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1.  Inleiding 
 

Het jaar 2011 was een moeilijk jaar voor de organisatie. Door een groot financieel tekort in 
2010 en het zeer beperkte eigen vermogen van zowel vereniging als steunstichting, waren in 
het voorjaar 2011 ontslagen bij de steunstichting onvermijdelijk. Dit had ook directe gevolgen 
voor de vereniging, omdat niet alle voor de vereniging belangrijke werknemers in dienst 
konden blijven en er daardoor taken niet op de vertrouwde manier uitgevoerd konden worden.  

Desondanks waren er in 2011 weer veel activiteiten en werkzaamheden welke  hebben 
bijgedragen aan het uitvoeren van de doelstellingen van de vereniging.  

 

Enkele in het oog springende zaken:  

Bestuur: de bestuurssamenstelling is in het najaar van 2011 ingrijpend gewijzigd. Jacob van 
Olst nam na 14 bestuursjaren afscheid en Hans van Dord werd de nieuwe voorzitter. Daarnaast 
zijn Jan Buys en Albert van Zadelhoff toegetreden tot het bestuur.  

Directie: eind 2011 nam Jos Teeuwisse na zes jaar afscheid als directeur van de vereniging en 
steunstichting in verband met zijn pensionering. Onder zijn leiding is de organisatie 
geprofessionaliseerd en verder gegroeid. Rob van Westrienen (tevens directeur Stichting 
RAVON) is aangetreden als interim directeur.   

Nieuwe werkgroepen: in 2011 zijn er twee nieuwe werkgroepen aangesloten: de 
Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland en KNNV Afdeling Delfland.  

Zoogdieratlas.nl: Er zijn in de periode 2008-2011 ontzettend veel zoogdiergegevens verzameld 
in het kader van het project Zoogdieratlas.nl. Dit project, waarin op Limburg na alle provincies 
meededen werd eind 2011 afgerond. In het kader van Zoogdieratlas.nl werd er met een groot 
aantal provinciale organisaties samengewerkt (provincies, waterschappen, Provinciale 
Landschappen, Landschapsbeheer et cetera). 

Communicatie: 2011 was het Jaar van de Vleermuizen. De belangrijkste activiteiten waren het 
verschijnen van een brochure, een webcam, de Landelijke Zoogdierdag, een Sunrise Survey en 
de Nacht van de Vleermuis. Door deze activiteiten heeft de Zoogdiervereniging een wezenlijke 
bijdrage geleverde aan de vergroting van de kennis over vleermuizen onder een breed publiek.  

Bescherming: de meeste energie ging zitten in de lobby voor een goede bescherming van 
zoogdieren en hun leefgebieden in de in voorbereiding zijnde nieuwe natuurwet. Dit gebeurde 
in samenwerking met andere natuurorganisaties vanuit de vaste samenwerking binnen 
Soortenbescherming Nederland.  
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2. Meerjarenbeleidsplan 
 

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

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

In het geval van professionele inzet vanuit de Steunstichting VZZ waren de benodigde 
financiën een doorslaggevende voorwaarde voor het uitvoeren van activiteiten. Deze financiën 
werden verkregen via bijdragen (contributies en giften) van leden en door middel  van 
sponsoring/fondsen verkregen door de Steunstichting. De medewerkers van de Steunstichting 
VZZ voeren diverse werkzaamheden uit voor de vereniging. In 2011 gebeurde dit voor het 
eerst binnen een vooraf reëel vastgesteld maximaal aantal te besteden uren. Deze 
werkzaamheden omvatten: 

 Websitebeheer 

 Beleidslobby 

 Medewerker vrijwilligers 

 Ledenadministratie 

 Zoogdierredactie (gedeeltelijk) 

 Communicatie en PR 

 Organisatie Algemene Ledenvergaderingen 

 Organisatie Landelijke Zoogdierdag 

 

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

 Uitbouwen van de kennisorganisatie 

 Gestructureerde aandacht voor beïnvloeding 

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

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

Werven, binden en opleiden van vrijwilligers en waarnemers 

 Het aantrekken van nieuwe (regionale) werkgroepen (KNNV Afdeling Delfland en de 
Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland) om daarmee een nog grotere lokale basis 
te hebben voor mensen die aan de slag willen met zoogdieronderzoek. 

 Tijdens het Zoogdieratlas.nl project zijn onder andere via publieksacties veel (nieuwe) 
vrijwilligers betrokken geraakt bij zoogdieren in Nederland. 

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

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

 Er werden in 2011 diverse inventarisatieweekenden georganiseerd. Deze weekenden 
leverden zowel gegevens op als dat het deelnemers de mogelijkheid bood van ervaren 
onderzoekers te leren. 

