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Jaarverslag
bureau van de Zoogdiervereniging

Het bureau van de Zoogdiervereniging 

voert in opdracht diverse onderzoeks- en 

advieswerkzaamheden uit met betrekking 

tot wilde zoogdieren in Nederland. De 

Zoogdiervereniging brengt op professio-

nele wijze mensen bijeen die actief kennis 

verzamelen, ontwikkelen en uitdragen met 

als doel de actieve bescherming van zoog-

dieren en hun leefgebieden.

Dit is het jaarverslag over 2015 van het 

bureau van de Zoogdiervereniging.



De integratie van de werkorganisaties van de Zoogdiervereniging met die van RAVON 
is in 2015 beeïndigd. Alle ingezette inspanningen voor de integratie zijn teruggedraaid. 
Als gevolg van een reorganisatie van het bureau, hebben we helaas afscheid moeten 
nemen van 5 medewerkers. Directeur Rob van Westrienen, ook directeur van RAVON 
en FLORON, heeft zijn functie neergelegd. Vanaf de tweede helft van 2015 is echter 
nog steeds sprake van een collegiale samenwerking en samenwerking in projecten. 
Er is daarnaast ook samenwerking met de andere soortenorganisaties, binnen soorten.nl 
en binnen Natuurplaza. In het Jaar van de Das is intensief samengewerkt met Das&Boom 
en alle daaraan gelieerde dassenwerkgroepen. Het Jaar van de Das loopt overigens door tot 
halverwege 2016.

 
De bureaumedewerkers vertegenwoordigen de Zoogdiervereniging (vaak al jaren) in diverse 
netwerken. Zoals binnen de Stichting Veldonderzoek Flora- en Fauna (VOFF). Samen met 
BIJ12 verzorgen we de exploitatie van de Nationale Databank Flora en Fauna. Ook is er een 
afvaardiging in het Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E).

Binnen Soortenbescherming Nederland, IUCN en in een zeer breed consortium van natuur-
organisaties (waaronder Natuurmonumenten, Vogelbescherming, 12 Landschappen en de 
Dierencoalitie) zetten onze medewerkers zich in voor een betere bescherming van onze na-
tuur via een goede nieuwe Natuurwet. 

De Zoogdiervereniging is betrokken bij ‘Stroomversnelling’ (grootschalige industriële na-  
isolatie als onderdeel van ‘nul op de meter’). Wij hebben samen met betrokken partijen 
(bouwbedrijven en ministerie van EZ) en collega vleermuisdeskundigen, bijgedragen aan de 
verbetering van de werkwijze en de maatregelen om dit voor elkaar te krijgen op een vleer-
muisvriendelijke manier. 

VERBINDEN 

NETWERKEN 



 

Voor een breed scala aan zoogdieren is het bureau gevraagd 

te adviseren. Veel adviesprojecten hadden betrekking op 

vleermuizen, maar onder andere ook op de bever, das, di-

verse exoten en noordse woelmuis.

Ingraving primaire waterkering door bevers  De beverpopu-
latie in Nederland neemt de laatste jaren snel toe, ook in het 
rivierengebied. Dat brengt met zich mee dat ook de kans op 
graafschade groter wordt. Rond 2010 vestigde een bever zich 
langs het Oude Maasje bij Waalwijk. Hij groef een hol in de 
primaire waterkering langs de Bergsche Maas en bouwde er 
een burcht. Het waterschap monitorde de graafactiviteiten en 
benaderde in 2015 het bureau van de Zoogdiervereniging om 
adviezen te geven hoe hiermee om te gaan. Na een bezoek werd geadviseerd de burcht en 
holen zo snel mogelijk te verwijderen om de stabiliteit van de primaire waterkering te kunnen 
blijven waarborgen. In september werd een alternatieve burcht aan de bevers aangeboden 
en werden de burcht en holen opengegraven en werd de waterkering opnieuw vormgegeven. 
Door de bevers was ongeveer vier tot vijf kuub grond uit de waterkering gegraven. De oever 
van de waterkering is dusdanig vormgegeven dat de kans op het graven door bevers erg 
klein is geworden. Verder is aan het waterschap geadviseerd om alle waterkeringen binnen 
het werkgebied te laten beoordelen op het risico van het graven van holen door bevers en zo 
nodig aan te passen.

