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Jaarverslag 2010 

 

Voorwoord 

Het afgelopen jaar stond bol van de zoogdieractiviteiten. Naast onze gebruikelijke 
werkzaamheden voor leden als het uitbrengen van tijdschriften, het onderhouden van een 
website en het ondersteunen van werkgroepen werden er ook de nodige activiteiten ontplooid 
die de vereniging weer in positieve zin in de schijnwerpers hebben gezet. Ik denk hierbij aan 
twee spraakmakende symposia: een over “het wilde zwijn” en een ander over de “economie 
van het wild”. Over beide onderwerpen kwam ook een boek uit. Daarnaast ondersteunde de 
vereniging ook het uitbrengen van een nieuwe Veldgids van de Zoogdieren van Europa. In 
maart werd eindelijk ons nieuwe kantoor in Nijmegen betrokken. De leden konden het kantoor 
bezoeken tijdens de Landelijke Zoogdierdag in april. De verwachtingen van deze nieuwe 
werkomgeving op de campus van de Radboud Universiteit zijn groot, te meer omdat we 
samen met collega bewoners SOVON, RAVON, FLORON en St. Bargerveen nu één kantoor 
delen en er goede mogelijkheden zijn om nauwer samen te werken. Op 16 september 2010 
werd het contract voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) getekend. Dat mag 
gerust een mijlpaal worden genoemd. Immers alle natuurdata zijn nu bijeen in één databank 
t.b.v. beleid, beheer en wetenschap. 

Het jaar kende echter ook een keerzijde. Al ruim een jaar was het duidelijk dat, vanwege de 
economische malaise, grote bezuinigingen op komst waren die vooral onze belangrijkste 
opdrachtgevers: overheden en terreinbeheerders zouden raken. Pas met de start van het 
nieuwe kabinet werd duidelijk dat de bezuinigingen de natuursector onevenredig hard zouden 
treffen. Het grootste deel van de financiële middelen van de Vereniging kwam de afgelopen 
jaren uit het positieve resultaat van de Steunstichting. Deze werkorganisatie opereert echter in 
een vrije markt en moet bij het verwerven van opdrachten voor een belangrijk deel 
concurreren met andere groene bureaus. In een krimpende markt is dit niet makkelijk. Vooral 
in het tweede deel van het verslagjaar kwamen er daardoor minder opdrachten en dus werd 
minder omzet behaald dan begroot. Aanvankelijk dacht het bestuur dat, doordat ook de kosten 
lager uitvielen, het resultaat nog acceptabel zou zijn. Bij de opstelling van de Jaarrekening 
werd duidelijk dat het resultaat aanzienlijk negatiever was. Gevolg voor de Jaarrekening van 
de Vereniging was dat het begrote tekort niet kon worden aangezuiverd door de Stichting.  
Dankzij de toevoeging van een legaat kon het negatieve resultaat van de Vereniging beperkt 
worden. In de begroting voor 2011 zijn de financiën van Vereniging en Stichting niet meer aan 
elkaar gekoppeld. De Vereniging moet haar kosten uit eigen baten financieren en zo hoort het 
ook bij een volwassen Vereniging.  

 

Jacob van Olst, 

 

voorzitter 
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Inleiding 
Een jaar kan raar lopen. In de eerste helft van het jaar heel waren bestuur en medewerkers 
nog positief gestemd o.a. door het betrekken van een nieuw kantoor te Nijmegen. In de 
tweede helft van het jaar dienden zich enkele financiële problemen aan en aan het eind van 
het jaar bleek de financiële situatie van Vereniging en Stichting zorgelijk te zijn. Bij de 
paragraaf Financieel Jaarverslag wordt hierop nader ingegaan. 

In het verslagjaar zijn er ook zeer veel positieve activiteiten ontplooid en ook mooie resultaten 
geboekt. Hierna worden de belangrijkste wapenfeiten uit het verslagjaar puntsgewijs 
weergegeven. Elders in de tekst wordt op deze punten nader ingegaan. 

Nieuw natuurbeleid: In het voorwoord van de voorzitter is al ingegaan op de bezuinigingen die 
het nieuwe kabinet in 2010 heeft aangekondigd. Voor de natuursector bleken de voorgenomen 
bezuinigingen veel zwaarder door te  werken dan voor andere maatschappelijke sectoren. Voor 
onze werkorganisatie bleek dat de bezuinigingen op overheidsfinanciën extra hard door te 
werken. Het is een optelsom van bezuinigingen geworden waardoor opdrachtgevers pas op de 
plaats zijn gaan maken en weinig opdrachten aan derden meer verstrekken.  

Bestuur: het bestuur kwam in het verslagjaar acht keer bijeen. In het najaar zelfs twee dagen 
achtereen om te werken aan een nieuwe strategie en het bepalen van de uitgangspunten van 
de begroting. Om de verwachtte financiële krimp voor te zijn werd besloten de boekhouding 
van de Vereniging en de Stichting nadrukkelijker te scheiden. In de samenstelling van het 
bestuur kwam geen verandering. 

Vereniging: leden en werkgroepen: de Vereniging is vooral een platformorganisatie voor leden 
en andere zoogdiergeïnteresseerden. Het betreft zowel vrijwilligers als ook professionals. Zij 
delen hun kennis en passie op vele manieren zoals het leveren van waarnemingen, het 
schrijven van artikelen, het doen van onderzoek, het organiseren en/of deelnemen aan 
activiteiten van een van de werkgroepen of door gewoon lid te zijn. Het aantal leden daalde 
met 40 en blijft daardoor schommelen rond de 2000. 

Nieuw kantoor: begin maart kon eindelijk worden verhuisd naar een nieuw kantoorpand op de 
campus van de Radboud Universiteit te Nijmegen. In dit pand zijn ook gehuisvest collega- 
organisaties SOVON, RAVON, St. Bargerveen en later in het jaar voegde ook FLORON zich nog 
bij dit samenwerkingsverband dat Natuurplaza wordt genoemd. Doel is om de onderlinge 
samenwerking verder te intensiveren.  

Landelijke Zoogdierdag: deze werd in april gehouden in en rond het nieuwe kantoor. Het 
thema van deze dag was “Zoogdieren in de stad”. Tijdens de pauze werd de voorjaar ALV 
gehouden. De najaar ALV werd georganiseerd in het Bezoekerscentrum Veluwezoom te 
Rheden. Na de vergadering was er een excursie in het kader van het thema “Jaar van het wild 
zwijn”. 

NDFF: vele jaren werd er al gewerkt aan de Nationale Databank Flora en Fauna  (NDFF), een 
landelijke databank waarin alle natuurgegevens zijn opgeslagen. Op 16 september werd in 
aanwezigheid van de minister van LNV een set van overeenkomsten getekend die de afspraken 
regelen tussen de GaN (Gegevensautoriteit natuur) en de PGO’s in deze vastleggen. Deze 
NDFF is vanaf nu de standaard geworden voor het invoeren, beheren en doorleveren van data. 
Het belang van de PGO’s is dat een wezenlijke stap is gezet naar een goed 
informatievoorziening t.b.v. natuurbeleid en uitvoering.  