 

Data en NDFF 

Stimuleren aanleveren waarnemingen 

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

Verspreidingsonderzoek en aantalsontwikkeling 

 In opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur werden projecten uitgevoerd in het 
kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (hazelmuis, wintertellingen vleermuizen, 
zoldertellingen vleermuizen, dagactieve zoogdieren) en verspreidingsonderzoek 
(braakballen, bever/otter, eikelmuis en noordse woelmuis) 

 De databankbeheerder besteedde veel tijd aan het ondersteunen van de provinciale 
coördinatoren van de atlasprojecten.  
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2.2 Gestructureerde aandacht voor beïnvloeding 

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

 

Steunstichting beleidslobby t.b.v. vereniging 

 Het kabinet werkt al enige tijd aan een nieuwe natuurwet, die een optelsom moet 
worden van de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. 
Namens de vereniging heeft de steunstichting tijdens bijeenkomsten de zorg ten 
aanzien van de afnemende bescherming van veel zoogdieren en hun leefgebieden 
overgebracht aan het ministerie.  

 Daarnaast zijn in 2011 vanuit de Zoogdiervereniging twee schriftelijke reacties naar 
staatssecretaris Bleker gestuurd over deze nieuw Natuurbeschermingswet. In eerste 
instantie vanuit Soortenbescherming Nederland en later in samenwerking met enkele 
tientallen natuurorganisaties (‘de wet moet terug naar de tekentafel’). Ook de 
Werkgroep Boommarter Nederland diende een zienswijze in. 

 

Cursussen voor professionals 

 In 2011 werden twee cursussen voor professionals gegeven die betrekking hebben op 
vleermuizen: ‘Vleermuizen en planologie’ en ‘Herkennen van potentiële 
vleermuiswaarden’. 

 Daarnaast werden er samen met partnerorganisaties nieuwe cursussen ontwikkeld met 
betrekking to natuurwetgeving en -beleid (WABO en Flora- en faunawet) 

 

 

2.3 Draagvlakversterking door middel van profilering van de 
vereniging  

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

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

 

Communicatie en voorlichting 

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

 Twitter en Facebook: in 2011 is er actief getwittert over groot en klein nieuws op 
zoogdiervlak (@Zoogdierverenig) en daarnaast heeft de Zoogdiervereniging haar eigen 
Facebookpagina (http://www.facebook.com/Zoogdiervereniging?sk=wall). 

 Sinds 2011 kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een maandelijks e-mail 
nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staan de nieuwsberichten van de nieuwspagina op 
www.zoogdiervereniging.nl van de voorgaande maand samengevat. 

 

Zoogmail 

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

 

Tuinreservaten 

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

 

Bijeenkomsten 

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

 De najaars-ALV werd georganiseerd in het Hogeschool Domstad in Utrecht. Na de 
vergadering was er ter gelegenheid van het afscheid van voorzitter Jacob van Olst een 
mini-symposium met ‘Klimaatverandering’ als thema. 

 

Tijdschriften en boeken 

 Zoogdier: het tijdschrift Zoogdier is vier maal verschenen in 2011. Nadat door een 
reorganisatie bij de steunstichting de eindredacteur niet voor de organisatie kon 
worden behouden, is een nieuwe, vrijwillige eindredacteur aangesteld. 

 Lutra: het wetenschappelijk tijdschrift Lutra is in 2011 twee keer verschenen. 

 In het kader van het Jaar van de Vleermuizen is in opdracht van het Projectbureau 
Nieuwe Hollandse Waterlinie het kinderboek ‘Dora ondersteboven’ (Herman Limpens en 
Peter Twisk) uitgegeven door de KNNV Uitgeverij. Daarnaast heeft de 
Zoogdiervereniging een bijdrage geleverd aan de uitgave van het standaardwerk 
‘Vleermuizen - Alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika’ (bewerking van Peter 
Lina), dat is uitgegeven door Tirion Natuur. 
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Websites  

 Zoogdiervereniging: De website van de Zoogdiervereniging is begin 2011 aangepast, 
wat betreft structuur en huisstijl. De site bevat nieuwsberichten (gemiddeld eens per 
week een nieuwe) en een activiteitenagenda. Daarnaast informatie over de vereniging, 
werkgroepen en diverse zoogdiersoorten. 

 Webwinkel: de webwinkel is in 2011 verder uitgebouwd en aangevuld. Naast boeken, 
zijn er ook veel digitale rapporten en digitale publicaties (jaargangen van Zoogdier, 
Telganger) te vinden. 

