknemers wordt het kantoor toch alweer te klein en is 
in 2007 naar een nieuwe locatie gezocht. Deze is gevonden. Aan het eind van het 
jaar werd de knoop doorgehakt. Het bureau verhuist in 2009 naar de campus van 
de Nijmeegse universiteit. Daar betrekt de Zoogdiervereniging een kantoor samen 
met de Stichting RAVON, SOVON Vogelonderzoek, de Stichting Bargerveen en de 
Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna. Het bestaande kanorencomplex aldaar 
wordt in 2008 geheel gerenoveerd. 
 
 
Leden en abonnees 

Het aantal leden is in 2007 drastisch gedaald. Aan het eind van het jaar waren 
1445 mensen lid van de vereniging (in 2006: 1427). Daaronder bevonden zich 824 
mensen met een volledig lidmaatschap, 543 met een basislidmaatschap, waren 7 
mensen lid voor het leven en was één erelid. Het aantal losse abonnees op Lutra 
bedroeg 36 (2006: 37). Het aantal leden van Natuurpunt dat een abonnement op 
Zoogdier had bedroeg 56 (2006: 62). 
Uit een enquête in 2006 onder de deelnemers aan de monitoring- en 
inventarisatieprojecten van de vereniging bleek dat sommige waarnemers niet 
wisten dat ze lid van de Zoogdiervereniging konden worden. Daarom is aan het 
eind van 2007 een ledenwerfactie onder de waarnemers gehouden, die geen lid 
van de vereniging waren. Dit heeft 56 nieuwe leden opgeleverd (4% van de 1360 
aangeschreven personen). 
 
 
Koepels en overige samenwerkingsverbanden 

De Zoogdiervereniging is aangesloten bij vier koepelorganisaties. 
• De Vereniging PSO is een platform van vijf soortenbeschermende organisaties. 

De vereniging richt zich met name op de lobby voor een goed soortenbeleid, 
vooral op nationaal niveau. 

• De Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) is de belangenvereniging 
van alle landelijk opererende particuliere gegevensbeherende organisaties. 

• De Stichting WILDzoekers is de jeugdnatuurclub van 7 natuurorganisaties. De 
Zoogdiervereniging VZZ is één van de oprichters. 

• De Zoogdiervereniging VZZ is lid van de World Conservation Union – IUCN en 
zit in de Raad van Toezicht van het Nederlands Comité voor IUCN. 

 
Bij de realisering van haar doelstelling werkt de Zoogdiervereniging intensief 
samen met andere zoogdierorganisaties in Nederland. In 2006 waren dat met 
name provinciale zoogdierorganisaties als Vleermuiswerkgroep Gelderland, 
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Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant, Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland, de 
Noordhollandse Zoogdierstudiegroep en de Zoogdierenwerkgroep van het 
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. 
 In 2006 zijn contacten gelegd met de Vereniging Het Veluws Hert. In 2007 
heeft dit geleid tot een bijdrage van deze vereniging aan het jubileumsymposium 
van de Zoogdiervereniging, in de vorm van een lezing. De verwachting is dat de 
contacten in 2008 intensiever worden. 
 
 
Financiën 

Het afgelopen jaar was voor de Zoogdiervereniging een goed jaar. Het boekjaar 
werd afgesloten met een positief resultaat van 116.051 euro van de vereniging en 
de stichting tezamen. De totale omzet steeg naar 1.631.447 (totaal opbrengsten). 
Dit bedrag was aanzienlijk hoger dan begroot, dankzij vooral een toename van de 
activiteiten (projecten). Belangrijke projecten werden uitgevoerd voor de 
Gegevensautoriteit Natuur (GaN) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 
voor enkele provincies en een groot aantal andere opdrachtgevers. 

Daarnaast werden meer inkomsten verkregen uit de levering van gegevens uit de 
zoogdierdatabank aan derden dan begroot. De winkelverkoop (boek Het wilde 
konijn, etc.) en giften (ledenactie) zijn gestegen. 

De hogere omzet kon vooral worden behaald door het uitvoeren van meer 
projecten. Daarvoor was meer capaciteit nodig. Dat is o.a. te zien in de post 
‘Personeelskosten’ en ‘Uitbesteed werk’. Meer projecten en uitbreiding van het 
aantal medewerkers zorgde voor meer kantoorkosten (huisvestingskosten), maar 
in deze post is ook een ‘dotatie voorziening verhuizing’ opgenomen, dit zijn kosten 
die samenhangen met de verhuizing naar Nijmegen in 2009. 

De post ‘Organisatiekosten’ is lager dan in 2006 omdat de kosten voor 
gedetacheerde medewerkers in 2007 is ondergebracht onder ‘Uitbesteed werk’. 
De post ‘Kosten activiteiten’ is gestegen omdat veel nieuw (veldwerk)materiaal is 
aangeschaft, de drukkosten voor handleidingen e.d. zijn toegenomen en ook de 
reis- en verblijfkosten zijn gestegen. 

Het positieve resultaat over 2007 wordt aangewend voor aanzuivering van het 
negatieve vermogen van de vereniging, voor de algemene reserve, voor de 
reserve personeelskosten en een bestemmingsreserve voor de zoogdieratlas. 
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 2007 2007 2006 
 gerealiseerd begroot gerealiseerd 
Baten    
Contributies en abonnementen 42.319 40.405 31.660  
Subsidies 228.115 230.630 139.537 
Opbrengst activiteiten 1.305.267 675.100 652.006  
Levering gegevens 17.150 5.000 31.771  
Verkoop 12.443 8.000 7.430  
Giften 6.738 1.500 3.289  
Overige baten 19.415 0 19.344  
    
Totaal opbrengsten  1.631.447 960.635 885.038 
  
Lasten  
Personeelskosten 696.818- 676.415- 495.630- 
Huisvestingskosten 116.032- 41.700- 36.143- 
Organisatiekosten 117.439- 87.095- 187.931- 
Uitbesteed werk 407.325- 18.925- 122.941- 
Kosten activiteiten 174.989- 37.485- 96.754- 
Overige lasten  113- 0- 12.363- 
    
Totaal lasten  1.512.716- 861.620- 951.762- 
  
Exploitatieresultaat 118.731 99.015 66.724- 
Rentebaten en overige opbrengsten 2.680-  250 2.545 
  
Resultaat boekjaar 116.051 99.265 64.178- 

 
 
Publicatiefonds Lutra 
Dankzij een gulle gift een aantal jaren geleden kon de Zoogdiervereniging VZZ 
kapitaal opzij zetten ter ondersteuning van het tijdschrift Lutra. Dit kapitaal wordt 
beheerd door de Stichting Publicatiefonds Lutra.  
 
Per 31 december 2006 sloot het Fonds af met een totaal tegoed van €. 27.208,37.  
Met hetzelfde bedrag startte het fonds haar werkzaamheden in 2007. Voor de 



 
15 

digitalisering van het tijdschrift Lutra werd een subsidie verstrekt aan de Vereniging 
van € 754,97.  Voor de kleuren druk van de platen in de jubileumaflevering van 
Lutra 50(2) werd een bedrag van € 300,00 ontvangen. Dit bedrag werd 
doorgesluisd naar de Vereniging. De structurele subsidie van € 600,00 voor de 
controle op Engelstalige teksten,  werd per januari 2008 overgemaakt en derhalve 
niet in het financiële overzicht opgenomen.  
Door de verleende subsidies is het werkkapitaal van de Stichting Publicatiefonds 
Lutra  verder teruggelopen. Het is niet meer mogelijk de subsidies uit de 
renteopbrengsten te verstrekken. 

 
Het bestuur van het publicatiefonds bestond in 2007 uit de volgende personen; 
Rob van Apeldoorn  - voorzitter 
Bauke Hoekstra       - penningmeester 
Edgar van der Grift  - bestuurslid. 
 
 
Meerjarenprogramma 

In november 2005 is het meerjarenprogramma 2006-2010 goedgekeurd. In dit 
programma zijn vijf speerpunten opgenomen, te weten: 
1. Kennis op peil 
2. Zoogdieronderzoek Nederland 
3. Zoogdieren, het beschermen waard 
4. Ontdek de zoogdieren 
5. Mensen voor zoogdieren 
De activiteiten in 2007 worden in de volgende hoofdstukken per speerpunt 
behandeld. 
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KENNIS OP PEIL 

Gegevens over het wel en wee van onze zoogdieren en over hun aanwezigheid 
vormen de basis voor een goed gefundeerde bescherming. Hoe gaat het met ze 
en waar zitten ze? Om deze vragen te beantwoorden voert de Zoogdiervereniging 
VZZ al jaren monitoring- en verspreidingsonderzoek uit, met de inzet van vele 
vrijwilligers. De Gegevensautoriteit Natuur financiert tegenwoordig de coördinatie 
en het CBS doet de kwaliteitsbewaking.  

 

Monitoring ring 

In het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) tellen vrijwil-
ligers sinds 1986 vleermuizen in winterverblijven en sinds 1994 dagactieve 
zoogdieren. In 2006 zijn hier tellingen van konijnen in de duinen en van 
hazelmuizen aan toegevoegd. In dit jaarverslag gaan we in op vleermuizen 
in winterverblijven. 

In het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) tellen vrijwil-
ligers sinds 1986 vleermuizen in winterverblijven en sinds 1994 dagactieve 
zoogdieren. In 2006 zijn hier tellingen van konijnen in de duinen en van 
hazelmuizen aan toegevoegd. In dit jaarverslag gaan we in op vleermuizen 
in winterverblijven. 

Lange tijd zijn vleermuizen in aantal achteruitgegaan, maar de laatste twintig jaar 
neemt een aantal soorten weer toe. Halverwege de vorige eeuw zijn in Nederland 
veel vleermuizen achteruitgegaan en enkele soorten zijn zelfs verdwenen. 
Oorzaken waren toen onder meer de verstoring van overwinteringsplaatsen, het 
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veel vleermuizen achteruitgegaan en enkele soorten zijn zelfs verdwenen. 
Oorzaken waren toen onder meer de verstoring van overwinteringsplaatsen, het 
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gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en houtverduurzamingsmiddelen 
op kerkzolders. Ook de vermindering van het aantal houtwallen, andere 
veranderingen in het agrarische landschap en een tijdelijke verslechtering van het 
weer in de periode 1950-1980 worden vaak als oorzaken genoemd.  