Zoogdieratlas: veel zoogdierdata zijn recent verzameld in het kader van het project 
Zoogdieratlas.nl. Dit project, waarin op Limburg na alle provincies meedoen  is in 2008 van 
start gegaan. In 2010 werden de eerste provinciale projecten al weer afgerond, terwijl de 
laatste provincies van start gingen. Voor Limburg (een zelfstandig atlasproject) en Zeeland 
verschenen zoogdieratlassen in boekvorm. 
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Communicatie: 2010 werd het themajaar voor het  Wild Zwijn. De belangrijkste activiteiten 
waren het verschijnen van het boek Wilde zwijnen en het symposium met dezelfde naam. 
Door deze activiteiten heeft de Zoogdiervereniging een ingang gevonden voor een positie als 
kennishouder hoefdieren. Eerder al waren er een symposium en boek gewijd aan de Economie 
van het wild (baten van grotere zoogdieren). Ook werd meegewerkt aan een publicatie over de 
Steenmarter. Veel persberichten hadden betrekking op deze publicaties. Onze tijdschriften 
Zoogdier en Lutra verschenen in de gebruikelijke frequentie. 

Bescherming: de meeste energie ging zitten in een juridische procedure rond de gedragscode 
van de waterschappen. Helaas kreeg de Zoogdiervereniging van de Hoge Raad geen gelijk 
t.a.v. haar standpunt dat de gedragscode in strijd is met de Flora- en faunawet. Verder werd 
input geleverd voor de nieuwe Natuurwet die op stapel staat. 

Samenwerking: De Vereniging werkt samen met een groot aantal andere partijen. De 
belangrijkste zijn de VOFF, Soortenbescherming Nederland, Natuurplaza, en enkele andere 
zoogdierorganisaties en werkgroepen. Andere samenwerkingsverbanden zijn  IUCN, 
Landschapsmanifest en Coalitie Biodiversiteit. 

 
Meerjarenbeleidplan 

2010 was het vijfde en laatste jaar van het Meerjarenbeleidplan 2006 – 2010.  

Dit meerjarenplan is opgebouwd rond ‘Speerpunten’ (van beleid). Deze Speerpunten vormen 
de “kapstok” van het Jaarverslag 

De speerpunten zijn: 

- Kennis op peil 
- Zoogdieronderzoek Nederland 
- Zoogdieren het beschermen waard 
- Ontdek de zoogdieren 
- Mensen voor zoogdieren 

 
Alle speerpunten zijn in principe even belangrijk, maar bij de keuzes die gemaakt zijn, golden 
de volgende uitgangspunten: 

- beschikken we over de noodzakelijke menskracht 
- beschikken we over de benodigde financiële middelen 

De noodzakelijke menskracht werd geleverd door vrijwilligers en professionals. De Vereniging 
blijft bovenal een organisatie van mensen die geboeid zijn door zoogdieren en die zich vrijwillig 
inzetten voor onderzoek en bescherming. De beschikbaarheid van vrijwilligers was dan ook 
bepalend voor de uitgevoerde activiteiten. 

In het geval van professionele inzet waren de financiën een doorslaggevende voorwaarde. 
Financiën werden verkregen via bijdragen van leden, d.m.v. sponsoring/fondsen en het 
resultaat dat met het uitvoeren van projecten door de Steunstichting werd verdiend.  

In 2010 is een nieuw Meerjarenplan 2011-2015 door de ALV vastgesteld.  
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Speerpunt 1, Kennis op peil  
Doel: Het op peil houden van de kennis omtrent voorkomen, verspreiding en 
populatieontwikkeling van wilde zoogdieren in Nederland. 

Aan de basis van de studie naar en de bescherming van zoogdieren staat het verzamelen van 
gegevens: waar en wanneer komen zoogdieren voor en hoe gaat het met ze? Om deze vragen 
te beantwoorden voert de Zoogdiervereniging al enige jaren op landelijk niveau 
verspreidingsonderzoek en monitoring uit. Dit is mogelijk dankzij de inzet van vele 
leden/vrijwilligers. Sinds eind 2008 draait ook het project Zoogdieratlas.nl 

De Vereniging verzamelt gegevens t.b.v. beleid, beheer, wetenschap en burgers.  

Anders dan voorheen worden de meeste data nu ingevoerd via de invoersites Telmee.nl en 
Waarneming.nl Alle verzamelde data gaan nu naar de Nationale Databank Flora en Fauna. Het 
daarbij behorende Natuurloket levert deze data desgevraagd aan derden  

 

Verspreidingsonderzoek en aantalontwikkeling (NEM) 

 Het VONZ 2010 omvatte waterspitsmuis, noordse woelmuis, boommarter en das. Het 
onderzoek werd gecoördineerd vanuit de Steunstichting. Veel data werden verkregen via 
vrijwilligers. 
 

De landelijke meetnetten uit 2009, om de aantalontwikkeling van zoogdieren in Nederland te 
volgen, werden gecontinueerd. Het veldwerk werd door vrijwilligers uitgevoerd.  

Aanleveren waarnemingen stimuleren 

 De on line invoermodules van www.waarneming.nl en www.telmee.nl en het project project  
Zoogdieratlas.nl stimuleren het aanleveren van waarnemingen. In 2010 liep in iedere provincie 
een deelatlas project. Dit atlasproject dient voor een belangrijk deel een inhaalslag naar 
zoogdierdata omdat de verspreidingskaarten van soorten nog te veel witte vlekken (geen data 
beschikbaar) vertonen. Het atlasproject moet er voor zorgen dat we voor een groot deel van 
Nederland kunnen beschikken over actuele gegevens m.b.t. het voorkomen van soorten. Op 
het kantoor van de vereniging treedt een medewerker op als contactpersoon voor waarnemers 
en ook in de provincies zijn contactpersonen actief die moeten stimuleren dat er zoveel 
mogelijk waarnemingen worden verzameld.. 

Databankbeheer 

De databankbeheerder besteedde veel tijd aan het ondersteunen van de provinciale 
atlasprojecten. Een goede wisselwerking tussen de provinciale coördinatoren en de 
databankbeheerder zorgt er voor dat er een groeiende stroom van data werd gegenereerd. 
Ook werd er opnieuw veel tijd besteed aan het valideren van de waarnemingen.  

Doordat de NDFF in 2010 operationeel werd is het zelf uitleveren van waarnemingsgegevens 
gestopt. De inhaalslag om oude waarnemingen van zoogdieren te digitaliseren is in 2010 
doorgegaan. 