 Zoogdieratlas.nl: deze website is het verzamelpunt van alle provinciale atlasprojecten. 

 Zoogdier van het Jaar: iedere ‘soort van het jaar’ heeft een eigen website. 

 Zoogdiergezien.nl: eenvoudige invoermogelijkheid voor algemeen publiek 

 

Soort van het Jaar 

 In 2011 was er voor de vierde keer een soort van het jaar gekozen. Deze keer waren 
het de vleermuizen (aansluitend bij het internationale jaar van de vleermuizen). Door 
een grote financiële bijdrage vanuit de Regeling Draagvlak Natuur van het Ministerie 
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kon het jaar groots worden 
aangepakt. 

 De belangrijkste activiteiten waren het verschijnen van een brochure over vleermuizen 
bij u in de tuin (oplage 50.000 exemplaren), een webcam bij een kolonie 
meervleermuizen, de Landelijke Zoogdierdag en een Sunrise Survey. Daarnaast werd 
de Nacht van de Vleermuis in samenwerking met de VLEN groots aangepakt. De Nacht 
werd aangekondigd met radiospotjes en op tientallen locaties waren excursies en 
activiteiten waar geïnteresseerden aan mee konden doen.  

 

Jeugd 

 Uilen en muizen CSI: het in 2010 gestarte project ”Uilen en muizen CSI” kreeg in 2011 
haar vervolg. Ook dit project, dat de Zoogdiervereniging samen met Vogelbescherming 
en IVN uitvoerde, werd gefinancierd door de Regeling Draagvlak Natuur. (Groot)ouders 
werden gestimuleerd om voor hun (klein)kinderen een pakket te bestellen waarmee 
braakballen kunnen worden geplozen. Meivakantie 2011 was er een tweede pluisweek 
waarbij het pakketje opnieuw onder de aandacht werd gebracht. 

 Op www.zoogdiervereniging.nl zijn bij de soortinformatie twee spreekbeurt pakketten 
geplaatst, over vleermuizen en wild zwijn. Het is de bedoeling dit aanbod voor andere 
soorten steeds verder aan te vullen. 
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3. Jaarverslagen van de werkgroepen 
 

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

 
KNNV Afdeling Delfland 
De afdeling Delfland van de KNNV is in 2011 een werkgroep geworden van de 
Zoogdiervereniging. De meeste activiteiten rond zoogdieren spelen zich af rond de 
jaarthema's. 

In 2011 zijn in een aantal natuurtoetsen zoogdieren, onder andere vleermuizen 
meegenomen. Zie de diverse rapporten voor de resultaten op de 
website www.knnv.nl/afdelingDelfland (kijk onder downloads). Wekelijks komt er een digitale 
nieuwsbrief uit.  

 

Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) 

Na de gestage groei van het ledental in voorgaande jaren bleef het aantal leden in 2011 op 
peil. Twee leden bedankten en een nieuw lid meldde zich aan. Eind 2011 bestaat de ledenlijst 
uit 97 personen. 

Het bestuur bleef ongewijzigd: Hugh Jansman (voorzitter), Gerrit Visscher (secretaris), Walther 
Bakker (penningmeester), Ben van den Horn (externe contacten) en Ruud van den Akker 
(technisch adviseur). We vergaderden in januari en augustus, met name ter voorbereiding van 
de ledenvergaderingen, maar uiteraard ook ter bespreking van lopende zaken en nieuwe 
ontwikkelingen. 

Lopende zaken 

De voorzitter heeft een voorstel geschreven om op een gestandaardiseerde wijze de jaarlijkse 
inventarisatiegegevens te verzamelen, inclusief de verkeerslachtoffers. Hierop is door diverse 
betrokkenen op diverse wijze gereageerd. Mogelijk komen de 2011-gegevens komend jaar in 
vernieuwde vorm beschikbaar. Het is de bedoeling op termijn trends in de 
populatieontwikkeling te ontdekken. 

Het houden van zogenaamde snijsessies, waarbij dode boommarters worden onderzocht, is 
met name om administratieve redenen in 2011 stilgevallen.  

Financiën 

Een in gang gezette opheffing van de Boommarterstichting kreeg, na instemming  van de 
leden, einde dit jaar zijn beslag. 