Werkzaamheden aan de dijk bij Waalwijk 
(Foto: Vilmar Dijkstra).

ONDERNEMEN 

Onderstaande lijst geeft een indruk van de diversiteit van onze opdrachtgevers:
 
Altenburg & Wymenga • Alterra • Antea Nederland BV • BAM • BIJ12 • CLM • Onderzoek 
& Advies • Faunafonds • Gemeente Amersfoort • Gemeente Ede • Gemeente Stichtse 
Vecht • Gemeente Utrecht • Gemeente Wageningen • Gemeente Wijchen • Heijmans • 
Imares Wageningen UR • Landschap Overijssel • Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 
• NLBIF • Novaform Vastgoedontwikkelaars • Prins Bernhard Cultuurfonds • Provincie 
Gelderland • Provincie Groningen • Provincie Limburg • Provincie Noord-Brabant • Provin-
cie Noord-Holland • Provincie Utrecht • Radboud Universiteit • Rijksgebouwendienst • 
Rijkswaterstaat • RIVM • Schiphol Nederland BV • Staatsbosbeheer • Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland • Stichting Monument Fort Asperen • Stichting Waternet • Tauw 
BV • Unie van Waterschappen • Vereniging Natuurmonumenten • Waterschap Aa & Maas 
• Waterschap Brabantse Delta • Waterschap Rivierenland • Waterschap Roer en Overmaas 
• Wereld Natuur Fonds • WOT Natuur en Milieu

OPDRACHTGEVERS 



Netwerk Ecologische Monitoring  Het bureau van de Zoogdiervereniging coördineert in 
opdracht van het Ministerie van Economische Zaken al vele jaren de uitvoering van de 
zoogdiermeetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring. Vleermuiswintertellingen, 
vleermuiszoldertellingen en sinds enkele jaren ook vleermuis transecttellingen dragen bij 

aan het verkrijgen van aantalstrends van de Neder-
landse vleermuissoorten, waarvoor Nederland elke 
6 jaar in het kader van de Habitatrichtlijn moet rap-
porteren aan Europa. In de meetnetten worden ook 
verspreidingsgegevens verzameld. In de meetnetten 
Verspreidingsonderzoek bever-otter en Versprei-
dingsonderzoek muizen wordt de verspreiding van 
bever, otter, noordse woelmuis en waterspitsmuis 
gemonitord. Bij de muizen gebeurt dit aan de hand 
van braakbalonderzoek.
Tot slot zijn er nog twee meetnetten voor hazelmuis 
en dagactieve zoogdieren. In het laatste meetnet zijn 
het vooral BMP-vogeltellers van Sovon, die de data 
verzamelen. Voor deze 7 meetnetten denkt het bu-

reau de meest geschikte methodes uit, werven wij vrijwilligers, die we vervolgens opleiden. 
In 2015 is een meetnetontwerp opgesteld voor 2 Habitatrichtlijn 5-soorten, boommarter en 
bunzing en voor de eikelmuis.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer  Er zijn in opdracht van 
BIJ12 meetnetontwerpen opgesteld voor de landelijke beleidsmo-
nitoring van vleermuizen en een aantal landzoogdiersoorten. Te-
vens is met de andere soortenorganisaties gestart met een pilot 
beheermonitoring in de provincie Noord-Brabant. Qua zoogdieren 
wordt hier ingezet op wezel, hermelijn, das en vleermuizen. De 
komende twee jaar wordt een nulmeting uitgevoerd in drie gebie-
den: Maasheggen, Groene Woud en Land van Heusden en Altena. 
Hiervoor worden nieuwe vrijwilligersnetwerken opgezet.