Alle soorten vleermuizen zijn sinds 1988 opgenomen in een soortbeschermings-
plan. Er zijn diverse maatregelen genomen om vleermuizen te beschermen, 
waaronder het opknappen en beschermen van winterverblijven. Schadelijke 
houtverduurzamingsmiddelen zijn tegenwoordig verboden. Al zijn niet alle 
aanbevelingen uit het soortbeschermingsplan uitgevoerd, de achteruitgang van 
een aantal vleermuizen lijkt inmiddels tot staan gebracht. De gemiddelde index 
gaat vooruit en ook alle onderzochte afzonderlijke soorten gaan vooruit. 

 

Verspreidingsonderzoek 

Het VerspreidingsOnderzoek Nederlandse Zoogdieren (VONZ), een programma 
van de Zoogdiervereniging VZZ, krijgt sinds 2006 aanzienlijk financiële 
ondersteuning van het ministerie van LNV en nu van de Gegevensautoriteit 
Natuur. In 2007 ging het om  het in kaart brengen van waterspitsmuis, noordse 
woelmuis, hazelmuis, eikelmuis, boommarter en das. 

 

Das 

Sinds het dieptepunt in de jaren 80 van de vorige eeuw is de das de laatste 25 jaar 
weer flink in aantal toegenomen. Het aantal dassen wordt momenteel geschat op 
ongeveer 4000 individuen. Deze toename betekent dat weer veel gebieden en 
oude burchten bewoond zijn die dat 30 tot 40 jaar lang niet meer waren. Het gaat 
op dit moment dus relatief goed met de das. Er zijn echter nog de nodige 
bedreigingen. Jaarlijks worden ruim 500 dassen doodgereden. Het landschap 
verslechtert voor de das nog steeds. Versnippering neem toe, wegen worden 
drukker en geschikt voedselgebied verdwijnt of verslechterd. Dit komt onder 
andere tot uitdrukking in het gemiddeld aantal dassen per burcht. Schattingen voor 
de eerste helft van de vorige eeuw komen uit op ongeveer 5 dieren per burcht, 
momenteel ligt dat getal op 3 dieren. Rijkswaterstaat heeft inmiddels al veel 
maatregelen genomen om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Het 
percentage verkeersdoden neemt al af. 

In 2007 is begonnen met de actualisering van de verspreiding van de das in 
Nederland. In eerste instantie zijn in samenwerking met de Vereniging Das & 
Boom en Rijkswaterstaat de bestaande gegevens verzameld en verwerkt. In 2007 
zijn ook veel nieuwe gegevens door Das & Boom en de daarmee samenwerkende 
dassenwerkgroepen verzameld. Dassen laten over het algemeen duidelijke 
sporen achter in de vorm van burchten, mestputjes en opvallende wissels. Het is 



daarom makkelijk hun aanwezigheid vast te stellen, maar het is ook mogelijk om 
met redelijke zekerheid vast te stellen waar de das niet voorkomt, de zogenaamde 
nulwaarnemingen. 

Eind 2006 bevatte de landelijke Zoogdierdatabank slechts 2.808 waarnemingen 
van de das. Eind januari 2008 was dit gestegen tot maar liefst 35.074 
waarnemingen, waarvan 1.637 nieuw verzamelde gegevens uit 2007 (verdeeld 
over 1.205 km-hokken)! 

Verspreiding van de das in Nederland, weergegeven per 10x10 km hok. 
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Boommarter 

Het boommarteronderzoek is voor een groot deel uitgevoerd in samenwerking met 
de Werkgroep Boommarter Nederland (WBN-VZZ). Vrijwilligers uit Kennemerland, 
Flevoland, Noord-Brabant en Friesland hebben gewerkt aan het opsporen van 
boommarters buiten de kerngebieden. De kerngebieden waarvan bekend is dat er 
populaties boommarters voorkomen zijn de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en de 
Drents-Friese Wouden. In deze gebieden voeren vrijwilligers van de WBN tevens 
langlopende onderzoeken naar de ecologie van de boommarter uit. Het is duidelijk 
dat er de laatste 10 tot 15 jaar vanuit deze drie kerngebieden kolonisatie naar 
gebieden er omheen plaatsvindt. Voorbeelden hiervan zijn de IJsselmeerpolders, 
moerasbossen in de kop van Overijssel en het Langbroeker Weteringgebied. 

 

Noordse woelmuis 

In 2007 zijn door de professionals 104 km-hokken geïnventariseerd op noordse 
woelmuizen en wel op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Daarnaast 
hebben vrijwilligers tijdens vier kampen in Friesland en op Goeree-Overflakkee, 
Schouwen-Duiveland en Walcheren/Noord-Beveland in totaal 56 km-hokken 
bemonsterd. Verder zijn er (gevalideerde) losse waarnemingen afkomstig van 
Texel, Voorne, Vlaardingse Vlietlanden, Warder, Zeevang, Ilperveld, de Kager- en 
Nieuwkoopse Plassen. 

De situatie op Goeree-Overflakkee ziet er voor de noordse woelmuis een stuk 
beter uit dan op Schouwen-Duiveland (beide eilanden zijn nog zonder 
aardmuizen). Op Goeree-Overflakkee kan de soort nog in meerdere biotooptypen 
worden aangetroffen, op Schouwen-Duiveland lijkt hij meer teruggedrongen te zijn 
naar een aantal kerngebieden, met enige uitstraling naar de directe omgeving. 

De meest droevige constatering van 2007 is het verdwijnen van de noordse 
woelmuis uit de kreekrestanten aan de noordzijde van Noord-Beveland als gevolg 
van het recente verschijnen van de aardmuis. Na de invasie van de veldmuis in de 
zeventiger jaren en als gevolg daarvan de enorme achteruitgang van de noordse 
woelmuis, lijkt hier nu de nulstand bijna bereikt doordat de aardmuis alle gebieden 
heeft overgenomen waar de noordse woelmuis tot voor kort nog werd 
aangetroffen. Het ziet ernaar uit dat de noordse woelmuis is verdwenen van het “ 
vaste land” van Noord-Beveland. Noordse woelmuizen komen op Noord-Beveland 
alleen nog met zekerheid voor op een aantal eilandjes in het Veerse Meer. 

 

Waterspitsmuis 

In 2007 meldden zich, na oproepen in diverse tijdschriften en een actieve 
benadering van deelnemers aan het VOFF project Soort van de Maand, 59 
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vrijwilligers aan voor inventarisatie van waterspitsmuizen met lokbuizen. Omdat 
veel van hen drie of meer locaties wilden bemonsteren, werden 253 potentieel 
voor waterspitsmuis geschikte 1x1 km-hokken voor deze vrijwilligers ingepland, 
verdeeld over 64 10x10 km-hokken. Tot op heden werd van 33 van deze 10x10 
km-hokken de inhoud van de uitgezette lokbuizen teruggestuurd. In één km-hok 
werd de aanwezigheid van de waterspitsmuis vastgesteld. De waterspitsmuis lijkt, 
zoals ook al werd geconcludeerd na het vangen met inloopvallen in Limburg, 
sporadisch voor te komen. Mogelijk is de soort dus veel zeldzamer dan we 
dachten. 

De vrijwilligers die zich wel hadden opgegeven, maar geen materiaal hebben 
ingestuurd, zullen bij voortzetting van het project worden benaderd om alsnog hun 
resultaten van afgelopen jaar te melden en komende zomer weer lokbuizen uit te 
leggen in de hen toegewezen km-hokken. 

Naast de lokbuisresultaten kwamen er, mede rond de publiciteit rond het 
verspreidingsonderzoek, enkele losse waarnemingen van waterspitsmuizen 
binnen. Ook werd een aantal nieuwe locaties met behulp van braakballen 
onderzocht. Hierdoor werd in respectievelijk 201 km-hokken en 71 10x10 km-
hokken de aanwezigheid van waterspitsmuizen vastgesteld. 

 

Eikelmuis 

Om nu een nauwkeurig en actueel beeld te krijgen van het voorkomen van 
eikelmuizen, is afgelopen jaar in het Cannerbos en het Savelsbos en naaste 
omgeving veel onderzoek gepleegd. Naast de inzet van nestkasten en haarvallen 
(verzamelt herkenbare haren) werd er ook met life traps (levend vangende vallen) 
gewerkt. Ook in Zeeuws Vlaanderen zijn nestkasten uitgezet. 

De onderzoeksinspanningen hebben in 2007 voor 4 km-hokken 10 eikelmuizen 
opgeleverd. In één van deze vier km-hokken werden drie eikelmuizen gevangen (3 
verschillende exemplaren in één valopstelling/raai). De overige waarnemingen 
betreffen opgaven van zichtwaarnemingen (5x) van betrouwbare bronnen en een 
doodvondst (1x). Nulwaarnemingen zijn verkregen voor 11 km-hokken. Op 26 
oktober 2007 werd zowel in het Cannerbos als in het Savelsbos een mosnest in de 
nestkasten aangetroffen. Zeer waarschijnlijk door eikelmuizen gemaakt. 

 

Hazelmuis 

Er zijn in 2007 42 km-hokken met behulp van nestbuizen onderzocht op de 
aanwezigheid van hazelmuizen. Van deze km-hokken lagen er 22 in of aan de 
rand van het bekende areaal in ZO-Limburg, waarvan na 2002 geen waar-
nemingen meer bekend zijn geworden. In vijf van deze hokken zijn hazelmuizen 



waargenomen. Hiervan zijn er vier nieuw sinds 2002. Het onderzoek leverde 
tevens informatie op over het voorkomen van ware muizen, zoals bosmuizen en 
grote bosmuizen.  

Uit de resultaten blijkt dat de methode in haar opzet geslaagd is en dat nestbuizen 
een goede aanvulling vormen op het gebruikelijke verspreidingsonderzoek naar 
hazelmuizen. Uit de gegevens blijkt bovendien dat de hazelmuis een ruimere 
verspreiding in het agrarisch gebied, aansluitend aan de bestaande kerngebieden, 
heeft dan werd aangenomen. Bovendien is de hazelmuis nu weer bekend uit een 
leefgebied waarvan werd aangenomen dat de soort er verdwenen was. Tot slot 
zijn bij Crapoel aan de noordkant van het oostelijk Gulpdal door hazelmuizen 
aangeknaagde hazelnoten en bezette nestbuizen gevonden. De hazelmuis was 
hier niet meer waargenomen sinds de jaren zestig van de vorige eeuw (zie ook 
Verheggen 2007). 