Nieuwe ontwikkelingen 

Hier moet allereerst worden genoemd de voor inspraak vrijgegeven conceptversie van de Wet 
natuur. Deze wet voorziet in verminderde bescherming van veel soorten, waaronder 
boommarter.   In overleg met de leden is op de najaarsvergadering besloten tot een scherpe 
reactie. Zowel namens onze werkgroep als door de Zoogdiervereniging in samenwerking met 
andere organisaties zijn ‘brandbrieven’ naar het ministerie gestuurd. Dit deden ook individuele 
leden. 
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Een andere ontwikkeling (die in 2012 zijn beslag krijgt) is de wettelijke opvang van inheemse 
dieren. Opvangcentra zullen gecertificeerd moeten zijn. In het verslagjaar is gepoogd inzage te 
krijgen in de potentiële opvangadressen, teneinde via expertiseaanbod te garanderen dat 
boommarters op een correcte manier worden opgevangen. Helaas verloopt het proces 
moeizaam. 

Het op zich afgeronde onderzoek naar het voorkomen van boommarters in het gebied van de 
oostelijke Vechtstreek (Noord-Holland) kreeg dit jaar een vervolg in het duingebied van Kenne-
merland (Noord-Holland). 

In de Vechtstreek hebben de vrijwilligers zich verbreed tot een marterwerkgroep. Enkelen zijn 
WBN-lid geworden en vormen daardoor onze contacten met dit interessante gebied. 
Soortgelijke ontwikkeling betreft de nog verse werkgroep Kleine marterachtigen. Twee van de 
actieve bestuursleden zijn ook actief binnen de WBN, waardoor ‘kruisbestuiving’ min of meer 
verzekerd is. 

Onderzoek 

Helaas lukte het ook in 2011 niet om een geschikt gebied te vinden waar het al zo lang 
gewenste zenderonderzoek aan boommarter(s) kan starten.  Montferland (Gelderland) lijkt 
een optie te zijn. De activiteiten van de in 2008 opgerichte projectgroep 
boommarteronderzoek Achterhoek/Liemers (Gelderland) vorderen gestaag. Vijfenzeventig 
procent van hun gebied is inmiddels onderzocht. De aantallen gevonden nest-bomen blijven 
beperkt, maar fotovallen tonen het voorkomen van de soort op veel locaties aan. Dit geldt ook 
voor het aansluitende gebied aan beide zijden van de IJssel, globaal tussen Dieren en 
Zutphen. Ook hier laten cameravallen zien wat tot voor kort als uitzonderlijk werd beschouwd. 

De traditionele onderzoekgebieden in Drenthe, Overijssel, Veluwe en Utrechtse Heuvelrug zijn 
ook in 2011 behoorlijk onderzocht.  

Marterpassen 

Veel, zo niet alles van de hiervoor genoemde onderzoeken worden verkort gepubliceerd in 
onze jaarbrief, die al lang geen brief meer is. Ook in 2011 verscheen een kloek rapport, met 
steeds meer opnames in kleurendruk. De 18e uitgave al weer!  

Ledenvergaderingen 

Zoals te doen gebruikelijk werd voor de leden een voor- en najaarsbijeenkomst georganiseerd. 
Op 12 maart waren we te gast bij Natuurmonumenten te Vorden en op 29 oktober bij het 
Gooisch natuurreservaat te Hilversum. De opkomst van leden en belangstellenden was telkens 
goed: 29 respectievelijk 27 personen, exclusief bestuur. Ook de gastheren waren goed, maar 
nu ik dit schrijf: hadden we al eens een gastvrouw namens een ons onderdak biedende 
organisatie? Op de laatste vergadering is min of meer besloten volgend jaar ons 20-jarige 
bestaan meerdaags te vieren! Zuid Limburg lijkt een uitdaging. 

Afsluitend aan de vergaderingen werd een excursie gehouden. In de Graafschap bij Vorden 
werden bosgebieden bezocht die voor velen nog onbekend waren. In het Gooi werd de 800m 
lange natuurbrug Zanderij Crailoo bewandeld, die voor velen waarschijnlijk totaal onbekend 
was. Ook al werd de aanwezigheid van boommarter niet vastgesteld, wel kon worden 
vastgesteld dat het elkaar ontmoeten en uitwisselen van expertise een belangrijke bijdrage 
levert. Op beide locaties leverde ook het weer een zeer positieve bijdrage. 
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Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen  

De winterinventarisaties worden grotendeels gecoördineerd door Rob Koelman. In 2011 namen 
hier ongeveer 10 personen aan deel. De zomerinventarisaties zijn in 2011 gerealiseerd met 
medewerking van 25 personen, die er in totaal 49 avonden op uittrokken. De nadruk lag op 
het invullen van nog niet eerder bezochte plekken in de provincie Groningen. De 
weersomstandigheden maakten dat reeds half april inventarisaties mogelijk waren, terwijl er 
ook nog tot half september veel vleermuizen actief bleven. Er zijn 18 kolonies geteld, waarvan 
er 3 eerder bezocht waren. De gemiddelde koloniegroottes bedroegen 56 Gewone 
dwergvleermuizen (13 kolonies), 28 Laatvliegers (3 kolonies), 73 Rosse vleermuizen (2 
kolonies). 