Weezenlanden  Novaform Vastgoedontwikkelaars BV ontwikkelt 
het terrein van de Isalaklinieken in de Weezenlanden, te Zwolle. 
De bestaande bebouwing wordt verwijderd en op de locatie wordt 
nieuwbouw gerealiseerd. De huidige bebouwing herbergt verblijf-
plaatsen van vleermuizen, waaronder paar- en zomerverblijven 
en een (massa)winterverblijf van gewone dwergvleermuis en win-
terverblijven van ruige dwergvleermuis, vermoedelijk kleine dwergvleermuis en laatvlieger. 
Voor de sloop van de oude bebouwing was een ontheffing van de Flora- en faunawet verkre-
gen. Het bureau van de Zoogdiervereniging is toezichthouder op het project voor wat betreft 
de vleermuizen en voert samen met Ecogroen en Bureau Waardenburg de ecologische 

ONDERZOEKEN 

Ruige dwergvleermuis 
(Foto: Wesley Overman)

Opstelling Batlogger voor het rijden van vleermuis 
transecttellingen (Foto: Bernadette van Noort)



ONDERZOEKEN 

begeleiding uit. Daarnaast heeft het bureau van de Zoogdiervereniging de tijdelijke (maar 
wel langdurige) alternatieve verblijfplaatsen en de nieuwe permanente verblijfplaatsen 
mee ontworpen. Het monitoringsplan omvat ook een populatiemonitoring wat innovatief 
is voor Nederland om op deze manier in te zetten. Dat onderdeel is ontworpen en uitge-
voerd in 2015 (nulmeting) door het bureau van de Zoogdiervereniging i.s.m. de uitvoerende 
partij van de sloop.

Berchmanianum  In Nijmegen wordt het zuidelijk terrein van de Radboud Universiteit 
herontwikkelt. Door in een vroeg stadium van de planontwikkeling een beeld te schet-
sen van de huidige ecologische waarden en potenties kunnen mogelijke knelpunten in 
het kader van de Flora- en faunawet eerder geconstateerd en opgelost worden. Samen 
met Ravon, Floron en SOVON heeft het bureau van de Zoogdiervereniging de ecologische 
waarden en kansen in beeld gebracht. Voor zoogdieren ging het met name om het in kaart 
brengen van de aanwezige vleermuizen en functies van verblijfplaatsen. Voor specifiek het 
Berchmanianum-terrein is een volledige inventarisatie gedaan ook in samenwerking met 
Ravon, Floron en SOVON. 

Noordse woelmuis Oostzanerveld, eDNA  In maart 2015 heeft de Zoogdiervereniging in 
samenwerking met RAVON en SpyGen in het tijdschrift ‘De Levende Natuur’ gepubliceerd 
over de eDNA-methode als een efficiënte en effectieve methode om onderzoek te doen 

naar het voorkomen van noordse woelmuis (Mi-
crotus oeconomus) in (potentiële) leefgebieden. In 
vergelijking met inloopvallenonderzoek kan met 
de eDNA methodiek de aanwezigheid van noordse 
woelmuis in veel minder tijd worden vastgesteld 
en bovendien zonder sterfte van kleine zoogdie-
ren. Bovendien blijkt keer op keer uit gemaakt 
vergelijkingen, dat de trefkans, de kans om de 
soort aan te tonen, met eDNA hoger ligt dan met 
inloopvallenonderzoek. 
De provincie Noord-Holland heeft in het najaar 
van 2015 het bureau van de Zoogdiervereniging 
gevraagd het voorkomen van de noordse woel-
muis met behulp van de eDNA methode in beeld 

te brengen in het Oostzanerveld. De noordse woelmuis is bekend uit dit gebied, maar 
recente inventarisatie-gegevens ontbreken op een enkele losse waarneming na.  Door de 
Zoogdiervereniging zijn in slechts 1,5 dag (!) in 12 verschillende kilometerhokken woel-
muis-keutels verzameld. Deze keutels zijn vervolgens met een genetische analyse tot 
op de soort gedetermineerd (in het laboratorium van SpyGen). Op alle meetlocaties in de 
geselecteerde kilometerhokken is de noordse woelmuis aangetoond. De eDNA methodiek 
maakt het mogelijk om snel en gemakkelijk grote gebieden te inventariseren op de aan-
wezigheid van de noordse woelmuis.

