
2016
Jaarverslag van de Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging brengt mensen bijeen die actief kennis 
verzamelen, ontwikkelen en uitdragen met als doel de actieve 
bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden.  
De Zoogdiervereniging voert in opdracht diverse onderzoeks-  
en advieswerkzaamheden uit met betrekking tot wilde  
zoogdieren in Nederland. Dit is het jaarverslag over 2016 
van de Zoogdiervereniging.
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Jaaroverzicht 2016

Advisering van water-
schappen over proactief 

beverbeheer
> zie ook p.6

Meer dan 100 projecten 

onze activiteiten Onze 7.719 waarnemers  
hebben veel bereikt:

2.961
 routes/
locaties/
objecten

26.186 
kilometerhokken 

met zoogdier– 
waarnemingen*

102 
verschillende 

zoogdiersoorten 
doorgegeven

 *losse waarnemingen en Netwerk Ecologische Monitoring

Onze vereniging, 
een dynamische gemeenschap met 

1555 leden en 
14 werkgroepen

Congres Flora & Fauna SoortenNL, 25/02

Calutra

Slaapmuizendag, 10/09

Vleermuiswerkgroep Nederland

Dassensymposium, 02/07

Werkgroep Kleine Marterachtigen

VLEN-dag, 29/10

ZOUT

Nacht van de Vleermuis, 26/08 

Veldwerkgroep

Calutra Kennisdag Otter- en bevervrijwilligers, 12/03

Vleermuiswerkgroep Noord-Holland

Zoogdierwerkgroep Overijssel

Zoogdierwerkgroep FrieslandZoogdierwerkgroep Zeeland

Informatiebijeenkomst wegvangen Pallaseekhoorn, 24/02

Noord-Hollandse Zoogdier Studiegroep (NOZOS)

Werkdag Hazelmuis, 20/02

KNNV Delfland

Algemene ledenvergadering, 05/11

Werkgroep Zeezoogdieren

Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland

Lancering van de 
Atlas van de Neder-
landse zoogdieren

> zie ook p.3

Realisatie van vleermuis–
verblijfplaatsen bij agra-

rische bedrijven in het kader 
van ‘Boer zoekt Vleermuis’

> zie ook p.8

Zomerkamp veldwerkgroep Zwitserland, 4-14/08

Werkgroep Boommarter Nederland

Zoogdierdag, 23/04

voorbeelden:

werkgroepen:

voorbeelden:

> zie ook p.8 en 9
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Voorwoord

Voor u ligt het eerste gezamenlijk jaarverslag van de 
Zoogdiervereniging en de Steunstichting VZZ, het 
professionele bureau van de Zoogdiervereniging.

De Zoogdiervereniging kan met veel voldoening 
terugkijken op 2016. Dankzij de inzet en bijdrage van  
zeer vele personen, fondsen, instanties en bedrijven en 
de waarnemingen van 18.000 mensen is na 25 jaar weer 
een Atlas van de Nederlandse zoogdieren verschenen. 
Het atlasproject is al in 2008 gestart en terecht was er 
dan ook veel trots en blijdschap toen het eindresultaat 
op de Zoogdierdag werd gepresenteerd. De atlas is 
gebaseerd op meer gegevens dan ooit en voor het eerst 
zijn ook alle zeezoogdieren opgenomen. Daarmee 
is voor het eerst in de geschiedenis een compleet en 
actueel overzicht van al onze inheemse wilde zoogdieren 
beschikbaar.

De Zoogdiervereniging brengt amateurs en professionals 
bijeen rond de studie en bescherming van onze inheemse 
wilde zoogdierpopulaties en hun leefgebieden.  
Dit uit zich in een veelheid van uitgevoerde projecten 
en activiteiten. In dit jaarverslag is daarvan slechts een 
klein, zij het wel zeer aansprekend, deel opgenomen. 
Het is verheugend om te merken dat de verschillende 
geledingen binnen de vereniging elkaar steeds beter 
weten te vinden.

De in 2015 ingezette groei van het bureau is in 2016 
doorgezet. Dat is een bron van tevredenheid en een 
aansporing om de ingeslagen richting met volle kracht 
door te zetten.