Er zijn 24 verzoeken om informatie over vleermuizen afgehandeld. Er zijn 48 meldingen van 
interessante, zielige of dode vleermuizen afgehandeld. Veel meldingen kwamen binnen via het 
systeem op Vleermuis.net. Er zijn 20 verschillende lezingen en/of excursies verzorgd. Het 
leeuwendeel daarvan werd verzorgd door Jan van Muijlwijk. Op 26 en 27 augustus (Nacht van 
de Vleermuis) zijn in totaal zes excursies begeleid, waaronder drie door samen 7 personen 
tijdens het Noorderzon festival in Groningen. Op 10 en 11 september (Open Monumentendag) 
werd een vleermuisexpositie verzorgd voor de kerk in Den Ham. Mede dankzij de fantastische 
professionele hulp van Hanneke Heerema, van Ontwerpbureau Sjem-en-ko, en de hulp van 
meer dan 20 mensen, werd het heel mooi. Er kwamen 95 bezoekers. Het resultaat is ook een 
aanzet voor een meer permanente expositie. De Groninger pers besteedde 14 keer aandacht 
aan zaken aangaande vleermuizen, inclusief aankondigingen van inventarisaties en een 
expositie.  

Baukje Hoekstra en Aize Tolsma, stagiaires van de opleiding milieukunde opleiding Van Hall-
Larenstein/Leeuwarden, deden onderzoek naar bouw en omgeving van kerken in de provincie 
Groningen en aanwezigheid van vleermuizen. Aantal te onderzoeken kerken in Groningen: 
135. Per eind 2011 waren er 127 bezocht, daarvan 58 kerken twee keer (zomer en winter). In 
82 kerken waren vleermuizen of sporen daarvan. In slechts 12 kerken werden daadwerkelijk 
vleermuizen aangetroffen, al dan niet levend. Slechts 2 kerken hebben zowel een zomer- als 
een winterfunctie.  

Op initiatief van Raymond Haselager en gecoördineerd door Anne Jifke Haarsma 
(onderzoekster Leiden) heeft een groep vleermuisdeskundigen, waaronder ook Bob Jonge 
Poerink en Miranda Berghuis in juni en juli meervleermuizen gezocht in het Reitdiepdal. 
Dankzij mistnet- en zenderonderzoek behaalden ze resultaten die ver buiten het vermogen van 
de werkgroep vallen. 

 

Vleermuizenwerkgroep Nederland (VLEN) 

Nacht van de Vleermuis 

In 2011 deed de (VLEN) uiteraard mee aan het Jaar van de Vleermuis. De voornaamste 
activiteit om daarvoor zoveel mogelijk mensen te bereiken is de Europese Nacht van de 
Vleermuis. Deze werd in 2011 op 28 augustus gehouden, waarbij de VLEN een stimulerende 
en organiserende rol speelde. Er is hiervoor in veel lokale pers aandacht geweest voor dit 
terugkerend fenomeen. Tijdens deze excursies zijn in totaal honderden mensen in Nederland 
op een positieve manier in 'aanraking' gekomen met vleermuizen. De excursies zijn 
georganiseerd door gemeentes, zoogdier- en vleermuiswerkgroepen, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, IVN- en KNNV-afdelingen, bezoekerscentra, het Natuurhistorisch 
Genootschap Limburg en vele andere (vrijwilligers)organisaties. 
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Op een tiental locaties zijn meerdere excursies gehouden. Tijdens de fortenmaand stonden 
vleermuizen de hele maand in de aandacht. Bijzonder waren de vaarexcursies in de 
Molenpolder en de Nieuwkoopse plassen. In Overijssel en Gelderland zijn ook fietsexcursies 
georganiseerd. Andere speciale activiteiten waren het midzomervleermuizenfeest, 
kinderexcursies met onder andere het 'spelen met vleermuisbrillen' en de combinatie van een 
vleermuisexcursie met het bestuderen van het heelal door telescopen. Als dank voor hun 
bijdrage hebben de vrijwilligers het boek 'Dora ondersteboven' gekregen, dat de 
Zoogdiervereniging speciaal voor het jaar van de vleermuizen heeft uitgegeven. Aan de 
deelnemers werd de folder 'Vleermuizen Ook in uw tuin' van de Zoogdiervereniging uitgedeeld. 