 

Braakbalonderzoek 2007 

 
22 

In 2007 zijn in totaal 514 partijen 
verwerkt. Het betrof partijen die in 
de periode 2000-2007 zijn 
verzameld en in 2007 zijn 
geplozen (geanalyseerd). Die 
laatste groep waren al eerder 
verzameld. Daarnaast zijn in 
2007 ook een groot aantal 
partijen verzameld, maar nog niet 
geplozen; deze partijen liggen 
nog in de vriezer of bij pluizers. 
De in 2007 verzamelde partijen 
(inclusief de nog niet geplozen) 
zijn afkomstig van 451 locaties; 
daarvan zijn er 407 geplozen. 
Voor 2007 leverde dat in totaal 
3873 records (een locatie met 
een datum en een muizensoort) 
op. In braakballen van 90 locaties 
zaten waterspitsmuizen, noordse 
woelmuizen zijn op 35 locaties 
aangetroffen, veldspitsmuizen op 
1 locatie en ondergrondse 
woelmuizen op 61 locaties.  

Alle in 2007 geanalyseerde braakballocaties 
(lichtgroen); braakballocaties van 2002 of daarna 
(blauw). Oudere braakballocaties in het VZZ-
databestand zijn als achtergrond in lichtblauw 
weergegeven. 
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Momenteel staan 38 personen op de ‘pluislijst’, waaronder 12 nieuwe. De 
individuele bijdragen van deze pluizers verschillen behoorlijk. Een groot gedeelte 
van de nieuwe pluizers zit (logischerwijs) nog steeds in de beginfase; zij zijn het 
pluizen nog aan het leren. Vooral het zelfstandig analyseren van de eerste partijen 
duurt vaak lang. Er bestaat een grote behoefte aan feedback, anders dan de 
pluistabellen en referentiecollecties die geleverd worden. Om de pluizers voor het 
project te behouden is dan ook het plan opgevat enkele pluissessies te houden 
waar de mensen met hun vragen terecht kunnen en ook elkaar kunnen stimuleren. 

 

Uitheemse eekhoorns 

Vanuit Engeland is bekend dat grijze eekhoorns de inheemse gewone eekhoorn 
verdringen. Om een betere indicatie te krijgen van de risico’s voor onze eigen 
eekhoorn is een overzicht gemaakt van waarnemingen van uitheemse eekhoorns 
en is opgeroepen om waarnemingen van deze exoten door te geven. Vanaf 1990 
blijken tien verschillende uitheemse eekhoornsoorten in Nederland in het wild 
waargenomen te zijn. Een deel van deze waarnemingen is gedaan in de stedelijke 
omgeving. Verder blijkt dat in Nederland minstens 36 eekhoorn(onder)soorten 
gehouden of verhandeld worden. 

 

Uitheemse eekhoornsoorten die in de periode 1990-2007 in Nederland zijn 
waargenomen. 

Nederlandse naam Latijnse naam 

Pallas eekhoorn Callosciurus erythraeus  

Prevost eekhoorn Callosciurus prevosti 

Kaukasuseekhoorn Sciurus anomalus 

Grijze eekhoorn Sciurus carolinensis 

Japanse eekhoorn Sciurus lis 

Dorsalis eekhoorn Sciurus variegatoides dorsalis 

Siberische grondeekhoorn Tamias sibiricus 

Amerikaanse grondeekhoorn Tamias striatus 

Amerikaanse boomeekhoorn Tamiasciurus hudsonicus 

Chinese boomeekhoorn Tamiops swinhoei 

 

 



Vleermuisonderzoek Flevoland 

In de 2005-2007 hebben medewerkers van Landschapsbeheer Flevoland en de 
Zoogdierenvereniging VZZ samen met zo'n 25 vrijwilligers een grootschalig 
vleermuisonderzoek uitgevoerd. Met behulp van vleermuisdetectors hebben ze de 
dieren opgespoord en op naam gebracht. Het jaar 2007 was het laatste jaar van 
dit vleermuisonderzoek. De verspreiding van negen soorten is vastgelegd: gewone 
dwergvleermuis, grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, 
franjestaart, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis en watervleermuis. Het 
kaartje van de dwergvleermuis geeft een goede indicatie van waar vleermuizen 
zijn waargenomen. 

Grote aantallen meervleermuizen werden vooral bij Urk, Emmeloord en de 
omgeving van Bant waargenomen. In Lelystad, Dronten en Tollebeek zitten 
waarschijnlijk minder dieren, maar nog steeds zeker een tiental. Kleinere aantallen 
zijn in Almere, Zeewolde, Kraggenburg en Marknesse gevonden. Daarnaast zijn er 
aanwijzingen voor verblijven van de rosse vleermuis gevonden en zijn er enkele 
tweekleurige vleermuizen waargenomen. Tijdens de jaarlijkse telling van 
overwinterende vleermuizen zijn zes franjestaarten gevonden. De vrijwilligers 
deden de ontdekking in een vleermuiswinterverblijf in het Waterloopbos. Deze 
soort is in deze provincie nog niet eerder aangetroffen. Het is daarmee de 
negende vleermuissoort van Flevoland. 
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Waarnemingen van de gewone 
dwergvleermuis in Flevoland in de 
periode 2005-2007. 
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De waarnemingenportal Telmee.nl en Nationale Databank Flora en 
Fauna 

Op de landelijke dag van SOVON, eind november 2007, opende directeur-
generaal Anita Wouters van het ministerie van LNV de website Telmee.nl. Via deze 
site kunnen incidentele waarnemingen van planten en dieren aan de Particuliere 
Gegevensbeherende Organisaties, zoals de Zoogdiervereniging VZZ, door-
gegeven worden. 

Ziet u wel eens een konijn, een molshoop of prenten van een ree? Geef het dan 
door via www.telmee.nl. Uw waarnemingen zijn van groot belang voor het beheer 
en de bescherming van zoogdieren. Er verandert veel in het Nederlandse en 
Vlaamse landschap. Dat gaat zo snel dat wel eens vergeten wordt dat hier ook 
allerlei dieren en planten leven. Daar wordt niet altijd rekening mee gehouden, 
maar vaak is ook niet bekend welke soorten in een gebied voorkomen. Via de 
website www.telmee.nl kan nu iedereen gemakkelijk zijn waarnemingen van 
planten en dieren doorgeven. Zo krijgen we een beter beeld welke soorten waar 
voorkomen en kan daar, voordat met de bouw van een weg of nieuwbouwwijk 
begonnen wordt, rekening mee gehouden worden.  

Alle via Telmee.nl ingevoerde waarnemingen komen uiteindelijke terecht in de 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Aan de NDFF wordt al enkele jaren 
gewerkt. In deze databank worden niet alleen verspreidingsgegevens van 
Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) opgenomen maar ook 
monitoringgegevens. In de toekomst zullen ook gegevens van onderzoekers, 
terreinbeherende organisaties (SBB, NM) en anderen worden opgenomen. 

De waarnemingen van zoogdieren worden door de Zoogdiervereniging VZZ 
gebruikt voor onderzoek, beheersadviezen en beleidsbeïnvloeding. De gegevens 
zijn ook voor derden beschikbaar. Via het Natuurloket (www.natuurloket.nl) kunnen 
projectontwikkelaars, groene adviesbureaus, maar ook 
natuurbeschermingsorganisaties gegevens opvragen.  
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ZOOGDIERONDERZOEK NEDERLAND (ZON) 

Het motto van de Zoogdiervereniging VZZ is: ‘Zonder kennis is effectieve 
bescherming niet mogelijk’. Daarom probeert de vereniging een vinger aan 
de pols te houden over de toestand en de ontwikkelingen van de zoogdier-
populaties in Nederland (zie hierboven), maar stimuleert ze ook het onder-
zoek naar de leefwijze van zoogdieren en de eisen die zij aan hun leef-
gebied stellen. In 2007 uitte zich dit in verschillende onderzoeken naar het 
gebruik van zomer- en winterverblijven door vleermuizen, onderzoek aan 
een virusziekte bij konijnen en een overzicht van het effect van windturbines 
op vleermuizen. 

 

Konijnen en hun ziekte RHD 

De sterke achteruitgang van het konijn in Nederland sinds 1990 is waarschijnlijk 
vooral een gevolg van (meer)jaarlijks terugkerende epidemieën van Rabbit 
Hemorrhagic Disease (RHD, in Nederlands vaak VHS genoemd), een dodelijke 
konijnenziekte, waaraan het dier heel plots sterft. Doordat het merendeel 
ondergronds doodgaat en er geen zieke dieren rondlopen, blijft het optreden van 
RHD vaak onopgemerkt, maar de achteruitgang in de aantallen is overduidelijk. 

Om meer informatie te verwerven over het voorkomen van RHD in Nederland 
heeft de Zoogdiervereniging VZZ een oriënterend onderzoek gedaan met twee 
doelstellingen: 

- het bijeen brengen en beschikbaar maken van de kennis over RHD; 

- het bepalen van de besmettingsgraad in verschillende konijnenpopulaties. 

Daarnaast werd ook de besmettingsgraad door myxomatose bepaald.  

Uit literatuuronderzoek bleek dat RHD wijd verbreid is over de wereld. In Spanje en 
Frankrijk maakt men zich zorgen dat de konijnenpopulaties zo gedecimeerd zijn en 
vervolgens het habitat zo veranderd dat de populaties zich niet meer lijken te 
kunnen herstellen. Elders ziet men wel weer een toename. Er zijn populatie-
modellen gemaakt die laten zien hoe bij een populatie boven een bepaalde 
dichtheid RHD endemisch wordt en geen groot effect meer heeft op de populatie: 
het wordt niet meer epidemisch. In zo’n geval is een stabiele konijnenpopulatie 
weer mogelijk. Deze modellen zijn niet rechtstreeks op Nederland toe te passen, 
omdat wij een ander klimaat en een korter voortplantingsseizoen kennen. Maar het 
inzicht in de processen is bruikbaar om meer te begrijpen wat zich hier afspeelt. 

Het tweede deel van het onderzoek was gericht op het voorkomen van RHD en 
myxomatose in Nederland door het bepalen van de antilichamen van konijnen 
tegen RHD en myxomatose. Het bestond uit een veldonderzoek aan levend 
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gevangen konijnen en het ver-
zamelen van bloedmonsters door 
jagers. Deze zijn geanalyseerd 
door het ‘Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e 
dell'Emilia Romagna’ in Italië op het 
voorkomen van antilichamen tegen 
RHD en myxomatose.  