Data en NDFF 

Als particuliere gegevensbeherende organisatie (PGO) is het inwinnen, beheren en beschikbaar 
stellen van zoogdierdata voor beleid, beheer en onderzoek een hoofddoelstelling. 

In dit kader is de ontwikkeling van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) van groot 
belang. Op 16 september 2010 werden, in aanwezigheid van de toenmalige minister van LNV, 
mevrouw Gerda Verburg, de contracten getekend tussen de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) 
en de PGO’s m.b.t. eigendom, beheer en ontwikkeling van de NDFF en alles wat daarbij hoort. 
De data van meerdere PGO’s, waaronder de Zoogdiervereniging zijn in het verslagjaar 
overgebracht naar de NDFF. 

De PGO’s zijn door het ondertekenen van de contracten mede-eigenaar geworden van de 
NDFF. 
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Ook aan databankbeheer (waarin ook de validatie is ondergebracht) is veel werk besteed, 
waardoor deze nu grotendeels operationeel is. Het uitleveren geschiedt in het Natuurloket en 
steeds minder via onze eigen zoogdierdatabank. 

Capacity Building 

Om verzekerd te zijn van een groeiende stroom waarnemingen is ook in 2010 gewerkt aan het 
werven, binden en opleiden van vrijwilligers/waarnemers. Het project Capacity Building is 
onderdeel van het NDFF bouwwerk. 

In dit kader werden er in het verslagjaar vanuit de Zoogdiervereniging de volgende cursussen 
verzorgd: Basiscursus inventariseren vleermuizen, Batdetector workshop, Analyseren 
vleermuisgeluiden, Zoldertellingen vleermuizen, Sporen en prenten en de Basiscursus 
grondgebonden zoogdieren. 

Het doel van deze cursussen was om waarnemers en andere geïnteresseerden te trainen in het 
herkennen van soorten via de directe waarneming van een dier, via geluiden en of sporen. 

Ook de landelijk georganiseerde inventarisatieweekenden trokken de nodige (nieuwe) 
geïnteresseerden. Samen met ervaren onderzoekers kon kennis worden overgedragen aan 
nieuwe vrijwilligers 

Alle geïnteresseerden konden vanaf onze website een handleiding downloaden voor het 
inventariseren van dassen, boommarters, muizen met inloopvallen, muizen met lokbuizen, 
zoldertellingen en auto/bootvleren.  

Kwaliteitsborging gegevens verzamelen en leveren 

Het opleiden van veldwerkers had tot doel om betrouwbare gegevens te verkrijgen. Voor een 
deel van het veldwerk waren reeds protocollen opgesteld, zoals voor vleermuizen en 
boommarters (hengelcameraonderzoek). Het streven om in 2010 meer protocollen op te 
stellen, bijv. voor onderzoek met inloopvallen is door tijdgebrek niet gerealiseerd en werd 
doorgeschoven naar 2011. 

 
Speerpunt 2, Zoogdieronderzoek Nederland  
Doel: Een impuls geven aan het (wetenschappelijk) onderzoek aan zoogdieren in Nederland. 

Fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek 

In de loop der jaren is door de Zoogdiervereniging een grote set met waarnemingen en 
monitoringsreeksen verzameld. Deze is in principe te gebruiken door onderzoekers voor 
beantwoording van onderzoeksvragen.  

Het meeste wetenschappelijke onderzoek dat door leden van de Zoogdiervereniging wordt 
uitgevoerd, is toegepast onderzoek: kennisvergaring ten behoeve van beheer en bescherming. 
Centrale vragen daarbij zijn: waarom bevinden soorten zich op bepaalde plekken in het 
landschap, wat zijn bepalende condities in dit voorkomen, en hoe kunnen deze condities 
worden behouden of verbeterd?  

Voor zover bekend werd er geen fundamenteel onderzoek door leden van de vereniging 
uitgevoerd. Wel toegepast onderzoek. De resultaten daarvan werden gepubliceerd in ons 
wetenschappelijk tijdschrift Lutra. 
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Speerpunt 3, Zoogdieren het beschermen waard 
Doel: Het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten gericht op de bescherming van 
zoogdieren op nationaal, provinciaal of lokaal niveau. 

De bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden is een hoofddoel van de 
Zoogdiervereniging. De Werkgroep Zoogdierbescherming is op dit terrein actief.  

De Zoogdiervereniging richt zich op situaties waarbij sprake is van effecten op populatieniveau, 
enerzijds vanuit de doelstellingen van de vereniging en anderzijds vanwege een beperkte 
beschikbaarheid van middelen en tijd. Dit betekent dat er meestal geen prioriteit kan worden 
gegeven aan lokale of regionale bedreigingen. 

Soortenbeleid  

De Zoogdiervereniging is lid van Soortenbescherming Nederland (voorheen Platform 
Soortenbeschermende Organisaties). De naamsverandering van dit samenwerkingsverband 
tussen Vogelbescherming, RAVON, de Vlinderstichting, EIS Nederland, FLORON en de 
Zoogdiervereniging kwam in 2010 tot stand en was in feite een doorstart voor deze 
organisatie. 

Door de landelijke overheid is het soortenbeleid al grotendeels verlaten en ondergebracht in 
het veel integralere leefgebiedenbeleid. De Zoogdiervereniging is nog wel uitvoerder van het 
Soortenbeleidsplan Noordse Woelmuis. Het meest werk hiervoor werd door de werkorganisatie 
uitgevoerd, maar tijdens meerdere inventarisatieweekenden werden vrijwilligers ingeschakeld 
bij het vangonderzoek. 

Soortenbescherming Nederland was in 2010 gesprekspartner bij het opstellen van de nieuwe 
Natuurwet. Getracht werd om het soortenbeleid hierin een plek te geven. Vanwege de grote 
veranderingen bij het Rijk is het niet duidelijk hoe dit proces vordert.  

Het rijk heeft besloten steeds meer natuurgerelateerde uitvoeringstaken af te stoten naar de 
provincies. De verschillende provincies zijn hierdoor steeds belangrijker geworden voor het 
soortenbeleid. Daarom zijn in het verslagjaar waar mogelijk de contacten met verschillende 
provincies aangehaald o.a. via het project Zoogdieratlas.nl. 

In meerdere provincies werd nog uitvoering gegeven aan het oude provinciale soortenbeleid. 
De Zoogdiervereniging heeft als uitvloeisel daarvan bijvoorbeeld in Noord-Brabant een netwerk 
van vrijwilligers helpen opzetten waarmee problemen rond zoogdieren in gebouwen opgelost 
kunnen worden. Dit project liep ook in 2010 nog door.  

