
Bureau van de 
Zoogdiervereniging

Het professionele bureau van de Zoogdiervereniging beschikt over expertise op het vlak van de in het 
wild levende zoogdieren in Nederland én hun leefgebieden. Wij kunnen wij u van dienst zijn bij het 
geven van advies en uitvoeren van opdrachten op verschillende vlakken. 

  Wist u dat?
Het Bureau van de Zoogdiervereniging is gevestigd in Natuurplaza in Nijmegen. In voorkomende 
gevallen werken we nauw samen met externe deskundigen van andere disciplines, van universiteiten 
tot adviesbureaus. Afhankelijk van het project wordt een team van specialisten gevormd met een 
centrale projectleider als uw aanspreekpunt.

 
Wet- en regelgeving
Bij veel ingrepen in de ruimtelijke ordening krijgt 
u te maken met wet- en regelgeving rondom 
beschermde zoogdiersoorten, zoals de Flora- en 
faunawet. Door hier in een vroeg stadium rekening 
mee te houden kan vertraging bij de uitvoering 
worden voorkomen. Wij kunnen u adviseren rondom 
het natuurinclusief bouwen en ontwerpen, waarbij 
verblijfplaatsen van bijvoorbeeld vleermuizen 
integraal in de planvorming worden ingepast. Wij 
hebben ook praktijkervaring met het wegnemen 
van negatieve effecten op zoogdieren. Denk naast 
vleermuizen ook aan soorten als bever en das. 

Innovatie
Door het experimenteren en toepassen van 
innovatieve onderzoekstechnieken worden betere 
en sneller resultaten behaald. Wij streven er naar 
voorop te blijven lopen in deze ontwikkelingen. 
Zo hebben wij goede resultaten met E-DNA-
technieken bij  noordse woelmuis,  gebruik van 
Batloggers voor het laagdrempelig onderzoeken 
van vleermuizen en hebben we gewerkt aan 
een rekenkundig model om de effecten van 
windturbines op vleermuizen te voorspellen.

Foto: Wesley Overman

Foto: Stefan Vreugdenhil



Voor meer informatie over wat het Bureau van de Zoogdiervereniging voor u kan
betekenen neemt u vrijblijvend contact op via

telefoon: 024-7410500 of e-mail: secretariaat@zoogdiervereniging.nl

www.zoogdiervereniging.nl

Inventarisatie 
Met een éénmalige inventarisatie krijgt u inzicht 
in voorkomen van soorten (aantal, verspreiding) 
binnen een gebied. Door een aantal jaren 
achtereen op dezelfde wijze en op dezelfde locatie 
een inventarisatie uit te voeren (monitoring) 
zijn ontwikkelingen in de loop der jaren vast 
te stellen. Hierbij is het mogelijk effecten van 
eerdere maatregelen te evalueren. Zowel 
rondom eenmalige inventarisaties als monitoring 
kunnen wij u adviseren of deze voor u uitvoeren.

Wij streven naar oplossingen waar zowel zoogdieren als mensen baat bij hebben. Daarnaast 
staat kwaliteit hoog in ons vaandel, maar we zijn daarin ook pragmatisch en realistisch.
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Voorlichting
Niet alleen kennis verzamelen, maar ook het delen van deze kennis staat centraal. Daarom organiseert 
het bureau van de Zoogdiervereniging verschillende cursussen (ook in-company) voor medewerkers van 
overheden, terreinbeheerders en adviesbureaus. Daarnaast maken we voorlichtingsmateriaal.