Website vleermuis.net 

De website vleermuis.net wordt door een aantal mensen bijgehouden en voorzien van nieuws, 
uitgebreide informatie en interactie via een forum. Het forum wordt goed gebruikt en 
gevonden, door zowel 'leken' die een vraag of opmerking hebben over vleermuizen in het 
algemeen (vleermuis gezien, gevonden etc.), als door kenners die discussie voeren over 
bescherming en onderzoek (wat zijn vandaalbestendige bunkerdeuren, welke tabel met 
frequenties wordt er gebruikt etc.). De website wordt goed gevonden en gebruikt. 

Afgelopen jaar was er extra aandacht voor de vleermuizenwebcam die hing bij een 
meervleermuizenverblijf. Welke url? Of werkt ie niet meer? 

VLEN-nieuwsbrief 

Er zijn 3 VLEN-nieuwsbrieven (nrs 64-66) gemaakt in 2011 en verzonden aan meer dan 450 
mensen. In deze nieuwsbrieven zijn diverse artikelen geplaatst over onder andere de 
vleermuizenwebcam, dwergvleermuizen op de radar en vleermuizentrek langs de Zeeuwse 
kust. Ook werd in de nieuwsbrief een handreiking gegeven hoe verblijfplaatsen te zoeken 
(zonder detector) in het kader van de "sunrise survey". Hiervoor mensen werden opgeroepen 
om in de ochtend zwermende vleermuizen te zoeken en daarmee hopelijk verblijfplaatsen te 
vinden. En uiteraard werden belangrijke activiteiten als de Nacht van de Vleermuis en de 
VLEN-dag aangekondigd. 

Filmpje vleermuizen tellen 

Voor het programma Mooier Nederland in opdracht van het Ministerie van EL&I is er een 
promotiefilmpje gemaakt voor het vrijwillig tellen van vleermuizen(verblijven) bij het 
meervleermuizenverblijf in Waddinxveen. Zie http://www.youtube.com/mooierlandschap - 
aflevering 9 met verwijzing naar vleermuis.net. 

Jaarlijkse VLEN-dag 

De jaarlijkse VLEN-dag is dit jaar gehouden in Naturalis. Dit jaar werd de VLEN-dag in 
samenwerking met de Zoogdiervereninging en Natuurpunt georganiseerd als 
Zoogdierstudiedag. De dag werd zeer goed bezocht met op haar hoogtepunt 180 bezoekers. Er 
waren 10 lezingen over verschillende onderwerpen, van het grootschalig inventariseren van 
een stad, verklaringen omtrent  de achteruitgang van de Laatvlieger door een grootschalige 
Waalse studie en van Bechsteins' vleermuizen tot de problemen rond windturbines.  

Vier sponsors (groene adviesbureaus) werden bereid gevonden deze dag mede mogelijk te 
maken. 

Organisatorisch 

Eind 2011 is er een wisseling in het bestuur geweest. Na jaren goede inzet door Anne-Jifke 
Haarsma neemt nu Niels de Zwarte het voorzittersstokje over. Verder zijn meerdere nieuwe 
mensen benaderd en wordt het bestuur in 2012 verder aangevuld. 
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Zoogdierenwerkgroep Overijssel  

Het jaar 2011 stond voor de Zoogdierenwerkgroep Overijssel (ZWO) helemaal in het teken van 
het uitgeven van een tweede atlas. Dertien auteurs, voornamelijk uit eigen ZWO-kring , bogen 
zich over het schrijven van de soortteksten en over de teksten van enkele algemene 
hoofdstukken. De algemene hoofdstukken gaan over het in de provincie uitgevoerde 
onderzoek naar zoogdieren, over zoogdieren die in (en om) gebouwen kunnen worden 
aangetroffen en over afwijkende dieren.  Ook wordt geschreven over hoe het met verschillende 
soorten gaat en over welke kansen er voor zoogdieren zijn. Maar ook de exoten en 
dwaalgasten komen ruim aan bod. 

Diverse fotografen leverden een bijdrage. Ook hier veel werk uit eigen kring. Door het streven 
naar kwalitatief goede foto’s, werd ook gezocht naar afbeeldingen buiten de ZWO. Het boek is 
dan ook zeer ruim van illustraties voorzien. 

Op de verspreidingskaarten is, naast de verspreiding in drie perioden, aangegeven wat het 
potentiële leefgebied voor de betrokken soort is. Hiermee is een verwachtingspatroon gegeven 
over de regio’s binnen de provincie waar een soort kan worden verwacht, ook als er (tot nu 
toe) geen waarnemingen zijn gedaan. 

Het schrijven startte in mei, de tweede atlas voor de provincie Overijssel verscheen op 26 
november 2011. 