Het veldonderzoek geeft sterke 
aanwijzingen dat RHD bijna overal 
in Nederland voorkomt, maar 
plaatselijk (Zwanenwater, Kampina) 
steeds weer verdwijnt. 
Myxomatose is overal in Nederland 
geweest, maar inmiddels zijn er 
populaties die geen verworven immuniteit (antilichamen) tegen myxomatose meer 
hebben. Bij toename van de aantallen kan myxomatose dus onverwacht veel 
slachtoffers maken, maar dit is een tijdelijk proces. 

Een zeldzaam beeld: een bovengronds door 
RHD gestorven konijn. Meestal sterven ze in 
hun holen. (Foto: Jasja Dekker) 

 

Mensen worden ziek door muizenvirus 

De Zoogdiervereniging VZZ ondersteunt het RIVM bij onderzoek naar het 
Hantavirus, dat veel voorkomt bij muizen, met name de rosse woelmuis. Het virus 
kan ook mensen besmetten en bij circa 10% van de besmette personen leiden tot 
ziekteverschijnselen: een soort stevige griep, met soms long- en nierproblemen. 
Dat laatste is ernstig, maar komt weinig voor.  

Als ergens een besmetting van mensen met het Hantavirus geconstateerd wordt, 
gaat de Zoogdiervereniging VZZ daar muizen vangen. Het RIVM onderzoekt 
bloedmonsters van de muizen op het virus. Niet besmette muizen worden 
vrijgelaten en van wel besmette exemplaren worden organen onderzocht.  

 

Ingekorven vleermuizen met zenders op de kaart 

De ingekorven vleermuis is in het veld lastig waar te nemen. Omdat het dier een 
zeer zachte sonar heeft is het dier met een batdetector moeilijk te volgen. Om deze 
reden is de kennis van het landschapsgebruik en de jachtgebieden van deze soort 
beperkt, terwijl die wel noodzakelijk is voor een adequate bescherming. Zo 
beperkte onze kennis over het voorkomen van de soort in de zomer zich tot twee 
dicht bij elkaar gelegen kraamkolonies bij Echt en een handvol losse 
waarnemingen in Limburg en Noord-Brabant. Het was niet bekend hoe de dieren 
gebruik maken van het landschap rondom de kraamkolonies, of de dieren tussen 



kraamkolonies wisselen, en of er rond de bestaande kraamkolonies nog kleinere 
kraamplekken zijn, zogenaamde ‘satellietkolonies’. Dergelijke kennis is echter de 
basis van een goede soortsbescherming. 

Om het landschapsgebruik van de ingekorven vleermuis op de kaart te zetten, 
rustte de Zoogdiervereniging VZZ deze zomer een aantal ingekorven vleermuizen 
met een zender uit. Tevens werd er naar nieuwe kolonies gezocht. Hiertoe werden 
vleermuizen met behulp van mistnetten dieren gevangen in de buurt van de 
kraamkolonies en in stallen met vee. Uit het buitenland is bekend dat de 
ingekorven vleermuis in stallen op vliegen jaagt. 

Plaats van de kolonie (rode ster), vliegroutes (lijnen), bejaagde schuren (stippen) 
en jachtgebieden (vlakken) van vleermuis Maria. Zwarte lijnen zijn wegen, 
donkergroene vlakken zijn bos en lichtgroene vlakken staan voor akkers of 
graslanden. 

De dieren besteedden gemiddeld 40 procent van het actieve deel van de nacht in 
bossen en 30 procent van de nacht in stallen. De rest van de activiteit werd 
besteed aan het vliegen naar en tussen de jachtgebieden, meestal via 
bomenlanen. Vaak jaagden de dieren langere tijd in een bepaald gebiedje, maar 
één dier kon klaarblijkelijk toch niet echt kiezen: het vloog per nacht meermaals 
tussen een bosje en een stal heen en weer, waarin ze steeds een half uur jaagde. 

Dankzij het onderzoek weten we tot welke afstand van de kolonie de dieren jagen, 
in welke terreinen ze dat doen, en dat ze daar via bomenlanen naartoe vliegen. De 
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bevindingen uit dit deel van het onderzoek worden vertaald naar een actieplan met 
beschermingsmaatregelen. 

 

Dassen als verkeersslachtoffer 
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Voor de Dienst Verkeer en Scheep-
vaart van Rijkswaterstaat heeft de 
Zoogdiervereniging VZZ een analyse 
gemaakt van het effect van maat-
regelen om de verkeerssterfte onder 
dassen te beperken. Dit is gedaan 
aan de hand van het bestand met 
gegevens over dood gereden dassen 
in de periode 1990-2006. 

De meeste slachtoffers vallen op 
secundaire wegen, maar de meeste 
dode dassen per strekkende km op 
provinciale wegen. De conclusie van de analyse is dat de getroffen maatregelen 
hebben bijgedragen aan vermindering van het aantal slachtoffers. 

Een van de vele verkeersslachtoffers onder de 
dassen. Foto Jasja Dekker 
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ZOOGDIEREN - HET BESCHERMEN WAARD 

Voor de Zoogdiervereniging VZZ zijn alle zoogdiersoorten het beschermen waard, 
of ze nu zeldzaam zijn, bedreigd of niet. Zij vormen allen een onlosmakelijk 
onderdeel van het Nederlandse landschap en dat willen we graag zo houden. 
Daarom stelt de vereniging haar kennis beschikbaar, geeft adviezen, voert in 
opdracht inventarisaties uit en klimt zo af en toe in de pen om voor de belangen 
van de inheemse zoogdieren op te komen. 
 
De Zoogdiervereniging is van mening dat, ondanks de hoge bevolkingsdichtheid 
en de vele aanspraken die op de ruimte in Nederland gemaakt worden, er ook 
ruimte voor zoogdieren is. Zelfs is het mogelijk om bij de constructie van nieuwe 
elementen in het landschap zoogdieren meer ruimte te bieden dan er daar voor 
was. Het Wereld Natuur Fonds heeft dat in 2006 laten zien door, op advies van de 
Zoogdiervereniging, voorzieningen voor vleermuizen in het nieuwe kantoor aan te 
brengen. Dit kan echter alleen als vooraf aan een ingreep de aanwezige 
zoogdierfauna in kaart wordt gebracht en bij de uitvoering rekening met hun 
aanwezigheid wordt gehouden. Hoewel dit in veel wetten is vastgelegd, zijn de 
meeste mensen zich daar nog niet van bewust. De beschermingsactiviteiten van 
de Zoogdiervereniging bestonden in 2007, net als voorgaande jaren, dan ook 
vooral uit bewustmakingsactiviteiten en lobby voor het opnemen van goed 
zoogdieronderzoek in het voortraject van ruimtelijke ingrepen. Hieronder een greep 
uit de activiteiten en projecten die in 2007 in dit kader uitgevoerd zijn. 
 
 
Hazelmuizen en randenbeheer 

De hazelmuis is in Nederland een ernstig bedreigde diersoort. Zijn leefgebied 
beperkt zich tot het uiterste zuidoosten van Limburg en is in de recente decennia 
kleiner geworden. Naar schatting bestaat de totale populatie nog uit enkele 
honderden individuen die geconcentreerd voorkomen in een paar bosgebieden. 
 De hazelmuis leeft in het najaar met name langs bosranden en is voor 
voedsel afhankelijk van vruchten en noten die talrijk in structuur- en soortenrijke 
struwelen voorradig zijn. In deze randen vindt ook de voortplanting plaats in 
zelfgebouwde nesten die lijken op een vogelnest. Eén van de redenen van de 
achteruitgang op veel plaatsen is het ontbreken van enig beheer van bosranden, 
waardoor geschikte mantel- en zoomvegetatie verdwijnt. Ook komt het voor dat op 
verkeerde tijdstippen wordt gemaaid en geklepeld, waardoor nesten vernietigd 
worden. 
In samenwerking met enkele terreinbeheerders heeft de Stichting Instandhouding 
Kleine Landschapselementen (IKL) door selectieve kap en het terugzetten van 
jonge opstanden nieuwe leefgebieden gecreëerd. De hazelmuizen blijken hier 



positief op te reageren. Deze ervaringen wilden het IKL en de Zoogdiervereniging 
VZZ graag met terreinbeheerders delen. In najaar 2007 zijn hiertoe twee 
bijeenkomsten georganiseerd. Vijfentwintig vertegenwoordigers van gemeenten, 
terreinbeheerders, provincie Limburg, Dienst Landelijk Gebied en particuliere 
terreineigenaren waren aanwezig. 
 De bijeenkomsten waren 
zeer nuttig. Vooral om te vernemen 
met welke problemen terrein-
beheerders kampen als ze zich 
precies aan de wet willen houden. 
Tevens werd de noodzaak onder-
kent om meer samen te werken. 
Bijvoorbeeld bij het afstemmen van 
het beheer tussen aangrenzende 
terreinen. Ook de mogelijkheid om 
samen een gedragscode voor het 
beheer van bosranden op te stellen 
werd genoemd. De gedragscodes 
van het Bosschap en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten zijn 
namelijk maar in beperkte mate van 
toepassing op de bijzondere soorten 
die in Zuid-Limburg voorkomen. Een 
aanvullling hierop is zeker gewenst. 
 Het project is afgesloten 
met de publicatie van een brochure 
over hazelmuisvriendelijk beheer. Hierin zijn de ervaringen van de bijeenkomsten 
en die van het IKL gebundeld. Ook de Zoogdierenwerkgroep van het Vlaamse 
Natuurpunt heeft aan de brochure meegewerkt. Hierdoor is deze ook voor de 
terreinbeheerders in Vlaanderen geschikt. 

Hazelmuizen laten zich gemakkelijk zien! 
(foto Dennis Wansink). 

 
 
Vleermuizen in de duurzame driehoek 
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Een aantal gemeenten in Noord-Brabant is een samenwerking gestart om maat-
regelen te bevorderen die duurzame ontwikkelingen op het gebied van natuur en 
milieu mogelijk maken. De Provincie Noord-Brabant is deelnemer aan deze 
samenwerking en heeft op zich genomen om maatregelen op het gebied van 
soortenbescherming te bevorderen. In 2006 heeft de provincie een soorten-
beschermingsplan voor de vleermuizen in deze provincie uitgegeven. In het 
verlengde daarvan heeft de provincie de Zoogdierdiervereniging VZZ gevraagd 
maatregelen ten behoeve van vleermuizen binnen het gebied van de Duurzame 
Driehoek uit te voeren. Het ging om verbeteringen aan zolders van kerken en 



andere gebouwen, en om verbeteringen aan vleermuiswinterverblijven. Het project 
is in samenwerking met de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant uitgevoerd. 