Ruimtelijke ingrepen en zoogdieren 

Eén van de grootste bedreigingen voor zoogdieren is het verlies van habitat en versnippering 
van leefgebieden. Het is daarom essentieel om de bescherming van zoogdieren een goede 
plaats te geven in wet- en regelgeving. In het verslagjaar is vanuit de Zoogdiervereniging in 
samenwerking met zusterorganisaties meegedacht over de nieuwe Natuurwet.  

Maar er gaat ook veel mis bij uitvoering en beheer, vaak door een verkeerde planning en een 
gebrek aan kennis. De Zoogdiervereniging probeert hier verandering in te brengen. Zo werd in 
het verslagjaar een juridische procedure gevoerd tegen goedkeuring door LNV van de 
gedragscode waterschappen 

Daarnaast gaf de werkorganisatie meerdere cursussen voor professionals en vrijwilligers, 
onder andere door ook in 2010 de succesvolle cursus ‘Vleermuizen en Planologie’ en een 
nieuwe cursus “Vleermuizen en quick scans” te geven. 

Veel burgers benaderden in 2010 de Vereniging met vragen omtrent de zorg voor zoogdieren 
bij ruimtelijke ingrepen. Zo mogelijk werden vragen telefonisch beantwoord. In sommige 
gevallen werd doorverwezen naar andere organisaties zoals provinciale Milieufederaties. De 
Zoogdiervereniging mist de middelen en menskracht om burgers in dergelijke situaties actief te 
steunen. 
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Binnen Soortenbescherming Nederland werd het afgelopen jaar gewerkt aan een initiatief om 
te komen tot een Natuurmeldpunt. Burgers kunnen hier hun klachten deponeren en 
voorlichting krijgen hoe te handelen. Door klachten te bundelen kan de overheid gerichter 
worden benaderd over waar de handhaving van natuurwetgeving faalt. In 2011 moet dit 
gestalte krijgen 

Om bij de voorbereiding van ruimtelijke ingrepen rekening te kunnen houden met de 
aanwezige zoogdieren zijn betrouwbare verspreidingsgegevens een must. Het operationeel 
worden van de NDFF in 2010 is een belangrijke stap om snel een goed beeld te krijgen welke 
waarden op een bepaalde locatie aanwezig en in het geding zijn. 

 

Speerpunt 4, Ontdek de Zoogdieren  

 

Doel: Entameren en coördineren van voorlichting- en onderwijsactiviteiten om de kennis over 
wilde zoogdieren en het draagvlak voor bescherming onder de bevolking te vergroten.  

De vereniging gebruikt voorlichting om meer draagvlak in de samenleving creëren voor de in 
ons land in het wild levende zoogdieren. Voor sommige soorten (eekhoorn, das) is het al 
voldoende om hun “aaibaarheid” te benadrukken, voor andere soorten (vleermuizen) is het 
belangrijk om waarde en plaats in het ecosysteem onder de aandacht te brengen. 

Communicatie en voorlichting 

Verschillende communicatiemiddelen en activiteiten zijn in het afgelopen jaar ingezet om meer 
bekendheid te geven aan de waarde van zoogdieren en de wijze waarop bescherming het best 
kan plaatsvinden. 

In de eerste plaats zijn er onze periodieken (Zoogdier en Lutra) en onze websites en 
nieuwsbrieven waar veel informatie te vinden was. Ook werd geparticipeerd in de website 
www.natuurbericht.nl 

Daarnaast zijn de campagnes in het kader van Het Jaar Van…… succesvol gebleken. In 
september was er voor de tweede keer een Egelweekend. Het themadier in 2010 was het wild 
zwijn. Door middel van een symposium, een “zwijnen kansenkaart”, een  boek, persberichten 
en interviews werd de waarde van deze zoogdiersoort voor de Nederlandse natuur uitgebreid 
onder de aandacht gebracht van beleidsmakers, beheerders en het brede publiek. 

Ook werd aan Triple E opdracht gegeven om een onderzoek te verrichten naar de baten van 
grotere zoogdieren. In de media wordt vooral aandacht besteed aan schade, daardoor is een 
eenzijdig beeld ontstaan bij veel burgers en beleidsmakers. Het onderzoek “Wild van de 
economie” toont overtuigend aan dat de baten de kosten ver overtreffen.h 

Waar mogelijk en nodig speelde de Vereniging in op de actualiteit of werd getracht 
onderwerpen in de actualiteit te plaatsen. Dit gebeurde o.a. door een wekelijks persbericht uit 
te brengen en mee te werken aan www.natuurbericht.nl. Deze website bleek door de pers 
goed te worden benut voor het maken van nieuwsitems.  

Jeugd 

In  het verslagjaar jaar werd het project “Uilen en muizen CSI” gestart.  In samenwerking met 
Vogelbescherming, IVN en Wildzoekers richt dit project zich op relaties in de natuur, in het 
bijzonder voedselrelaties. Ouders/grootouders worden gestimuleerd om voor hun 
kinderen/kleinkinderen bij de Zoogdiervereniging een pakket te bestellen waarmee braakballen 
kunnen worden geplozen. Rond dit pluizen wordt veel informatie geboden over uilen en muizen 
en voedselketens. Volwassenen en kinderen gaan samen speuren naar soorten en hun relaties. 
Een echt “Ontdek de zoogdieren“ project dus. 

Het project werd financieel mogelijk gemaakt via een subsidie van de Regeling Draagvlak 
Natuur van het Ministerie van LNV.  
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Speerpunt 5, Mensen voor zoogdieren  
Doel: Mensen die geïnteresseerd zijn in zoogdieren en die zoogdieronderzoek en/of –
bescherming een warm hart toedragen verenigen binnen de Zoogdiervereniging. 

De missie van de Zoogdiervereniging stelt dat zij mensen verenigt die actief kennis 
verzamelen, ontwikkelen en uitdragen, met als doel de actieve bescherming van zoogdieren en 
hun leefgebieden, zowel nationaal als internationaal. Bij de Zoogdiervereniging kunnen leden 
actief zijn in werkgroepen en in redacties. Leden kunnen 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 

Voor nieuwe leden was er de keuze tussen twee acties: een gratis egelmok (beschikbaar 
gesteld door Vivara) of korting op de Veldgids Europese Zoogdieren. De leden van collega- 
organisatie IVN kregen een oproep om lid te worden van de Zoogdiervereniging via een artikel 
in het IVN blad Mens en Natuur. Bij dat nummer was ook de Egeltuinen brochure 
meegezonden. Helaas was het resultaat van deze actie zeer bescheiden. Verder is er media-
aandacht gegenereerd door de campagne ‘Jaar van het Wild Zwijn’. De totale inspanning 
leverde 243 nieuwe leden op. Doordat een aantal lidmaatschappen wegens wanbetaling zijn 
stopgezet en ook ten gevolge van de economische crisis een aantal leden heeft opgezegd, is er 
netto sprake van een afname van het ledenaantal met 43 personen. 