 

Beverwerkgroep Nederland (BWN) 

2011 was een bewogen jaar voor de BWN, waarin bijna het hele bestuur is vernieuwd. Het jaar 
begon met een werkgroep die op een haar na slapend was, zonder echte plannen voor het 
nieuwe jaar. Maar we hebben een prachtig, enthousiast nieuw bestuur gevormd. In april 2011 
is Jolanda Snellenberg tot het bestuur toegetreden en heeft meteen de rol als voorzitter op 
zich genomen. Al snel kwamen ook Cynthia Lange (momenteel penningmeester) en Hans 
Hollander (redactie) het bestuur versterken. Aan het eind van het jaar kwam ook Jacob van 
Olst het team versterken. Helaas hebben we in de afgelopen tijd afscheid moeten nemen van 
vier geweldige bestuursleden: Carolien, Vilmar, Nannike en Stefan (die ons nog even blijft 
helpen als adviseur). Hierdoor is van het oude bestuur enkel Gerrit nog actief. 

In 2011 zijn we met baby-stapjes bezig geweest met het weer opbouwen van de werkgroep. 
In het najaar kwam voor het eerst in 1,5 jaar weer een Castor uit, er zijn vier regionaal 
coördinatoren bijgekomen en een heleboel plannen voor 2012.  

 

Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) 

De Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) heeft in 2011 een start gemaakt met de opzet 
van de strategie  voor het opzetten van een verspreidinsgsonderzoek naar de kleine 
marterachtigen wezel, hermelijn en bunzing. Op een bijeenkomst van marterdeskundigen op 
18 januari 2010 zijn verschillende methoden en benaderingen belicht en praktisch overwogen. 
Daaruit is besloten om eerst met verkennende pilotstudies in het veld een aantal methoden 
afzonderlijk en in combinatie uit te proberen. De nadruk ligt daarbij eerst op gebieden waar 
het actueel voorkomen van kleine marterachtigen bekend is. Als criteria voor de methoden zijn 
gebruiksgemak, kosten, onderscheidend vermogen en detectiekans gebruikt. Hierbij zal de 
nadruk liggen op het gebruik van sporenbuizen, cameravallen en het levend vangen van 
dieren. 

Om ook het bredere publiek te betrekken bij de ideeën is door de WKM op de website van de 
Zoogdiervereniging een webpagina opgezet met achtergrondinformatie, de doelstellingen en 
(toekomstige) activiteiten van de WKM. 
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De WKM wilde reeds in 2011 een start maken met het testen van verschillende methoden voor 
een veldmonitoring. Helaas is dit door problemen met de leverancier van de vallen niet gelukt. 
Eind 2011 zijn de vallen verkregen, waardoor in 2012 een begin kan worden gemaakt met het 
organiseren van veldonderzoek. 

Op 5 november 2011 is er door de WKM een landelijke lezingendag gehouden. Hierbij werden 
onderwerpen behandeld als wezels in Limburg en Schotland, de ecologie van kleine 
marterachtigen en het gebruik van cameravallen. De dag was een groot succes, waarbij alle 
aanwezigen enthousiast en met nieuwe ideeën naar huis gingen. Hierbij nogmaals dank aan 
alle sprekers!  

Verder zijn er in 2011 een aantal snijsessies gehouden waarbij voornamelijk 
verkeersslachtoffers van bunzing en wezel zijn onderzocht. Hermelijnen zijn tot dan toe nog 
slechts in zeer kleine aantallen binnengekomen. 

 

Werkgroep Zoogdierbescherming  

De activiteiten stonden na een drukke voorgaande periode (rechtszaak gedragscode) op een 
laag pitje. De werkgroep heeft in 2011 een aantal keer overlegd over ideeën voor 2012 en het 
werven van nieuwe bestuursleden. Daarnaast heeft de werkgroep tijdens een overleg 
gefunctioneerd als klankbord voor de steunstichting. 

 

De Werkgroep ZeeZoogdieren (WZZ) heeft in 2011 geen activiteiten ontplooid. Van de 
Veldwerkgroep kon door omstandigheden geen bijdrage voor het Jaarverslag worden 
opgenomen.  

 

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 kalenderjaar 2011 werd € 1.000,-  uitgekeerd voor de controle op Engelstalige 
teksten. Het werkkapitaal van het fonds liep door de verleende subsidie opnieuw enigszins terug. 
Het  is daardoor niet mogelijk de subsidies uit de renteopbrengsten te verstrekken en moet het 
kapitaal worden aangesproken voor uitgaven. 
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4. Financiën 
 

Voor 2011 zijn zowel de begroting als de jaarrekening voor de vereniging en de stichting 
gescheiden. Onderstaande ‘staat van baten en lasten’ heeft enkel betrekking op de vereniging; 
voor de Steunstichting VZZ is een separate jaarrekening opgesteld.  