In totaal zijn in 11 winterverblijven en 18 zomerverblijven voorzieningen getroffen. 
Bij de winterverblijven ging het onder andere om aanpassingen aan de toegang, 
maatregelen die moeten leiden tot verhoging van de luchtvochtigheid en het 
maken van meer schuilplaatsen door het ophangen van argex-blokken. Dit zijn 
ruwe snelbouwelementen die verkrijgbaar zijn op Vlaamse bouwmarkten. Bij de 
zomerverblijven (in de meeste gevallen zolders van kerken en andere gebouwen) 
ging het om het aanbrengen van goede in- en uitvliegopeningen, het creëren van 
meer schuilruimte door het ophangen van vleermuiskasten, of door voorlichting 
over het gebruik van kunstlicht en hoe rekening met vleermuizen te houden bij 
restauratiewerkzaamheden. In één geval, een monumentale boerderij, is er zelfs 
een aparte zolderkamer voor vleermuizen aangelegd (zie foto’s). 

 

Het succes van dit project is vooral te danken aan de inzet van enkele zeer 
gedreven vrijwilligers die bij de uitvoering van de maatregelen geholpen hebben. 
Ook waren veel eigenaren en beheerders van objecten bereid aan dit project mee 
te werken. Daardoor konden op veel plaatsen voorzieningen getroffen worden die 
nieuwe mogelijkheden voor vleermuizen bieden. De lokale vleermuispopulaties 
zullen hier zeker van profiteren, waardoor dit project goed als voorbeeld kan 
dienen voor andere regio’s. 

 

Zwermscherm Fort aan de Klop 

In 2006 en 2007 is door de Zoogdiervereniging VZZ het project ‘Vleermuisleef-
gebieden in de Nieuwe Hollandse Waterlinie’ uitgevoerd. Het ging daarbij om een 
liniebreed onderzoek naar de functies van de forten en het landschap op en om de 
forten voor vleermuizen. Het onderzoek moet leiden tot spelregels voor de 
beheerders, die de ontwikkeling en het gebruik van de forten mogelijk maken, 
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zonder geweld te doen aan de belangrijke functies die de forten en hun omgeving 
voor vleermuizen vervullen. 

De forten vervullen een belangrijke functie als winterslaapplaats en tijdens het 
onderzoek werd duidelijk dat vooraf aan de winterslaap de vleermuizen de forten 
regelmatig bezoeken om te zwermen. De vleermuizen vliegen dan in de 
avondschemering heen en weer voor de ingang van hun winterverblijf. Het is een 
soort dans waarbij de mannetjes en vrouwtjes elkaar leren kennen, voordat ze met 
elkaar paren. Bovendien laten de vrouwtjes aan hun jongen zien waar ze de winter 
kunnen doorbrengen. Verstoring van het zwermen is uit den boze en kan er toe 
leiden dat de vleermuizen het fort niet als overwinteringsplaats kiezen. In 2006 is 
om die reden een toneelstuk afgelast, dat precies in deze gevoelige periode op 
Fort Rijnauwen uitgevoerd zou worden. 

Bij Fort aan de Klop in Utrecht moet vlak naast het fort een theehuis met terras 
komen, op slechts enkele meters verwijderd van de zwermplek. Om verstoring van 
de vleermuizen te voorkomen heeft de eigenaar een groot scherm tussen het 
terras en de zwermplek laten plaatsen. Op het scherm is, in overleg met de 
Zoogdiervereniging VZZ, informatie over vleermuizen, het fort en de functie van 
het scherm geplaatst. Zo vervult het scherm ook een informatieve functie. 

Voor de Zoogdiervereniging laat dit project zien dat natuurbescherming en 
recreatie goed samen kunnen gaan. Het kost echter wel altijd veel tijd om 
overheden en initiatiefnemers zo ver te krijgen dat zij dat ook inzien. 
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ONTDEK DE ZOOGDIEREN 

Zoogdieren komen overal in Nederland voor. Vaak zelfs heel dicht in de buurt van 
mensen. Toch beseft niet iedereen dat en worden ze regelmatig onbewust 
bedreigd: een boom met een nest boommarters wordt gekapt, een spouwmuur 
met jonge vleermuizen wordt afgesloten, een berm met hazelmuisnesten wordt 
gemaaid, of een nieuwe weg doorsnijdt het leefgebied van een dassenfamilie. Dit 
kan voorkómen worden als men meer over zoogdieren hoort en leest. De 
Zoogdiervereniging VZZ heeft daarvoor diverse middelen in handen: tijdschriften, 
websites, geven van lezingen en interviews, en niet in het minst de leden zelf. 
 
 
Werving en opleiding van vrijwillige waarnemers 

Naar schatting 70 tot 80% van de in ons land digitaal beschikbare 
inventarisatiegegevens (verspreidings- en monitoringgegevens) over flora en 
fauna is afkomstig van Particuliere Gegevensbeherende Organisaties 
(PGO’s), verenigd in de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF). 
Het merendeel van die gegevens wordt verzameld door vrijwilligers. Die 
vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Niet alleen vanwege de vele 
gegevens die zij aandragen, maar ook omdat zij met hun activiteit de 
betrokkenheid van vele tienduizenden Nederlanders (de vrijwilligers en hun 
directe sociale omgeving) bij natuurbescherming vergroten. 

Om de capaciteiten van de PGO’s, waaronder de Zoogdiervereniging VZZ, 
voor het in standhouden van het netwerk van vrijwillige waarnemers te 
verbeteren is in 2007 het project Capacity building VOFF 2007 uitgevoerd. 
Dit project bestond uit de volgende onderdelen: 

1) een workshop over het werven en behouden van vrijwilligers, waarna 
een plan de campagne voor de komende jaren geschreven werd; 

2) een cursus didactiek voor werknemers van de PGO’s die zich met het 
opleiden van waarnemers bezighouden; 

3) het werven en opleiden van vrijwillige cursusleiders; 

4) een cursus projectmanagement voor werknemers van de PGO’s; 

5) het aanstellen van een medewerker vrijwilligers gedurende de loop van 
het project; 

6) een proef met een individueel leertraject, in de vorm van een 
zelfstudiecursus op internet; het meetnet MUS van SOVON 
Vogelonderzoek is hiervoor als test gebruikt. 
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ampagne dat als onderdeel van dit 

n 3 van het project leidde uiteindelijk tot een bijeenkomst met 

s 

s, 

een belangrijke middel om de waar-

Voor de Zoogdiervereniging was het 
project zeer leerzaam en succesrijk. 
De invulling van onderdeel 5 bijvoor-
beeld bestond uit het bezoeken van 
werkgroepen en het houden van een 
enquête onder de waarnemers. De 
bezoeken leidden tot principe 
afspraken over de ondersteuning van 
de werkgroepen bij het organiseren 
van activiteiten voor hun achterban. 
De enquête leverde informatie op 
over de wijze waarop de waarnemers 
informatie over hun waarnemingen 
en de resultaten van lopende 
projecten willen krijgen; dit is in de 
meeste gevallen digitaal. Tevens 
werd duidelijk dat een deel van de 
waarnemers bereid is veel tijd als 
vrijwilliger in het veldwerk te steken, 
maar daar wel meer waardering en 
ondersteuning vanuit de vereniging 
voor verwacht, dan nu het geval is. 
Ook wil men beter, i.c. duidelijker, 
geïnformeerd worden over veran-
deringen in projecten. In het plan de c
project opgesteld is zijn deze wensen opgenomen. De resultaten van de 
enquête zijn te vinden op de website van de vereniging. 

Onderdelen 2 e

Wat zou de vereniging zijn zonder vrijw
(Foto Dennis Wansink) 

illigers? 

enkele waarnemers die interesse toonden om zelf cursussen te gaan geven. 
In 2006 zijn twee basiscursussen zoogdieren en vleermuizen inventariseren 
ontwikkeld. In de bijeenkomst is besproken welke didactische verbeteringen 
in deze cursussen aangebracht kunnen worden. Besloten is om in 2008 
enkele trainingsdagen voor potentiële cursusleiders te organiseren. Die 
moeten uiteindelijk leiden tot een pool van didactisch goed onderlegde 
cursusleiders, die verspreid over Nederland cursussen voor waarnemer
kunnen verzorgen. Tevens zal uitgezocht worden welke cursussen als 
vervolg op de basiscursussen en andere opleidingswerkvormen gegeven 
kunnen worden om ook meer specialistische waarnemers (hazelmuisteller
vleermuiswintertellers e.d.) te krijgen. 

Geen onderdeel van dit project, maar wel 
nemers te ondersteunen en enthousiast te houden, werd in november een 
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mers 
 

eugd 

diervereniging VZZ heeft in de eerste week van november voor de 
esde 

akbalpluizen bij bezoekerscentra en natuurmusea hebben we 

 

Op 31 oktober werd het ‘Uilen & 

tie 
n 

ns 

het 

t 

n 
die als WILDzoekerslocatie waren ingericht. Naast

ME centra, 

herziene versie van de Topografische atlas van Nederland naar alle waarne
en leden van de vereniging gestuurd. Ook werd er in samenwerking met de VOFF
en de KNNV Uitgeverij aan het eind van het jaar wederom een Veldagenda 
uitgegeven. Deze agenda is aan leden die een nieuw lid van de 
Zoogdiervereniging aandroegen verstuurd. 

 
 
J

De Zoog
WILDzoekers wederom de Braakbalpluisweek georganiseerd. Het was het z
jaar dat kinderen verspreid door Nederland bij bezoekerscentra braakballen 
konden pluizen. 

Naast het ‘echte’ bra
dit jaar een digitaal braakbalspel ‘uilen & muizen’ ontwikkeld. In dit online spel, dat 
begint met het verzamelen van braakballen in een donker bos, wordt er uiteindelijk 
uit de geplozen braakballen weer een volledig muizenskelet gevormd en de soort 
bepaald. In de muizengalerij staat vervolgens meer over de diverse muizensoorten
te lezen. 

Muizen’ spel geopend in 
Naturalis. Na de presenta
van het spel aan leerlingen va
de Lorentzschool konden er 
echte braakballen worden 
geplozen. Kinderen die tijde
het spelen van het ‘Uilen & 
Muizen’ spel de smaak van 
virtueel pluizen te pakken 
hadden gekregen, konden 
tijdens de pluisweek voor he
pluizen van een echte braakbal 
terecht bij de zes bezoekers-
centra van Natuurmonumente
 deze WILDzoekerslocaties 

waren er nog 20 andere locaties (CNME centra en scholen) verspreid door het 
land, die op eigen initiatief pluisactiviteiten organiseerden. Door de 
Zoogdiervereniging zijn in 2007 4000 braakballen verstuurd naar CN
bezoekerscentra en scholen. 