Ledenvergaderingen  

Tweemaal heeft een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden: op 17 april op 
Natuurplaza (Radboud Universiteit in Nijmegen) en op 20 november in het bezoekerscentrum 
van Natuurmonumenten op de Veluwezoom (Rheden).  

De eerste ALV stond als Landelijke Zoogdierdag in het teken van ’Zoogdieren in de stad’. Er 
waren lezingen over de stad als biotoop (Niels de Zwarte, bSR), stedelijke vleermuizen (Erik 
Korsten, Zoogdiervereniging), steenmarters (Erwin van Maanen), resultaten van het Jaar van 
de Egel (Jasja Dekker, Zoogdiervereniging), zoogdieronderzoek in de stad (Martin Melchers, 
gemeente Amsterdam), knaagdieren (Nico Vonk, KAD) en stadvogels (Jip Louwe Kooijmans, 
Vogelbescherming). Met circa 100 deelnemers was er een hoge opkomst. De ALV vond plaats 
in de lunchpauze. Hierin werd de jaarrekening akkoord bevonden door de leden, werd een 
aantal bestuursleden herkozen en werden het jaarverslag en meerjarenbeleidsplan van de 
vereniging besproken. 

De tweede ALV was kleinschaliger van opzet. We waren te gast bij Natuurmonumenten in het 
Nationaal Park De Veluwezoom. Met circa 50 personen was de zaal precies gevuld. Tijdens de 
vergadering werd door Theo Verstrael (De Vlinderstichting) een toelichting gegeven op 
databankrecht in verband met de Nationale Databank Flora en Fauna. Ook werden de 
begroting en het jaarplan voor de vereniging voor 2011 besproken en werd het 
Meerjarenbeleidsplan voor de stichting toegelicht. Na de vergadering gaven André ten Hoedt 
(Natuurmonumenten) en Chris Achterberg (Zoogdiervereniging) een rondleiding door het 
gebied, die in het teken stond van het Jaar van het Wild Zwijn. 



 13 

 

Presentatie Jasja Dekker tijdens Landelijke Zoogdierdag (Foto: Chris Achterberg) 

 

Tijdschriften, nieuwsbrieven, websites en boeken 

Wie lid wordt van de Zoogdiervereniging ontvangt vier keer per jaar het populair 
wetenschappelijk tijdschrift Zoogdier. Leden van het Vlaamse Natuurpunt kunnen een 
abonnement nemen zonder lid van de Vereniging te worden. De redactie bestaat uit 
vrijwilligers, auteurs en fotografen die belangeloos meewerken. Auteurs schrijven hun eigen 
artikelen. Deze formule van onderop geeft meteen de kracht van ons Nederlands-Vlaamse 
tijdschrift weer. Het blad draait uitstekend. Ook in 2010 was Zoogdier ook vaak een bron voor 
berichten in andere media. 

Voor het wetenschappelijk tijdschrift Lutra was 2010 een lastig jaar met een onverwacht gering 
kopijaanbod.  

Het ontbreken van een ISI-impactfactor (belangrijk voor wetenschappelijke erkenning bij 
onderzoekers) weerhoudt waarschijnlijk professionele zoogdieronderzoekers van het insturen 
van manuscripten. De redactie hoopt in 2011 een eigen ISI-impactfactor te krijgen, waardoor 
mogelijk aan de dalende trend in het kopijaanbod een halt kan worden toegeroepen. 
Daarnaast is het schrijven van een wetenschappelijk artikel voor ‘amateurs’ vaak lastig, gezien 
het ontbreken van ervaring èn gezien de wetenschappelijke eisen die door de redactie aan een 
manuscript worden gesteld. Een andere neergaande trend is de afname van het aantal 
abonnees. De redactie bezint zich dan ook op maatregelen om de populariteit van Lutra te 
vergroten.  

Ondanks deze perikelen werden toch twee nummers met een gevarieerd aanbod van artikelen 
afgeleverd. In de landelijke pers werd opvallend veel aandacht aan de inhoud van Lutra 
gegeven, zoals aan grote meeuwen die steeds vaker muizen gaan eten, de eerste bultrug op 
de kust van de Lage Landen en de overblijfselen van een orca gevonden bij opgravingen van 
het kasteel van Brederode bij Velzen. Daarbij zal zeker de actieve promotie van de inhoud van 
Lutra vanuit de Steunstichting VZZ, te weten door de redactiesecretaris Eric van Kaathoven, 
een rol hebben gespeeld. Kortom, er lijken wel degelijk kansen en mogelijkheden voor Lutra te 
bestaan! 

Ook twee maal per jaar verschijnt de Telganger met resultaten en terugkoppeling voor 
waarnemers. Daarnaast kan iedereen zich melden voor de wekelijks mail-nieuwsbrief 
Zoogmail.  

De website van de Zoogdiervereniging bevat meerdere nieuwsberichten per week, een 
agenda, en de nodige achtergrondinformatie. Naast de algemene website is in 2010 ook 
gestart met een webwinkel. Dit gaf tegelijkertijd de mogelijk om de algemene site compacter 
in te richten.  
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Tijdens de campagne ‘Jaar van het Wild Zwijn’ zijn veel nieuwsberichten naar buiten 
gebracht. Met name de presentatie van een kansenkaart voor het wild zwijn in Nederland 
(samenwerking met ARK Natuurontwikkeling en Alterra-WUR) leidde tot veel publiciteit in 
kranten en op radio en tv.  

In 2010 zijn er drie boeken verschenen waarbij de Zoogdiervereniging was betrokken. 
Allereerst is dit het boek ‘Wild van de Economie’, dat in opdracht van de Zoogdiervereniging 
werd opgesteld door Triple E en de economische baten van grotere zoogdieren beschrijft. 
Daarnaast verschenen twee monografieën: over het wild zwijn en de steenmarter. 

Voor een overzicht van alle nieuwsberichten, zie www.zoogdiervereniging.nl 
(actueel/nieuwsarchief). Veel lezers trok ook de samenwerkingsprojecten Natuurbericht.nl en 
Wolveninnederland.nl.  
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Jaarverslagen van de Werkgroepen 
Binnen de Zoogdiervereniging zijn verschillende werkgroepen actief.  De werkgroepen zijn 
ingedeeld naar soort, regio of thema. Hierna wordt een overzicht gegeven van de verslagen 
van de activiteiten van de verschillende werkgroepen.  

De Werkgroep Zoogdierbescherming organiseerde in april 2010 een goed bezocht 
symposium in Lelystad  onder de titel 'Muskusrattenbestrijding kan anders!'. De werkgroep is 
ook een samenwerking gestart met de Stichting Aap, die allerlei min of meer wilde dieren 
opvangt die als huisdier worden gehouden en daar ongeschikt voor zijn. Samen zoeken we 
naar wetgeving waarbij de import van die dieren in Nederland verboden kan worden.   