     Hans van Dord (voorzitter) en Piet Bergers (directeur)



Enkele opdrachtgevers:
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Om inheemse zoogdieren te kunnen beschermen is het in de eerste 
plaats belangrijk om over betrouwbare informatie beschikken. 
Daarom verzamelen de vele vrijwilligers van de Zoogdiervereniging 
actief waarnemingen in het veld. We doen ook gericht onderzoek naar 

bedreigingen. De expertise die we hebben opgebouwd, delen we graag 
met andere belanghebbenden, zoals overheden, adviesbureaus en 
terreinbeheerders. Bijvoorbeeld met behulp van lezingen, cursussen en 
natuurlijk publicaties. Ook geven we maatwerkadvies.

Dassensymposium 
In 2015 is tijdens het ‘Jaar van de das’ een grote 
inventarisatie van dassenburchten georganiseerd, 
door     lopend tot medio 2016. Verschillende organisaties 
hebben hieraan meegewerkt: de Zoogdiervereniging, 
Stichting Das&Boom, Staatsbosbeheer, Natuurmonu-
menten, de provinciale Landschappen, maar vooral 
de vele vrijwilligers van provinciale en regionale 
dassenwerkgroepen. Het doel van deze landelijke 
inventarisatie was het nauwkeurig in kaart brengen van 
dassenburchten in Nederland. In 2016 is afsluitend een 
dassensymposium georganiseerd.

Op zoek naar de Laatvlieger
Samen met ruim twintig nieuwe vrijwilligers is de stad 
Utrecht geïnventariseerd op de aanwezigheid van 
laatvliegers. De nieuwe vrijwilligers zijn hiervoor eerst 
opgeleid in het gebruik van de batdetector. De vrijwil-
ligers vonden uiteindelijk twee nieuwe locaties van 
verblijfplaatsen voor laatvliegers in de stad.

Onderzoek vleermuizen Den Haag
Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland heeft per boot een 
onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen onder bruggen 
in het centrum van Den Haag. Hierbij zijn vier verblijf-
plaatsen van vleermuizen ontdekt, waaronder een 
kraamkolonie van 42 watervleermuizen.

Kennisverwerving en kennisverspreiding



Enkele opdrachtgevers:
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De Zoogdiervereniging mengt zich, gevraagd en ongevraagd, in 
maatschappelijke discussies. Bijvoorbeeld over de bever, de wolf en 
vleermuizen in de urbane omgeving. Onze zienswijze is altijd gebaseerd 

op (eigen) onderzoek. Zo geven we zoogdiersoorten die in de verdrukking 
dreigen te komen een gefundeerde stem. Het doel is daarbij de realisatie 
en het duurzaam voortbestaan van gezonde populaties.

Stopgrids in visfuiken
Nog altijd verdrinken veel otters in visfuiken. Werkgroep 
Calutra blijft zich inzetten om te lobbyen om dit tij te 
 keren via het plaatsen van stopgrids in de fuiken. Zo 
is er gecorrespondeerd met het ministerie van Econo-
mische Zaken over de fuikenvisserij in IJsselmeer en 
Randmeren, die een terugkeer van de otters langs o.a. 
de IJsselmeerkust bij Friesland in de weg zou kunnen 
staan. 

Berchmanianum
Het Berchmanianum is het voormalige college en 
verblijf van de Jezuïeten in Nijmegen. De Radboud 
 Universiteit wil het gebouw in gebruik nemen als 
bestuursgebouw. In het gebouw en het omliggende 
parkbos komen een aantal beschermde (zoog-)dier-
soorten voor. De Zoogdiervereniging is betrokken bij de 
ecologische begeleiding van de ontheffingsaanvraag ten 
bate van de herontwikkeling van Berchmanianum met 
parkbos zodat zoogdieren als eekhoorns, steenmarter 
en rosse vleermuis niet hoeven te wijken. 

Ingekorven vleermuis en  
boerderijen  
In opdracht van de provincie Limburg hebben de 
 Zoogdiervereniging, CLM Onderzoek en Advies en 
 Bionet Natuuronderzoek een onderzoek uitgevoerd 
naar het toekomstperspectief van de ingekorven vleer-
muis in Midden-Limburg. Het uitgevoerde onderzoek 
spitste zich toe op het gebruik van stallen door ingekor-
ven vleermuis, de mogelijkheden om stallen geschikter 
te maken voor de soort en het informeren van agrariërs 
over de vleermuis-bevorderende maatregelen.