 

De opening van het digitale braakbalspel in Naturalis. 
(Foto Joep Tomlow) 
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oort van de maand 

e natuur en kijken ook naar planten en dieren, maar 
s 

et 

was 

an 
 

 

 
and, 

 

r en Flevopolder zijn opvallend leeg. 

l 

e winkel van de Zoogdiervereniging verkocht via de website meer dan 150 
urtpakketten over vleermuizen. In deze pakketten staat informatie en 

afbeeldingen van diverse vleermuissoorten. Ook de zoekkaart voor het 

S

Veel mensen zijn graag in d
deze gegevens komen niet verder dan de waarnemer. Om deze natuurliefhebber
te stimuleren hun waarnemingen van planten en dieren door te geven aan organi-
saties die de gegevens gebruiken voor onderzoek en bescherming, is in 2007 het 
project ‘Soort van de maand’ uitgevoerd. Dit project was een gezamenlijke actie 
van de Stichting VOFF, de Natuurkalender, WILDzoekers en Grasduinen. 

Elke maand werd een soort in de schijnwerpers gezet, wat betekende dat h
radioprogramma Vroege Vogels er aandacht aan besteedde en de luisteraars 
opriep waarnemingen door te geven via de website www.telmee.nl. In februari 
de haas Soort van de maand. De Zoogdiervereniging VZZ verzorgde de publiciteit. 
Toevallig verscheen rond die tijd ook een artikel over hazen in ons tijdschrift Lutra, 
dat inging op het negatieve effect van regen op de hazenstand. Dit werd mee-
genomen in de berichtgeving over dit project. 

Het project was een groot succes. In 
2007 zijn, verdeeld over 1.152 
kilometerhokken, 3.764 waarnemingen 
van hazen doorgegeven, waarvan 
2.714 in februari. Deze waarnemingen 
zijn een welkome aanvulling op de 
Zoogdierdatabank, want van 922 
kilometerhokken waren nog geen 
recente (na 2002) waarnemingen v
hazen in deze databank aanwezig. Dus
80% van de Soort van de maand-
waarnemingen leverden een nieuw 
gevuld kilometerhok op. De verdeling 
van de waarnemingen over Nederland
was niet evenwichtig (zie figuur). 
Opvallend veel waarnemingen kwamen
uit Groningen, Overijssel, Gelderl
Utrecht en Zuid-Holland. Opvallend 
weinig waarnemingen uit de zuidelijke
provincies (Zeeland, Noord-Brabant en 
Limburg). Ook Drenthe, Noordoostpolde

 

Winke

Waarnemingen van hazen in het kader van 
Soort van de maand 2007. 

D
spreekbe



determineren van muizenschedels in uilenbraakballen werden vaak besteld. 

Een groot succes in 2007 was het boek ‘Wilde konijnen’. Vijf leden van de 
vereniging hebben hun kennis en ervaringen, opgedaan na jaren onderzoek, 
gebundeld in dit rijk geïllustreerde boek. Het was binnen enkele maanden 
uitverkocht. 

 

Internationaal 

Z
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oogdierbescherming houdt niet op bij onze grenzen. De kennis die we in 
dieronderzoek en –bescherming opdoen willen we graag 

en. Anderzijds kunnen wij veel leren van de ervaringen in andere 
t 

t 
 
eren 

en. 

istreerd 

ampen van de Veldwerkgroep 
en soms tot vervolgacties. Zo ontstond na 

et zomerkamp in Bulgarije in 2002 het plan 
n 

an 
 

Het in 2006 begonnen project ‘Bats and 

Nederland met zoog
delen met ander
landen. De Veldwerkgroep organiseert daartoe elke zomer een kamp in he
buitenland, waar in samenwerking met lokale of nationale organisaties de 
zoogdierfauna van een gebied in kaart wordt gebracht. In 2007 werd het 
zomerkamp in het Natuurpark Matsalu in Estland gehouden. Dit park ligt in he
westen van Estland aan de Baltische zee. Het kamp was georganiseerd in
samenwerking met de leiding van het park. Onderzoek naar kleine zoogdi
werd onder andere verricht door het plaatsen van life traps, pit falls en boomvall
Naar vleermuizen werd gericht gezocht met batdetectors, mistnetten en 
harpvallen. De nadruk lag op het in kaart brengen van de verspreiding van de 
meervleermuis in het park. Uiteraard werden, net als in voorgaande jaren, ook alle 
andere waarnemingen van zoogdieren, én van andere diersoorten, gereg
en opgeschreven in het verslag van dit kamp. 

 

De zomerk
leid
h
de Bulgaarse zoogdierorganisaties te helpe
bij het maken van een boek over de zoog-
dieren in Bulgarije. Het boek moest in het 
Cyrillisch geschreven worden, zodat het voor 
alle Bulgaren leesbaar is. Met financiering v
het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Van
Tienhoven Stichting kon dit plan uitgevoerd 
worden. Eind 2007 zag het boek het levens-
licht. Nu hopen dat het onder de Bulgaarse 
bevolking tot meer belangstelling voor de 
inheemse zoogdieren leidt.  
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ment’ kende in 2007 enkele successen. De 
jeenkomsten met adviesbureau’s en overheids-instanties in Bulgarije en 

enië  verliepen zeer goed.  Beide partijen toonden grote belangstelling voor 

e 

pese 

 
 

n zijn in 

Environmental Impact Assess
bi
Roem
de wijze waarop bij ruimtelijke ordeningsprojecten (wegenaanleg, huizenbouw 
e.d.) rekening met vleermuizen en hun leefgebieden gehouden kan worden. Dez
twee landen traden op 1 januari 2007 toe tot de Europese Unie en moeten vanaf 
dat moment aan de Europese regels en wetten voldoen. Zo ook aan de Euro
Habitatrichtlijn, die stelt dat vleermuizen beschermd zijn en dat bij ingrepen in het 
landschap eerst uitgezocht moet worden wat het effect van de ingreep op de 
lokale vleermuispopulatie is en welke compenserende of mitigerende maatregelen
genomen moeten worden. De Zoogdiervereniging levert de West-Europese
expertise. Roemeense en Bulgaarse organisaties zetten deze om naar richtlijnen 
die in hun landen toepasbaar zijn. Concepten voor de aangepaste richtlijne
2007 gemaakt. 
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MENSEN VOOR ZOOGDIEREN 

De missie van de Zoogdiervereniging VZZ stelt dat zij mensen verenigt die actief 
kennis verzamelen, ontwikkelen en uitdragen, met als doel de actieve bescher-
ming van zoogdieren en hun leefgebieden, zowel nationaal als internationaal. Bij 
de Zoogdiervereniging kan men actief zijn in werkgroepen en in redacties. Men 
kan ook individueel of als groep waarnemingen van zoogdieren verzamelen of zelf 
projecten bedenken en met ondersteuning van het bureau uitvoeren. Ieder zet zich 
op zijn eigen wijze in voor de belangen van de zoogdieren in Nederland en daar 
buiten. 

 

Ledenacties 

Dat de leden van de vereniging de zoogdieren én de vereniging een warm hart 
toedragen bleek aan het begin van het jaar. In februari hebben de medewerkers 
van het bureau zoveel mogelijk leden gebeld met het verzoek de vereniging extra 
te steunen. Van de 453 leden die de medewerkers gesproken hebben waren 277 
(61%) bereid iets extra’s te doen. Dit betrof bijvoorbeeld het omzetten van het 
basislidmaatschap naar het volledig lidmaatschap of het doen van een extra 
donatie. In totaal werd met deze actie € 4.520,-  bovenop de normale contributie, 
ontvangen. Deze leden verhoogden daarmee hun financiële steun aan de 
vereniging met 41%. Een mooi resultaat. Het geld wordt gebruikt om extra 
aandacht te vragen voor de soorten die in het najaar van 2007 voor opname op de 
nieuwe Rode Lijst van Nederlandse zoogdieren werden voorgedragen. 

Het goede resultaat is grotendeels te danken aan het persoonlijke contact tussen 
het lid en de medewerker van het bureau. Een oproep in Zoogdier later in het jaar 
om een gift te doen voor veldmateriaal leverde bijvoorbeeld geen respons op. Het 
persoonlijke contact met de leden was ook zeer leerzaam voor de medewerkers 
van het bureau. Er is dankzij de belactie iets meer inzicht verkregen in de wensen 
en grieven van de leden ten aanzien van de activiteiten van de vereniging. Nuttige 
kennis waar bij volgende acties rekening mee gehouden zal worden. 

Aan het eind van het jaar is op de valreep een ledenwerfactie onder de waar-
nemers gehouden. Niet iedereen die aan de inventarisatie- en monitoringprojecten 
van de Zoogdiervereniging meedoet is lid van de vereniging. Een oproep onder 
deze waarnemers om lid te worden leverde een respons van 4% (56 nieuwe 
leden) op. Dat lijkt laag, maar gerelateerd aan het resultaat van een enquête onder 
de waarnemers in 2006, niet slecht. In die enquête werd namelijk gevraagd wat 
vrijwilligers voor de Zoogdiervereniging zouden moeten doen. Van de waarnemers 
gaf 24% als antwoord ‘financieel steunen’, terwijl 60% van de leden dit als 
antwoord gaf.  



Ledenvergaderingen en Scheygrondprijs 

Tweemaal heeft een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden: op 21 april in 
Natuurmuseum Rotterdam en op 17 november in het provinciehuis Noord-
Brabant. De eerste was een klassieke ledenvergadering met in de ochtend het 
huishoudelijk gedeelte en in de middag lezingen over zeezoogdieren. Er was ook 
gelegenheid om het natuurmuseum te bezichtigen. De tweede ledenvergadering 
stond geheel in het teken van het 55 jarig bestaan van de vereniging. Het huis-
houdelijk gedeelte werd beperkt tot een uurtje in de ochtend, waarna de rest van 
de dag bestond uit lezingen over de bescherming van zoogdieren. In de pauzes 
was er gelegenheid om stands van de vereniging en andere zoogdierorganisaties 
te bezoeken. Ook hing de hal van het provinciehuis vol met posters over de 
activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar. 