Naar aanleiding van een zienswijze van de werkgroep heeft het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie de noordse woelmuis als doelsoort toegevoegd aan de doelen 
voor het Natura2000-gebied Veerse Meer. Een mooi succes.  

In 2005 is het zogenaamde Vrijstellingenbesluit Flora- en faunawet (Ffw) in werking 
getreden. Inwerkingtreding was deel van een pakket van maatregen om de regeldruk in 
Nederland te verlagen en de al erg ingewikkelde Ffw te vereenvoudigen. Het eerste is 
gelukt: maatschappelijk handelen (bouwen, landbouw, bosbouw, beheer, onderhoud en 
gebruik van terreinen, en ruimtelijke inrichting) gaat momenteel gepaard met meer vrijheden 
vanuit de wettelijke soortenbescherming. Er gelden landelijke vrijstellingen voor bepaalde 
soortgroepen en vrijstellingen voor  bepaalde vormen van maatschappelijk handelen als 
daardoor beschermde soorten kunnen worden gestoord. De tweede doelstelling: 
het vereenvoudigen van de Flora- en faunawet, is niet geslaagd. Nog meer dan voor 2005 is 
het correct handelen rond beschermde soorten planten en dieren een zaak van specialisten 
geworden. Velen zijn in verwarring, slechts weinigen hebben een volledig overzicht.  

 
De belangrijkste verandering rond het Vrijstellingenbesluit was de introductie van verschillende 
niveaus van wettelijke bescherming en de introductie van de zogenaamde "gedragscodes 
Flora- en faunawet". Bepaalde categorieën beschermde soorten planten en dieren verliezen 
hun wettelijke bescherming als ze worden bedreigd door bepaalde categorieën 
maatschappelijk handelen. Voor bepaalde categorieën strenger beschermde soorten planten en 
dieren gelden geen algemene vrijstellingen, maar vrijstellingen op basis van bepaalde 
voorzorgsregels. Je moet dan handelen volgens een door de minister van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie goedgekeurde gedragscode. Sinds 2005 zijn tientallen gedragscodes 
door maatschappelijke organisatie zoals gemeenten en brancheorganisaties ter goedkeuring 
ingediend. Deze gedragscodes zijn voor de te beschermen soorten planten en dieren vaak niet 
optimaal. De gedragscodes worden namelijk opgesteld om vrijheid van handelen te krijgen, na 
ministeriële goedkeuring. Daar bevindt zich dus een spanningsveld. De Zoogdiervereniging 
heeft in 2006 bezwaar gemaakt tegen de goedkeuring van de gedragscode voor de Unie van 
Waterschappen. We vonden dat de gedragscode veel te weinig waarborgen bood om bedreigde 
soorten zoogdieren die benodigde bescherming ook werkelijk te bieden. Het bezwaar is in 
2007 door de toenmalige Minister van LNV afgewezen. We hebben het daarna aan de 
Bestuursrechter voorgelegd. Die stelde de Zoogdiervereniging geheel in het gelijk. Dat was 
reden voor zowel de minister als de Unie van Waterschappen om in beroep te gaan bij de Raad 
van State. Met een kleine groep hartstochtelijke zoogdierbeschermers, geholpen door een 
jurist van een gerenommeerd advocatenkantoor hebben we de verweerschriften en pleitnota’s 
opgesteld. De uiteindelijke uitspraak van de Raad van State was erg teleurstellend. In een  
uitgebreide uitspraak werden de beroepen van de minister en de waterschappen toegewezen. 
Onze belangrijkste argument dat de Europese Habitatrichtlijn een strengere bescherming 
afdwingt dan die de gedragscode voor de waterschappen bood, werd door de Raad van State 
terzijde gelegd. En bij die uitspraak hadden we ons neer te leggen. Voor hen die de 
buitengewoon interessante uitspraak eens wil bestuderen: zie Raad van State, uitspraak in 
zaak 200909427/1/H3. 
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De Veldwerkgroep heeft in 2010 een drietal zeer geslaagde kampjes in Nederland 
georganiseerd in achtereenvolgens het Robbenoordbos, Drentse Aa en het Nationale Park 
Wieden-Weerribben. Bij alle kampjes is intensief samengewerkt met plaatselijke 
natuurorganisaties. 
Verder is er weer het jaarlijkse zomerkamp  gehouden, in Finland.  
Van al deze activiteiten is een verslag gemaakt. Deze zijn te vinden op de publicatielijst van de 
Veldwerkgroep en en kunnen worden gedownload vanaf de site van de Vereniging: 

Boshamer, J.P.C. (red.) (2010): Verslag Inventarisatie zoogdieren in het Robbenoord- en 
Dijkgatsbos, Boswachterij Wieringermeer 8, 9 en 10 oktober 2010, Veldwerkgroep van de 
Zoogdiervereniging, z.p., ISBN 978-90-79924-22-6 

Leeningen, R. van (2011): Muizenweekend Midden en Zuidwest Drenthe, verslag van een 
veldwerkgroepkamp 10-12 september 2010, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, 
Nijmegen, ISBN 978-90-79924-23-3 

Mostert, K. en E. Thomassen (2010): Vleermuizen in de sauna - zomerkamp in Finland, in: 
Zoogdier nr. 4, jaargang 21, p. 19-21, Zoogdiervereniging. 

Resoort, J. (2010): Muizenweekend nationale park Weerribben-Wieden, verslag van een 
veldwerkgroepkamp Weerribben-Wieden 24-25-26 september 2010, Veldwerkgroep van de 
Zoogdiervereniging en Zoogdieratlas Overijssel, Nijmegen, ISBN 978-90-79924-20-2 

Resoort, J., K. Mostert en E. Thomassen (red.) (2010): Mammal survey Patvinsuo (Finland) 
2010 - results of ten days field work, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging, Nijmegen, 
ISBN: 978-90-79924-21-9 

De voorzitter van de veldwerkgroep - Paul van Oostveen - heeft  wegens drukke 
familieomstandigheden zijn functie neergelegd en heeft zijn deze overgedragen aan Janny 
Resoort. 

De Werkgroep Kleine Marterachtigen heeft zich in 2010 vooral beziggehouden met het 
voorbereiden van een pilotstudie, die in het voorjaar van 2011 gaat plaatsvinden. Tijdens deze 
pilotstudie willen we verschillende inventarisatiemethoden voor kleine marterachtigen 
vergelijken in hun effectiviteit, kosten en inspanning. Hiernaast heeft de Werkgroep Kleine 
Marterachtigen in 2010 ook een aantal snijdagen georganiseerd waar dissectie gepleegd werd 
op verkeersslachtoffers van bunzing, hermelijn en wezel. Ook waren er leden van de 
werkgroep aanwezig op het 28e Mustelid Colloquium dat in Nijmegen plaatsvond. Hier hebben 
wij een discussie geïnitieerd over onderzoek naar kleine marterachtigen in Europa, waarbij 
buitenlandse onderzoekers input hebben gehad op de plannen voor de pilotstudie. 