Uit bijgevoegde Staat van baten en lasten blijkt dat de vereniging 2011 eindigt met een 
bescheiden positief resultaat. De werkzaamheden die door de medewerkers van de stichting 
ten behoeve van de vereniging werden uitgevoerd, zijn expliciet benoemd.  
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Bijlage: Bestuur en werkgroepen  
 
Ook in 2011 was er een groot aantal personen actief binnen de Zoogdiervereniging. Als lid, 
waarnemer, vrijwilliger, werknemer of student. Eind 2011 had de vereniging bijna 2000 leden 
en Vlaamse abonnees op Zoogdier (via lidmaatschap van Natuurpunt). Circa 900 vrijwilligers 
namen deel aan projecten. Helaas is het onmogelijk iedereen in dit jaarverslag te noemen, 
maar via deze willen we alle vrijwilligers en waarnemers heel hartelijk bedanken voor hun 
medewerking!   
 
Hieronder een overzicht van de vrijwilligers van de Zoogdiervereniging die eind 2011 deel 
uitmaakten van het bestuur, de redacties van tijdschriften en websites of die als bestuurder 
actief zijn in werkgroepen. 
 
Bestuur Zoogdiervereniging  
Hans van Dord, voorzitter 
Toon Zwetsloot, penningmeester 
Hans Bekker, secretaris 
Hugh Jansman, bestuurslid 
Peter van der Linden, bestuurslid 
Albert van Zadelhof, bestuurslid 
Jan Buys, bestuurlid 
 
Vrijwilligers 
Tina Reilink (stand) 
Pieter Baalbergen (kantoor) 
Maarten Wolf (kantoor) 
Zen Zymeraj (bibliotheek) 
Kees Canters (beantwoorden publieksvragen) 
Bernadette van Noort (beantwoorden 
publieksvragen) 
Walter Eijndhoven (beantwoorden 
publieksvragen) 
Hans van der Pols (website) 
Kris Vanopstal (website) 
 
Redactie Lutra 
Kees Canters, hoofdredacteur 
Ben Verboom, eindredacteur  
Jan Piet Bekker  
Kees Camphuysen  
Jasja Dekker 
Johan Thissen 
Edgar v.d. Grift 

 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie Zoogdier 
Jos Teeuwisse, hoofdredacteur  
Jaap van der Veen, eindredacteur 
Paul Van Daele  
Steve Geelhoed  
Leonie de Kluys 
Jeroen Mos 
Aaldrik Pot 
Froukje Rienks 
Marije Siemensma 
Goedele Verbeylen 
Stefan Vreugdenhil 
Joke Winkelman 
Redactie Zoogmail 
Peter van der Linden 
 
Publicatiefonds Lutra 
Hans Bekker, voorzitter 
Bauke Hoekstra, penningmeester 
Edgar van der Grift, bestuurslid 

 



 

Jaarverslag Zoogdiervereniging 2011 

 17

 
Werkgroepen 
 
Beverwerkgroep Nederland (BWN) 
Secretariaat: Toernooiveld 1, 6525  ED, Nijmegen 
E-mail: beverwerkgroep@zoogdiervereniging.nl 
Jolanda Snellenberg, voorzitter 
Gerrit Kolenbrander, secretaris 
Cynthia Lange, penningmeester 
Hans Hollander 
Jacob van Olst 
 
KNNV afdeling Delfland 
E-mail: afdelingDelfland@knnv.nl 
Geert van Poelgeest 
 
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 Boommarter Nederland (WBN) 
Secretariaat: Celsiusstraat 4, 3817 XG Amersfoort 
E-mail: boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl 
Hugh Jansman, voorzitter 
Gerrit Visscher, secretaris 
Walther Bakker, penningmeester 
Ruud van den Akker (technisch adviseur) 
Ben van den Horn (externe contacten) 
 
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 
Jeroen Mos 
Erwin van Maanen 
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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 
 
Werkgroep Zoogdierbescherming 
Secretariaat: Steenhouwerskade 80, 9718 DH Groningen 
E-mail: zoogdierbescherming@zoogdiervereniging.nl 
Marijke Drees, voorzitter 
Fons Bongers 
Stefan Vreugdenhil 
Anne-Jifke Haarsma 
 
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 
 
Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland 
Secretariaat: Hazelaarstraat 121, 2563 VK Den Haag 
Kees Mostert, voorzitter 
Rudy van der Kuil 
Anton van Meurs 
Bart Noort 
Gerben Achterkamp 
 
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 