Verzamelen van woelmuiskeutels
(Foto: Sil Westra)



Jaar van de Das  Het gaat weer goed met de das in Nederland. Om dit te 
vieren was 2015 het Jaar van de Das. Samen met Das & Boom, Staatsbos-
beheer en de regionale dassenwerkgroepen waren er diverse activiteiten: 
een grootschalige dassentelling, “Volg de Das” waarin met een webcam 
een dassenfamilie live gevolgd kon worden en de uitgave van het boek 
“De Das”. Het Jaar van de Das wordt op 2 juli 2016 afgesloten met een 
symposium.

Cursussen  Het bureau van de Zoogdiervereniging heeft samen met an-
deren diverse cursussen voor professionals verzorgd. De cursussen ‘Ana-
lyseren vleermuisgeluiden’, ‘Batdetector workshop’ en ‘Vleermuizen en 

Planologie’ werden beide eenmaal gegeven. Samen met Probos was er tweemaal de prak-
tijkcursus ‘Laanbeheer voor vleermuizen’ op de Veluwezoom.

Ottersymposium  26 juni 2015 was het Nationaal Ottersymposium 
met als thema ‘Is de otter veilig in Nederland’? De ruim 110 deel-
nemers waren te gast bij Waterschap Zuiderzeeland. Met een af-
wisselend programma van lezingen en discussies werd gespro-
ken over welke stappen er nog genomen moeten worden om de 
otter een vaste plek in de Nederlandse natuur te laten innemen. 

BESCHERMEN 

Wet op de Dierproeven  De Nederlandse Wet- en regelgeving verandert met enige re-
gelmaat, waardoor sommige activiteiten van de Zoogdiervereniging soms (ook) onder de 
nieuwe wetgeving vallen. Een voorbeeld is de Wet op de Dierproeven. Bij dierproeven wordt 
voornamelijk gedacht aan experimenten en onderzoeken in een laboratorium-setting, 
maar ook ‘veldproeven’ met dieren ‘in het wild’ vallen binnen de kaders van de Wet op 
de Dierproeven. De Zoogdiervereniging (om precies te zijn, de Steunstichting) is daarom 
sinds enige jaren een ‘instellingsvergunninghouder’, waardoor onder de verantwoordelijk-
heid van de Steunstichting en binnen de geldende wettelijke kaders dierproefkundige han-
delingen uitgevoerd mogen worden. Bij de dierproefkundige handelingen die uitgevoerd 
worden, moet gedacht worden aan het chippen/transponderen/merken van zoogdieren 
voor (latere) herkenning, het zenderen van dieren waarbij individuen tijdelijk worden ver-
doofd of geopereerd worden voor het plaatsen van een zender in de buikholte of om de 
nek. De afwegingen voor deze handelingen worden altijd zeer zorgvuldig gemaakt en een 
externe Dier-Experimenten-Commissie (DEC) geeft altijd een advies over het voorgestel-
de onderzoek en de voorgestelde methodieken. Uiteraard streeft het bureau van de Zoog-
diervereniging naar het zo min mogelijk uitvoeren van dierproeven, maar soms is dat voor 
onderzoek, bescherming of behoud van een soort toch noodzakelijk. Het afgelopen jaar 
zijn drie onderzoeken uitgevoerd waarbij dierproefkundige handelingen zijn verricht: bin-
nen de landelijke Veldproef Muskusratten, bij de monitoring van de eikelmuis in Limburg 
en bij het onderzoek naar dassen in het Gooi.



COMMUNICATIE 

Onze website www.zoogdiervereniging.nl  geeft informatie over zowel bureau als ver-
eniging. In het kader van het Jaar van de Das is www.zoogdiervanhetjaar.nl geactua-

liseerd. Deze site wordt elk jaar aangepast aan de ge-
kozen soort; alle voorgaande jaren blijven als archief 
beschikbaar. De website www.zoogdiergezien.nl biedt 
een eenvoudige invoermogelijkheid voor waarnemin-
gen.