De Beverwerkgroep Nederland (BWN) opende het beverjaar traditioneel weer met de 
Nationale Beversporendag, tijdens het eerste weekend van maart. In gebieden waar bevers 
voorkomen of waar, gezien de aanwezigheid van geschikte biotopen op bereikbare afstand 
vanuit bekende beverpopulaties, mogelijk bevers voorkomen is gezocht naar knaag- en 
verblijfsporen van de bever. Met behulp van enkele tientallen vrijwilligers werd op deze manier 
de actuele verspreiding van de bever in beeld gebracht. 

De simultaantellingen die in 2008 zijn opgestart, zijn ook in 2010 uitgevoerd in de Blauwe 
Kamer (Wageningen/Rhenen), langs de IJssel en in de Gelderse Poort. Er zijn veel bevers 
waargenomen, zodat voor deze gebieden een minimum aantal aan aanwezige bevers kon 
worden vastgesteld.  

In 2010 is eenmaal de nieuwsbrief Castor verschenen. Hierin was aandacht voor bevers in 
verschillende delen van Nederland: Gelderse Poort, Groningen/Drenthe, Blauwe Kamer en het 
IJsseldal. Daarnaast is er in Castor een overzicht gegeven van alle waarnemingen in de 
afgelopen twee jaar. 

De voorzitter (Stefan Vreugdenhil) heeft zijn taken neergelegd. Zijn rol wordt tijdelijk 
waargenomen door Carolien van Slijpe. 

 
De onderzoeksactiviteiten van de Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) hebben zich 
in 2010 voortgezet. Opnieuw is een belangrijk onderzoeksrapport beschikbaar gekomen waar 
WBN-leden een belangrijke rol in hebben gehad: Het voorkomen van boommarters in de 
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Oostelijke Vechtstreek, van Ruud van den Akker en Jelle Harder. In dit rapport is te lezen hoe 
met cameravallen is aangetoond dat in de Noord-Hollandse Vechtstreek boommarters 
voorkomen. Hiermee is voor de tweede maal het voorkomen van boommarters in grote 
moerasgebieden aangetoond. Ook de activiteiten in de Achterhoek gaan gestaag door. Peter 
van der Leer is met zijn groep vrijwilligers al weer twee jaren bezig en er zijn tien tot twaalf 
boommarters getraceerd in het westelijke deel en twee in het oostelijke deel. Het 
haarvalonderzoek heeft nog niet veel opgeleverd, maar de cameravallen wel.  
 
Aan het eind van het jaar bedroeg het WBN-leden aantal tweeëntachtig. Nieuwe leden zijn 
Wouter Bosgra, Marten van Bracht, Walter Eijndhoven, Hans Hollander, Bert van’t Holt, Jeroen 
Kloppenburg, Rita van Liere, Gilbert Verhoeven en Augie Vissers. 
De leden vergaderden zoals gebruikelijk in het voorjaar en in het najaar. Het WBN-bestuur 
vergaderde tweemaal. Hugh Jansman is op de voorjaarsvergadering verkozen tot voorzitter en 
Gerrit Visscher tot secretaris. Ben van den Horn blijft onderdeel van het bestuur uitmaken als 
contactpersoon voor externe contacten. 
Een nieuw Huishoudelijk Reglement is in 2010 van kracht geworden. 
 
De Werkgroep ZeeZoogdieren (WZZ) is begin jaren ‘80 opgericht om de contacten tussen 
studenten op dit onderwerp te verbeteren. Dat leidde onder meer tot enkele 
zeezoogdierdagen. Eind jaren '80 werd deze functie overgenomen door de Europese 
Walviskundige Vereniging (European Cetacean Society) waar ook de zeehonden en dergelijke 
een plaats vinden. Hiermee verviel de noodzaak voor een Nederlandse werkgroep. In 2008 
heeft de ECS zijn jaarbijeenkomst voor het eerst in Nederland gehouden. Het team van 
studenten en (oud)wetenschappers dat deze conferentie organiseerde overweegt de 
werkgroep van de Zoogdiervereniging weer actief te maken om zo op nationaal niveau een 
aanspreekpunt te creëren. In 2010 zijn echter nog geen activiteiten ontplooid. 

 
Van de overige werkgroepen: Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN), 
Zoogdierwerkgroep Zeeland en Zoogdierwerkgroep Overijssel werd geen bijdrage voor 
het Jaarverslag ontvangen. 
 

Publicatiefonds Lutra 

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

In het afgelopen kalender jaar 2010  werd € 1.000,-  uitgekeerd voor de controle op Engelstalige 
teksten.  

Het werkkapitaal van het fonds liep door de verleende subsidies opnieuw enigszins terug. Het  
is daardoor niet mogelijk de subsidies uit de renteopbrengsten te verstrekken en moet het 
kapitaal worden aangesproken. 
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Financiën 
Uit bijgevoegde Staat van baten en lasten blijkt dat 2010 eindigt met een tekort van 13.000 
euro. Wel is er een legaat in het vooruitzicht gesteld, waarvan een bedrag van 103.000 euro in 
het resultaat is meegnomen. Zonder dit legaat waren de baten 69.000, dit is conform de 
begroting. In de begroting was een tekort voorzien van 124.000 euro. Bij de realisatie bedroeg 
dit tekort (zonder legaat) 116.000 euro. In andere jaren werd dit tekort aangezuiverd vanuit 
het positieve resultaat van de Steunstichting. In 2010 was het resultaat van de Steunstichting 
echter negatief (minder inkomsten uit opdrachten door economische teruggang), waardoor 
aanzuivering niet mogelijk was. Een sterk negatief resultaat was alleen te voorkomen door 
alvast een deel van het legaat in het resultaat mee te nemen. 
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Staat van baten en lasten 2010 
       

 Begroting           Realisatie  
Realisatie 

tov 

 2010  2010  2.009  
begroting 

in % 

Baten        

Contributies en abonnementen  53.000   60.484   48.765   

Giften / Legaten 3.000   102.909   90   

Verkoop 7.000   7.380   4.144   

Sponsoring 5.000       

Overige baten 1.000   1.399   2.173   

 69.000   172.172   55.172  249,5% 

Lasten       

Personeel ( doorbelasting) 117.000   89.007   109.247   

Huisvesting (doorbelasting) 9.000   5.952   6.000   

Organisatie (doorbelasting) 11.000   10.870   9.000   

 137.000   105.829   124.247  77,2% 

Activiteiten leden       

PR activiteiten               -    13.631   6.070   

Winkel 5.000   8.375   1.896   

werkgroepen 5.000   1.000   3.700   

ALV 4.000   3.417   179   

 14.000   26.424   11.845  188,7% 

Tijdschriften/website       

Zoogdier  25.000   24.808   26.175   

Lutra 12.000   17.362   10.242   

Website 3.000   2.781   6.450   

 40.000   44.951   42.867  112,4% 

       