Bescherming



Enkele opdrachtgevers:
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Maatschappelijk draagvlak voor de bescherming van de natuur is niet 
vanzelfsprekend. Natuurorganisaties moeten zich dan ook continue 
inzetten om het belang van een gezonde natuur onder de aandacht 
te brengen. Dit doen we niet alleen door het gesprek aan te gaan 

met besluitvormende partijen, maar ook door de allerkleinsten te 
vertellen over die prachtige zoogdieren met behulp van lespakketten en 
publieksactiviteiten. Ook in 2016 zochten we geregeld de pers op.

Advies bever in regionale  
watersystemen
De Unie van Waterschappen heeft in 2016 de Zoogdier-
vereniging gevraagd om inzicht te geven in de omvang 
en effecten van de Nederlandse beverpopulatie. Het 
onderzoek bestond uit vier onderdelen: een beschrijving 
van de verwachte ontwikkeling van de beverpopulatie 
tot 2021 en de daarmee te verwachten schade; een en-
quête onder alle Nederlandse waterschappen over scha-
deproblematiek; een inventarisatie onder buitenlandse 
beverdeskundigen over elders optredende schade en 
toegepaste oplossingen; een advies hoe om te gaan met 
de verwachte ontwikkeling, toegespitst op regionale 
watersystemen. Dit laatste heeft geleid tot een advies 
tot proactief beverbeheer: door proactief het beheer en 
de inrichting te aan te passen, kunnen problemen als 
ondergraving en vraatschade voorkomen worden. Het 
proactieve beheeradvies is in oktober 2016 gepubliceerd 
als het beverstandpunt van de Zoogdiervereniging.

Boer zoekt Vleermuis Zuid-Holland
Boer zoekt Vleermuis is een samenwerking van CLM, 
drie Zuid-Hollandse Agrarische natuurverenigingen 
(Den Haneker, Geestgrond en Santvoorde), de  
vleermuisdeskundigen van de Zoogdierwerkgroep 
 Zuid-Holland en de Zoogdiervereniging. Op 25 boer– 
derijen in de werkgebieden van de drie Agrarische 
natuurverenigingen is in kaart gebracht welke maat-
regelen, bijvoorbeeld vleermuiskasten, goed zouden 
zijn voor vleermuizen. Er werd daarbij gekeken naar de 
boerderij, verwachte soorten en directe omgeving.  
Deze maatregelen zijn vervolgens aangebracht.

Vleermuisschildjes bewaken  
vleermuisvriendelijke gebouwen
Samen met Groene Kerken Noord-Holland en RAB 
Restauratie advies en begeleidingsbureau heeft de 
Noord-Hollandse Zoogdier Studiegroep een zogenaamd 
vleermuisschild laten ontwerpen en maken met een 
bijbehorend certificaat. Objecten in Noord-Holland die 
vleermuisvriendelijk zijn ingericht kunnen in aanmer-
king komen voor certificering. Vooral bij gebouwen 
waar publiekelijk discussie is geweest rond de renovatie 
of nieuwbouw kunnen de eigenaren dankzij dit schild 
laten zien dat voor een goede oplossing is gekozen.

Beïnvloeding en creëren draagvlak



Enkele opdrachtgevers:
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Innovatie en methodiek ontwikkeling
Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden kansen. Ze maken  
nieuwe vormen van monitoring mogelijk, methoden die betrouwbaarder 
zijn en kosteneffectief. Zo maakte de Zoogdiervereniging in 2016 gebruik 

van environmental DNA-onderzoek. Met steun van ons eigen Rie de 
Boois – fonds werken werkgroepen aan innovatieve oplossingen voor 
bedreigingen van wilde zoogdieren.

ANLb-Brabant; eerste jaar  
monitoring wezel/hermelijn
In opdracht van Provincie Noord-Brabant is de Zoog-
diervereniging in 2016 gestart met een nulmeting van 
het voorkomen van wezel en hermelijn in de werkgebie-
den van drie collectieven voor agrarisch natuurbeheer. 
Doel is om uiteindelijk zicht te krijgen op de effecten 
van agrarisch natuurbeheer op het voorkomen van 
kleine marters. Met behulp van Marterboxen zijn de 
werk gebieden van drie collectieven voor agrarisch 
natuur beheer (Maasheggen, Groene Woud en Land van 
Heusden en Altena) onderzocht op de aanwezigheid 
van kleine marters door vrijwilligers. In alle drie de 
gebieden is de wezel aangetroffen, van de hermelijn 
ontbreekt tot nu toe nog elk spoor.