 

Tijdens het symposium werd de 
Scheygrondprijs aan Hans Vink 
uitgereikt. Deze prijs wordt met enige 
regelmaat uitgereikt aan mensen die 
zich verdienstelijk hebben gemaakt voor 
de studie en/of bescherming van 
zoogdieren in Nederland. Hans Vink 
ontving de Scheygrondprijs 2007 voor 
zijn jarenlange en vasthoudende 
betrokkenheid bij het verzamelen van 
gegevens over dassen in Nederland. 
Sinds de zeventiger jaren van de twintigste eeuw heeft hij, door zijn inzet, veel 
mensen weten te motiveren om op te komen voor de bescherming van deze soort. 
Voor de lokale dassenpopulatie rond Einde Gooi is dat zeer succesrijk geweest. Hij 
wist mensen uit beleid en beheer voor het behoud van deze populatie te winnen, 
waardoor de populatie enorm is gegroeid. 

 

Tijdschriften, nieuwsbrieven en websites 

Wie lid wordt van de Zoogdiervereniging VZZ ontvangt vier keer per jaar het 
tijdschrift Zoogdier. Leden van Natuurpunt kunnen een abonnement nemen 
zonder lid van de vereniging te worden. Het jaar 2007 was het laatste jaar waarin 
Marius den Boer de scepter over de redactie van Zoogdier voerde. Behalve dat hij, 
samen met de redactie, voor interessante artikelen zorgde heeft Marius er ook 
voor gezorgd dat het tijdschrift voor het eerst elk kwartaal op tijd verscheen. Een 
hele prestatie in een vereniging die grotendeels op vrijwilligers draait. 
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Daarnaast geeft de vereniging een wetenschappelijk tijdschrift uit: Lutra. De 
redactie vierde in 2007 het uitkomen van haar 50ste deel (Volume). Daarom 
openden nummers 50(1) en 50(2) met uitgebreide en met elkaar samenhangende  
inleidingen van de redactie. Daarnaast werd de foto op de omslag van beide 
nummers in kleur uitgevoerd. 

Nummer 50(1) bevatte onder meer een artikel over de recente en spectaculaire 
waarnemingen van een bultrug met een overzicht van strandingen en over de 
interacties tussen verschillende soorten boven water jagende vleermuissoorten. 
Nummer 50(2) bevatte een artikel over de relatie tussen dwergwezels en lem-
mingen in Taimyr, Siberië. en twee artikelen over de meervleermuis, respectievelijk 
over het jachtgedrag en over de status in Polen. Mede dankzij een subsidie van 
Alterra-WUR was het mogelijk dit nummer in kleur uit te brengen.  

In totaal werd de redactie in 2007 22 manuscripten aangeboden, waarvan er tien 
geaccepteerd zijn voor publicatie. Drie manuscripten werden afgewezen en negen 
zijn nog in behandeling bij de redactie of worden herbewerkt door de auteur(s). In 
nevenstaande figuur is het aantal aangeboden “research papers” en “short notes” 
in de jaren 2001-2007 weergegeven. De stijgende trend zette in 2007 door: van 10 
manuscripten in 2001 tot 22 manuscripten in 2007.  
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Lutra wordt door buitenlandse onderzoekers steeds vaker gezien als platform voor 
hun onderzoek. Het is echter verheugend dat de toename in aangeboden 
manuscripten vooral ligt in een groter aantal aangeboden Nederlandse en 
Vlaamse artikelen.  
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Sinds nummer 48-1 is Lutra ook op Internet te lezen. Dit vergrootte het lezers-
publiek: artikelen worden tussen de 15 en 212 (!) maal per maand gedownload. 
Sinds dit jaar zijn de op Internet aangeboden nummers ook te vinden via openbare 
zoekmachine scholar.google.com, en is de digitale Lutra opgenomen in de catalogi 
van een aantal universitaire bibliotheken. 

De Telganger is van oorsprong de nieuwsbrief over de Zoogdiermonitoring-
projecten van de Zoogdiervereniging VZZ. In 2007 kwamen ook tweemaal 
speciale uitgaven van De Telganger uit die over de inventarisatieprojecten van het 
VerspreidingsOnderzoek Nederlandse Zoogdieren (VONZ) berichtten. Deze 
projecten hebben inmiddels ook een grote achterban van waarnemers. De 
Telganger wordt steeds meer als dé nieuwsbrief voor alle waarnemers gebruikt. 

Voor de snelle informatieoverdracht is er Zoogmail. Deze electronische 
nieuwsbrief verscheen elke week. Iedereen met interesse in zoogdieren kan zich 
op deze nieuwsbrief abonneren en iedereen kan ook (nieuws)berichten voor 
aanleveren. 

 

De twee websites van de Zoogdiervereniging www.vzz.nl en www.vleermuis.net 
vervullen een steeds belangrijkere rol als het publieke gezicht van de 
Zoogdiervereniging. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het aantal mensen dat zich via de 
website als nieuw lid van de vereniging aanmeldt: 54. De rest (48) meldde zich 
aan via familie, stands, aanmeldkaarten in folders, onaangekondigde 
storting op onze bankrekeningen of telefonisch. 

Twee belangrijke pagina’s zijn in 2007 aan de website www.vzz.nl 
toegevoegd. Een pagina met informatie over de Inhaalslagprojecten en een 
pagina met informatie over alle grotere projecten van de afgelopen jaren. 

Voor de website www.vleermuis.net is in 2007 begonnen aan het maken van 
een content management systeem (CMS), zodat het gemakkelijker wordt om 
hier informatie op te zetten.  
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Werkgroepen 

Binnen de Zoogdiervereniging zijn verschillende werkgroepen actief.  De 
werkgroepen zijn ingedeeld naar soort, regio of thema en is er de veldwerkgroep 
die (veld)activiteiten organiseert. Het afgelopen jaar vonden er weer vele 
activiteiten plaats. 

 

De Veldwerkgroep (VWG) organiseerde in 2007 diverse activiteiten, waaronder 
het jaarlijkse zomerkamp, dat in Matsalu in Estland plaatsvond. In het voorjaar 
werd, in samenwerking met provinciale werkgroepen, op verschillende locaties 
met mistnetten naar vleermuizen gezocht. In september werd er gemistnet bij een 
aantal groeven in Zuid-Limburg, waarbij onder andere een aantal Bechsteins en 
vale vleermuizen werden gevangen. In oktober werden er muizen gevangen in de 
Kortenhoefse Plassen en werd aangehaakt bij de Zeeuwse werkgroep in 
Oranjezon (Walcheren) en op Noord-Beveland. Tenslotte zijn er weer enkele 
verslagen afgerond, waaronder het verslag van het zomerkamp 
(http://www.vzz.nl/wg-veld/verslag.htm). 

 

In 2007 heeft Natuurmonumenten een kantoorpand in Wanneperveen gekocht om 
de grote kolonie meervleermuizen die daar huist te behouden. Een unieke 
gebeurtenis, mede dankzij de inspanningen van de Werkgroep Zoogdier-
bescherming en de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN-VZZ).  

De vereniging heeft in 2007 ook actief meegedacht over de uitvoering van de 
Flora- en faunawet. Om de administratieve last voor terugkerende 
onderhoudswerkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen te verminderen, 
introduceerde het Ministerie van LNV begin 2005 als nieuw instrument de 
‘gedragscode’. De Zoogdiervereniging sprak mee over de totstandkoming van een 
aantal van deze gedragscodes  We zijn niet gelukkig met deze vorm van 
regelgeving. Er ontstaat een wildgroei van gedragscodes waardoor de helderheid 
die de Flora- en faunawet wél biedt, geheel verloren gaat. Bovendien worden per 
maatschappelijke sector verschillende regels voor de handhaving van de Flora- en 
faunawet gehanteerd. Een belangrijk bezwaar is bovendien dat er geen 
duidelijkheid is of de beschermde soorten in een gebied wel voldoende worden 
geïnventariseerd. Zonder inventarisatiegegevens is geen bescherming mogelijk. 
Ons bezwaar tegen de goedkeuring door de Minister van LNV van de 
Gedragscode van de Unie van Waterschappen is in 2007 nog niet door de 
Bestuursrechter in Arnhem behandeld.  

De Zoogdiervereniging VZZ heeft in 2007 zienswijzen ingediend over de 
aanwijzingsbesluiten voor 111 gebieden als Natura 2000 gebied onder de 
Natuurbeschermingswet 1998. Bij enkele tientallen van deze Natura 2000 



gebieden waren direct zoogdierbelangen betrokken. Vooral de gebieden waar de 
noordse woelmuis voorkomt, de overwinteringgebieden voor vleermuizen en de 
leefgebieden voor de meervleermuis hadden daarbij de aandacht. In de verdere 
procedure voor de aanwijzing van de Natuurbeschermingswetgebieden zal de 
Werkgroep Zoogdierbescherming de zoogdierbelangen blijven behartigen. 

In het najaar ontstond een landelijke discussie over het ‘teveel’ aan wilde zwijnen, 
waarin Johan Thissen zich namens de Zoogdiervereniging VZZ heeft geroerd. 

 

Om de actuele verspreiding van de bever 
in kaart te brengen heeft de 
Beverwerkgroep Nederland (BWN) in 
2007 weer de jaarlijkse Nationale 
Beversporendag georganiseerd. Op en 
rond deze dag is een groot aantal 
vrijwilligers in heel Nederland bekende en 
minder bekende beververblijfplaatsen 
langsgegaan op zoek naar knaag- en 
verblijfsporen van de bever.  

In 2007 is eenmaal de nieuwsbrief 'Castor' 
verschenen (Castor 16). Naast verslagen 
(waaronder verspreidingskaarten) en 
aankondigingen van de activiteiten van de 
beverwerkgroep bevat de Castor ook 
informatie uit wetenschappelijk onderzoek 
en de media. De leden van de 
beverwerkgroep krijgen de nieuwsbrief per 
e-mail toegestuurd, maar elke uitgave 
wordt sinds medio 2006 ook op de website 
van de VZZ geplaatst. Castor 16 bevatte onder meer artikelen over de versprei-
ding van de bever in Flevoland, de resultaten van de transsecttellingen in de 
Biesbosch in 2006 en waarnemingen van een bever bij Hattem in Gelderland.  

Knaagsporen van bever (Foto Dennis 
ansink). W

Albin Hunia en Annemarieke Spitzen verlieten in 2007 het bestuur van de werk-
groep. Zij werden opgevolgd door Gerrit Kolenbrander en Carolien van Slijpe. 