Op het Ottersymposium is de website Otter in Neder-
land www.zoogdiervereniging.nl/otterinnederland ge-
presenteerd. Deze website was een langgekoesterde 
wens van de partners van het otteroverleg om alle in-
formatie over de otter bij elkaar te verzamelen.
Er werd aandacht op zoogdieren en de Zoogdierver-
eniging gevestigd door vele berichten in de media 
(dagbladen en tijdschriften), radio en tv, waaronder 

Vara’s Vroege Vogels. Op Nature Today verschenen 44 berichten door de Zoogdierver-
eniging. We zijn actief op Facebook en Twitter. 

Het ottersymposium werd door de bever- en otterwerkgroep CaLutra en de Zoogdier-
vereniging in samenwerking met de andere partijen van het landelijke otteroverleg 
georganiseerd: Alterra, Natuurmonumenten, Provincie Fryslân, Provincie Overijssel, 
Staatsbosbeheer, Stichting Otterstation Nederland, Waterschap Reest &Wieden.
 
Jaarrond Tuintelling  Op 22 maart was de aftrap van de 
Jaarrond Tuintelling. Op initiatief van Sovon en Vogelbe-
scherming Nederland hebben zeven natuurorganisaties, 

waaronder de Zoogdiervereniging, de 
handen ineengeslagen en zijn samen de Jaarrond Tuintelling 
(www.tuintelling.nl) gestart. Zowel beginnende als meer door-
gewinterde waarnemers tellen hiervoor het hele jaar door al het 
leven in hun eigen tuin.

Zoekkaart wasbeerhond  De wasbeerhond rukt op in Nederland 
en er komen steeds meer meldingen. Verwarring met wasbeer en 
zelfs de das is hierbij een risico. Om een juiste determinatie van 
waarnemingen van deze soorten te faciliteren is in samenwerking 
met roofdierdeskundige Jaap Mulder een eenvoudige digitale 
flyer gemaakt met alle informatie om de wasbeerhond goed te 
determineren.



Medewerkers  We hebben in 2015 als gevolg van de reorganisatie afscheid genomen 
van vijf collega’s. Op 31 december 2015 waren er in totaal 11 personen werkzaam bij 
het bureau van de Zoogdiervereniging (7,7 FTE). Samen met Stichting RAVON is er een 
gedeelde systeembeheerder.

Financiën  Ons bureau realiseerde een omzet van ruim 1 miljoen euro. Het financieel 
resultaat van 2015 is zodanig, dat voor het eerst sprake is van opbouw van een finan-
ciële buffer.

Vereniging  Het ledental van de vereniging is licht gedaald tot iets minder dan 1900 
leden en abonnees op het populairwetenschappelijk tijdschrift Zoogdier. 
Naast Zoogdier werd ook het wetenschappelijk en ‘peer reviewed’ tijdschrift Lutra uit-
gegeven. De Zoogdierdag met als thema ‘Zoogdieren in de Lage Landen’ werd samen 
met Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep georganiseerd en was op 11 april in Nijmegen. 
Ook de voorjaarsledenvergadering was op 11 april in Nijmegen. Tijdens de najaars-
ledenvergadering op 21 november waren we te gast bij de Noordhollandse Zoogdier 
Studiegroep in het Bezoekerscentrum Kennemerduinen.

Dankwoord  Circa 900 vrijwilligers namen in 2015 deel aan projecten of waren op 
andere manieren betrokken. Helaas is het onmogelijk iedereen in dit jaarverslag te 
noemen, maar op deze plaats willen we alle vrijwilligers en waarnemers heel hartelijk 
bedanken voor hun medewerking.

STEUN ONS  De Zoogdiervereniging zet zich in voor de bescherming van zoogdieren in Neder-

land. Wilt u het werk van de vereniging steunen dan kan dat met een gift. U kunt uw gift 

overmaken op IBAN: NL26INGB0000203737 van de Zoogdiervereniging in Nijmegen. Ook kunt 

u de Zoogdiervereniging steunen door de vereniging via een legaat of erfstelling in uw testament 

op te nemen. De Zoogdiervereniging heeft een ANBI-status waardoor u uw gift kunt aftrekken 

van de belasting. Word lid van de Zoogdiervereniging: kijk voor meer informatie op: 

Yhttp://www.zoogdiervereniging.nl/lidmaatschappen.

ORGANISATIE 