VleerMUS
In 2016 heeft de Zoogdiervereniging in opdracht van de 
gemeente Utrecht heeft een monitoringsmethode opge-
zet voor het monitoren van vleermuizen in de stad. Deze 
methode heet vleerMUS (naar het Meetnet Urbane Soor-
ten van Sovon). Vrijwilligers leggen meerdere malen 
op de fiets een vast traject af, terwijl een automatische 
batdetector de vleermuisgeluiden opneemt. Vervolgens 
determineren onze vrijwilligers zelf de opnames tot op 
vleermuissoort en geven zij de gegevens via een online 
portal door aan de Zoogdiervereniging. De waarnemin-
gen worden vervolgens op kaart gezet en gedeeld met 
de vrijwilligers. Door dit jaarlijks te doen kan een trend 
worden bepaald voor de (activiteit van de) populatie 
vleermuizen in het urbane gebied. Om de vrijwilligers 
op weg te helpen hebben zij een tweedaagse training 
gevolgd in het werken met Batexplorer.

Monitoring vleermuizen Zwolle
Een voormalig ziekenhuisgebouw in de wijk 
 Weezenlanden in Zwolle herbergt verblijfplaatsen van 
vleermuizen, waaronder winterverblijven van gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwerg-
vleermuis en laatvlieger. De oude bebouwing wordt 
gesloopt. Op advies van de Zoogdiervereniging zijn 
nieuwe verblijfplaatsen gerealiseerd in nieuwbouw op 
de locatie. Voor de sloop van de oude bebouwing is een 
ontheffing van de Flora- en faunawet verkregen. Een 
voorwaarde voor de ontheffing is de monitoring voor 
de populatie-ontwikkeling van de eerder genoemde 
soorten. Hier is door de Zoogdiervereniging, samen met 
werkgroep Overijssel, invulling aan gegeven door vrij-
willigers te instrueren om met auto’s en per fiets vaste 
trajecten te rijden met een automatische batdetector.
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De werkgroepen 

Calutra
Op 12 maart 2016 vond de Calutra Kennisdag plaats 
bij de gastvrije IJsclub Ankeveen, gefaciliteerd door de 
provincie Noord-Holland. Op 17 september is een  
bijeenkomst gehouden voor de Regiocoördinatoren 
Otter/Bever met uitleg over het invoerportaal NEM  
Otter en een excursie in de omgeving van Nijmegen.
>  Lees hier meer over de activiteiten van Calutra.

KNNV Delfland
Samen met twee stagiares hebben we onderzoek 
gedaan naar de geschiktheid van de noordelijke 
natuurcorridor tussen de Ackerdijkse Plassen en de 
Vlietlanden ten behoeve van de noordse woelmuis en 
waterspitsmuis.
>  Lees hier meer over de activiteiten van  

KNNV Delfland.

Noord-Hollandse Zoogdier Studiegroep 
(NOZOS)
Naast de ontwikkeling van de eerder beschreven 
vleermuisschildjes organiseerde de Noord-Hollandse 
Zoogdier Studiegroep uilenballenpluis-activiteiten  
met kinderen op zes locaties in Heerhugowaard,  
drie locaties in Heemskerk en twee locaties in  
Alkmaar.
>  Lees hier meer over de activiteiten van de Noord- 

Hollandse Zoogdier Studiegroep.

Veldwerkgroep
Het zomerkamp is dit jaar in Zwitserland georganiseerd 
en is mede vanwege de kleine afstand daardoor goed 
bezocht geweest. Op het zomerkamp is gevangen met 
lifetraps, pit falls, boomvallen en met mistnetten, zijn 
er cameravallen geplaatst alsook mostela’s en is er 
actief gebruikt gemaakt van de verschillende aanwezige 
batdetectoren.
>  Lees hier meer over de activiteiten van de  

Veldwerkgroep.