 

In januari 2007 vierde de Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) haar derde 
lustrum! Vijftien jaar zijn we bezig om het aantal boommarters te schatten op basis 
verspreidingsgegevens en het aantal nestbomen. Op 31 oktober waren er eenen-
zestig gevallen van voortplanting van de boommarter in 2007 geregistreerd, dit 
waren er meer dan ooit!  
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Net als het aantal ontdekte nesten groeit ook het ledental van de WBN nog steeds, 
dit jaar van eenenzestig tot achtenzestig. Belangrijke nieuwe leden werden 
gevonden in Overijssel en daar is inmiddels een groeiend netwerk actief. De leden 
kwamen in het voorjaar in een werkvergadering bijeen en het bestuur vergaderde 
tweemaal. Het lustrumcomité kwam ook meerdere malen bijeen om de viering van 
het vijftienjarig bestaan op 26 en 27 oktober 2007 met een Tweedaags 
Symposium voor te bereiden.  

Op de Lustrumbijeenkomst op vrijdag 26 oktober 2007 voor genodigden werd de 
pers en autoriteiten duidelijk gemaakt dat er nog steeds bedreigingen bestaan voor 
het voortbestaan van de boommarter in Nederland, waarvan het verkeer één van 
de grootste risicofactoren is. Het ministerie van LNV, Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer hebben hun plannen voor het behoud van de boommarter 
toegelicht. Om als werkgroep te kunnen adviseren over hoe versnipperde leef-
gebieden zo effectief mogelijk verbonden kunnen worden, is het van belang te 
weten hoe boommarters zich verplaatsen. Er is met LNV afgesproken om spoedig 
bijeen te komen om alle obstakels die een telemetrieproject in de weg staan weg 
te nemen. Ter voorbereiding op zo’n gesprek heeft het bestuur van de WBN een 
telemetrieonderzoeksplan klaar liggen. 

Op 27 oktober kwamen er zeventig deelnemers op de Themadag, hoofdzakelijk 
WBN-leden. Naast lezingen over de terreinen waar boommarters voorkomen, de 
aantalsontwikkelingen, aanbevelingen voor beheer en behoud, de wetten die de 
natuur moeten beschermen en de verschillen en overeenkomsten tussen boom- 
en steenmarters werden er ook prachtige film vertoond die het gedrag van moer 
en jongen in een nauw boomholte lieten zien. Ook werd Sim Broekhuizen be-
noemd tot erelid van de WBN, iets dat hem al jaren toekwam. Bij het in ontvangst 
nemen van de felicitaties prees Sim de samenwerking met Gerard Müskens, een 
belangrijke factor om zo’n erelidmaatchap te verdienen.  

Geheel volgens verwachting verscheen jaarbrief MARTERPASSEN XIII met de 
gebruikelijke rubrieken faunistiek, veldwaarnemingen, oecologie, beleving, en de 
huishoudelijke zaken, waaronder de verslagen van de (werk)vergaderingen en ex-
cursies. De Digitale Boommarter Nieuwsbrief met actuele gebeurtenissen zowel in 
als buiten het geboorteseizoen werd veertien maal verstuurd.  

Ter gelegenheid van het Lustrum verscheen in oktober de educatieve poster “Zorg 
voor de Boommarter!” samen met een bijbehorende ansichtkaartenset. Op dit PR 
materiaal staan de kernboodschappen uit de brochure “Zorg voor de Boom-
marter!” nog eens kernachtig verwoord. Ook is een WBN-sticker “Zorg voor de 
boommarter!” geproduceerd, die op elke autobumper zou moeten kleven.  

Sinds juni is er naast de www.vzz.nl een extra website in de lucht: 
www.werkgroepboommarter.nl. Het betreft een “verdiepingssite" op basis van de 
informatie uit de Brochure “Zorg voor de Boommarter!”. 



 
48 

Ook zijn er weer nieuwe resultaten geboekt bij de uitvoering van de onderzoeks-
plannen. Ruud van den Akker is druk bezig met om de fotoval met lokstof (bijvoor-
beeld valeriaan in olie zoals geopperd door Jaap Mulder) te perfectioneren. Dit is 
van belang om boommarters te lokken; in de onzekere gebieden (Kennemerland, 
Robbenoordbos, Twente-Salland, bossen bij Silvolde, Gaasterland) kan hiermee 
het vaststellen van de aanwezigheid van boommarters wellicht worden vereen-
voudigd. De evaluatie van het gebruik van de infraroodcamera bij boomholte-
inspecties viel deels negatief uit: het bestuur heeft besloten geen hengcams meer 
te leveren aan particulieren.  

 

De Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) organiseerde in 2007 met veel succes 
excursies tijdens de Europese Nacht van de Vleermuis. Ook de jaarlijkse VLEN-dag 
werd weer goed bezocht. Deze werd dit jaar in Limburg gehouden, een provincie 
waar de vereniging enkele belangrijke vleermuisonderzoeken heeft lopen. 

De Vleermuiswerkgroep adviseerde in 2007 de Vereniging Natuurmonumenten 
over de aanschaf van een kantoorpand in Wanneperveen. Hierin bevindt zich een 
van de grootste kolonies meervleermuizen van het Groene Hart. 

De nieuwsbrief van de werkgroep kwam in 2007 voor het eerst in digitale vorm uit. 
Omdat dit besparing in de kosten met zich meebrengt, is de contributie voor de 
werkgroep afgeschaft. 

 

In 2007 stonden de activiteiten van de Zoogdier Werkgroep Zeeland (ZWZ) 
voornamelijk in het teken van het atlasproject. Van verschillende soorten zijn 
individueel of in kleine groepen gegevens verzameld of geïnventariseerd. Het jaar 
2008 is het laatste jaar dat gegevens worden verzameld. Daarna wordt gewerkt 
aan een uitgave over de Zeeuwse zoogdieren in de Fauna Zeelandica. 

Er is een nazomerkamp gehouden in Walcheren en Noord-Beveland. Voor 
verschillende onderzoeken in het kader van de Flora en Faunawet is medewerking 
verleend. De vleermuiswintertelling heeft zoals gebruikelijk plaatsgevonden op de 
Kop van Schouwen, Walcheren, en Zeeuws Vlaanderen. In 2007 is een speciaal 
onderzoek gedaan naar de meervleermuis in Zeeuws Vlaanderen; mogelijk wordt 
dit vervolgd in 2008. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
zijn verschillende klachten van vleermuizen in huis afgehandeld en zijn een aantal 
kerkzolders op vleermuizen onderzocht. 

 

De Zoogdierwerkgroep Overijssel hield zich in 2007 betrekkelijk rustig. Na het 
verschijnen van de provinciale zoogdieratlas enkele jaren geleden is er behoefte 
aan een nieuwe uitdaging. Mogelijk komt die in 2008 als aan een digitale atlas 
begonnen wordt. 
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DE WERKERS VAN DE ZOOGDIERVERENIGING VZZ 

Velen zetten zich in voor de Zoogdiervereniging VZZ. Als lid, waarnemer, 
vrijwilliger, werknemer of student. In 2007 had de vereniging 1445 leden en 22 
mensen in dienst. Circa 880 vrijwilligers namen deel aan projecten. Helaas kan 
niet iedereen in dit jaarverslag genoemd worden. Hieronder de mensen die eind 
2007 op het bureau werken, deel uitmaken van de redacties van tijdschriften en 
websites of die als bestuurder onbetaald actief zijn in werkgroepen. 
 
Bestuur Zoogdiervereniging VZZ 
Jacob van Olst, voorzitter  
Helene Stafleu, secretaris  
Toon Zwetsloot, penningmeester 
Peter van der Linden, bestuurslid  
Hans Bekker, bestuurslid  

Bestuur Steunstichting VZZ 
Jacob van Olst, voorzitter 
Helene Stafleu, secretaris  
Toon Zwetsloot, penningmeester 
 

 
Bureau VZZ 
Directie 
Jos Teeuwisse, directeur 
 
Secretariaat 
Roline Eikelboom 
Marja Horsting 
Ton Volmerink  (e) 
Vrijwilligers: 
Marcel Oldenburger 
 
Informatie & 
Automatisering 
Martijn van Oene 
Erik Jan Hofmeyer (d) 
Victor Mensing (d) 
 

Bescherming & 
Communicatie 
Dennis Wansink, hoofd  
Neeltje Huizenga  
Imre Veen 
Mieuw van Diedenhoven (e) 
Vrijwilligers: 
Franca Meuwese 
Rob Vermeulen 
Saskia Glas 
 
Onderzoek & Advies 
Jos Teeuwisse, hoofd a.i. 
Chris Achterberg 
Dick Bekker  
Emilie de Bruijckere 
Jasja Dekker 

Vilmar Dijkstra 
Hans Huitema 
Eric Jansen  
Rob Koelman 
Herman Limpens 
Svetlana Miteva 
Wesley Overman 
Johan Thissen 
Joep Tomlow 
Peter Twisk 
Sil Westra 
Richard Witte 
Johannes Regelink (e) 
Ludy Verheggen (d) 
 
(d = gedetacheerd, 
e = extern) 

 
Tijdschriften 
Redactieadres: Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem 
Redactie Lutra 
E-mail: lutra@vzz.nl 
Kees Canters, hoofdredacteur 
Edgar van der Grift, eindredacteur  
Ben Verboom, eindredacteur 

Jasja Dekker, secretaris 
Jan Piet Bekker  
Kees Camphuysen 
Koen Van Den Berge 
 



 

Redactie Zoogdier 
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De Zoogdiervereniging VZZ zet zich in voor de studie en de bescherming van alle 
in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden, zowel nationaal als 
internationaal. Daarbij is zij van mening dat studie en bescherming onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. Zonder kennis over aantalontwikkeling of oorzaken van 
achter- of vooruitgang van een soort is geen effectieve bescherming mogelijk. 
Anderzijds stimuleert de beschermingsgedachte de studie naar de biologie van 
soorten. 

Met betrekking tot de beschermingsgedachte is het uitgangspunt van de 
Zoogdiervereniging dat gestreefd moet worden naar het behoud van duurzame 
populaties. Dit betekent dat niet alleen de belangen van individuele dieren 
behartigd moeten worden (verstoring van de rustplaats, opvang van zieke of 
verweesde dieren), maar ook dat het leefgebied van de dieren in goede conditie 
moet zijn en dat er voldoende ruimte is om populaties duurzaam in stand te 
houden. Zoogdieren, die geef je de ruimte! 
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