Overig 2.000   7.998   0  399,9% 

Resultaat  -124.000   -13.030   -123.787  10,5% 

       

       

Bestemming reserve ten behoeve van het resultaat    

Bestemmingsreserve Publicaties   5.876    

Bestemmingsreserve Zoogdierfonds   7.024    

       

Resultaat toegerekend aan 2010   -130     

Het bestuur heeft besloten de bestemmingsreserve voor Publicaties en Zoogdierfonds ten bate van het 
resultaat van de vereniging aan te wenden in 2010   
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 Bijlage 
BESTUUR EN WERKGROEPEN VAN DE ZOOGDIERVERENIGING  

Velen zetten zich in voor de Zoogdiervereniging. Als lid, waarnemer, vrijwilliger, werknemer of student. In 
2010 had de vereniging bijna 2100 leden. Circa 900 vrijwilligers namen deel aan projecten. Helaas kan 
niet iedereen in dit jaarverslag genoemd worden. Hieronder de mensen die eind 2010 deel uitmaken van 
bestuur, de redacties van tijdschriften en websites of die als bestuurder onbetaald actief zijn in 
werkgroepen. 
 
 
Bestuur Zoogdiervereniging VZZ 
Jacob van Olst, voorzitter 
Toon Zwetsloot, penningmeester 
Hans Bekker, secretaris 
Hugh Jansman, bestuurslid 
Peter van der Linden, bestuurslid 
Albert van Zadelhof, adviseur 
 
Vrijwilligers 
Tina Reilink 
Kris Vanopstal 
 
Tijdschriften 
Redactieadres: Toernooiveld 1, 6525 ED  Nijmegen 
 
Redactie Lutra 
E-mail: lutra@zoogdiervereniging.nl 
Kees Canters, hoofdredacteur 
Ben Verboom, eindredacteur  
Jan Piet Bekker  
Kees Camphuysen  
Jasja Dekker 
Edgar v.d. Grift 
 
Redactie Zoogdier 
E-mail: redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl 
Jos Teeuwisse, hoofdredacteur  
Eric van Kaathoven, eindredacteur 
Paul Van Daele  
Steve Geelhoed  
Jeroen Mos 
Aaldrik Pot 
Froukje Rienks 
Marrije Siemensma 
Goedele Verbeylen 
Stefan Vreugdenhil 
Joke Winkelman 
 
Redactie VLEN Nieuwsbrief  
E-mail: vlennieuwsbrief@zoogdiervereniging.nl 
Carolien van der Graaf 
René Janssen 
 
Redactie Zoogmail 
E-mail: zoogmail@zoogdiervereniging.nl 
Peter van der Linden 
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Werkgroepen 
 
Veldwerkgroep    
Secretariaat: Middelstegracht 28, 2312 TX Leiden 
E-mail: veldwerkgroep@zoogdiervereniging.nl 
Janny Resoort, voorzitter 
Eric Thomassen, secretaris 
Jeroen Willemsen, penningmeester  
Jan Alewijn Dijkhuizen, materiaalbeheerder (E-mail: materiaal@zoogdiervereniging.nl) 
Kees Mostert 
Jan Piet Bekker 
 
Werkgroep Zoogdierbescherming 
Secretariaat: Steenhouwerskade 80, 9718 DH Groningen 
E-mail: zoogdierbescherming@zoogdiervereniging.nl 
Marijke Drees, voorzitter 
Fons Bongers 
Jacques Cöp 
Nienke van Hest 
Johan Thissen 
Jan Willem van der Vegte 
Marc van der Valk 
 
Beverwerkgroep Nederland (BWN) 
Secretariaat: Toernooiveld 1, 6525  ED, Nijmegen 
E-mail: beverwerkgroep@zoogdiervereniging.nl 
Gerrit Kolenbrander, secretaris 
Carolien van Slijpe, penningmeester 
Vilmar Dijkstra 
Nannike Buvelot 
 
Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) 
Secretariaat: Kort Galgewater 16, 2312 BR Leiden 
E-mail: vleermuiswerkgroepnederland@zoogdiervereniging.nl  
Anne-Jifke Haarsma, voorzitter 
Saskia Roselaar, secretaris  
Carolien van der Graaf 
René Janssen 
Leonie de Kluys  
Annemieke Ouwehand  
 
Werkgroep Kleine Marterachtigen 
Secretariaat: Toernooiveld 1, 6525  ED, Nijmegen  
E-mail: werkgroep-kleine-marterachtigen@zoogdiervereniging.nl 
Tim Hofmeester, voorzitter 
Jasja Dekker, secretaris 
 
Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) 
Secretariaat: Celsiusstraat 4, 3817 XG Amersfoort 
E-mail: boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl 
Hugh Jansman, voorzitter 
Vacature, secretaris 
Walther Bakker, penningmeester 
Ruud van den Akker 
Ben van den Horn 
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Werkgroep Zeezoogdieren (WZZ) 
Secretariaat: Brikkenwal 20, 2317 GT Leiden 
E-mail: j.w.broekema@inter.nl.net 
Jan-Willem Broekema, voorzitter/secretaris 
 
Zoogdierenwerkgroep Overijssel 
Secretariaat: p/a N&M Overijssel, Stationsweg 3, 8011 CZ Zwolle 
E-mail: blij@natuurmilieu.nl 
Ton Bode, voorzitter 
Annelies van der Blij, secretaris 
 
Zoogdier Werkgroep Zeeland (ZWZ) 
Secretariaat: Schoondijkse Dijk 35, 4438 AE Driewegen 
E-mail: nanning-jan.honingh@slz.landschapsbeheer.nl 
Jan Piet Bekker, voorzitter 
Nanning-Jan Honingh, secretaris 
Kees de Kraker, penningmeester 
 
Coördinatoren Vleermuiswintertellingen 
Groningen: Rob Koelman  
Friesland: Teddy Dolstra  
Drenthe: Reinier Meijer  
Overijssel: Henk Mellema 
Gelderland: Gerhard Glas  
Utrecht: Zomer Bruijn  
Noord-Holland: Petra Vlaming  
Zuid-Holland: Gerben Achterkamp  
Zeeland: Jan Piet Bekker  
Noord-Brabant: René Janssen  
Limburg groeven: Jos Cobben  
Limburg overig: Ludy Verheggen  
Flevoland: Jeroen Reinhold 

Publicatiefonds Lutra 
Hans Bekker, voorzitter 
Bauke Hoekstra, penningmeester 
Edgar van der Grift, bestuurslid 

 

 

 

 

 