Vleermuiswerkgroep Nederland
De Nacht van de Vleermuis was dit jaar ook een onvermin– 
derd groot succes, met bijna 100 excursies door heel  
Nederland. De pers heeft de berichtjes breed opgepikt 
en er was een item op het Jeugdjournaal over deze 
nacht.
>  Lees hier meer over de activiteiten van Vleermuis- 

werkgroep Nederland.

Vleermuiswerkgroep Noord-Holland
Tot dit jaar werd gedacht dat de meest noordelijke  
kolonie rosse vleermuizen van Noord-Holland in de 
omgeving van Bergen zat. Maar na onze ontdekking  
van de kolonie in Wildrijk en de vele kasten in de kop 
van Noord-Holland met rosse vleermuizen kunnen  
we stellen dan dat de rosse vleermuis zich zeker aan  
het uitbreiden is naar de noordkant van Noord-Holland.
>  Lees hier meer over de activiteiten van Vleermuis- 

werkgroep Noord-Holland.

Werkgroep Boommarter Nederland
Wij hebben een aantal zeer kundige leden binnen de 
WBN. Daar zijn wij heel erg blij mee en ook trots op.  
Om een voorbeeld te noemen; Sim Broekhuizen,  
die na een lange professionele staat van dienst ons 
(de WBN) nog steeds helpt en dan ook nog tijd weet te 
vinden om als hoofdredacteur te werken aan de  
Zoogdierenatlas.
>  Lees hier meer over de activiteiten van Werkgroep 

Boommarter Nederland.

Onze vereniging bestaat niet alleen 
uit ruim 1500 leden, maar ook uit 
veertien werkgroepen. Werkgroepen 
waar binnen vrijwilligers 
samenwerken aan een gezamenlijk 
doel. Zij vormen een bron van kennis 
en innovatie. In 2016 heeft intensief 
overleg plaats gevonden met de 
werkgroepen om te komen tot een 
gezamenlijke ‘Toekomstvisie’. 
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Werkgroep Kleine Marterachtigen
De Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) zet zich 
in voor het breed bevorderen van onderzoek naar 
het voorkomen, de ecologie en de bescherming van 
kleine marterachtigen, namelijk de wezel, hermelijn en 
bunzing in Nederland. De WKM bestaat uit vrijwilligers, 
waaronder professionele biologen en ‘citizen scien-
tists’, en opereert als een van de werkgroepen onder de 
Zoogdiervereniging.
>  Lees hier meer over de activiteiten van Werkgroep 

Kleine Marterachtigen.

Zoogdierwerkgroep Friesland
Er zijn enkele groepen mensen bij Beetsterzwaag, 
 Bakkeveen en Gaasterland bezig geweest met dassen. 
Een provinciale opzet hebben we (nog) niet. Wij willen 
dit gaan opzetten in 2017.
>  Lees hier meer over de activiteiten van Zoogdier-

werkgroep Friesland.

Werkgroep Zeezoogdieren
Na toetreden van twee nieuwe bestuursleden bij de 
werkgroep Zeezoogdieren eind 2015 is de werkgroep 
weer actiever geworden. Dit was goed zichtbaar bij de 
Zoogdierdag 2016 in Nijmegen waarbij de vernieuwde 
werkgroep zich presenteerde en aankondigde binnen-
kort weer een lezingendag te gaan organiseren. De 
rest van het jaar werd besteed aan de voorbereidingen 
aan deze Zeezoogdierdag (die in februari 2017 in het 
Teylersmuseum plaatsvond).
>  Lees hier meer over de activiteiten van  

Werkgroep Zeezoogdieren.

Zoogdierwerkgroep Overijssel
Zoogdierwerkgroep Overijssel was gastheer tijdens de 
Algemene Leden Vergadering van de Zoogdiervereni-
ging op 5 november in Deventer, met een inleiding over 
de Ossewaard en zoogdiersporen die daar gevonden 
kunnen worden door Tom Dekker van de werkgroep, 
gevolgd door een excursie met zowaar een waarneming 
van een zwemmende bever.
>  Lees hier meer over de activiteiten van Zoogdier-

werkgroep Overijssel.

Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland
Tijdens de wintertelling was een vale vleermuis voor het 
derde jaar aanwezig in Meijendel. De meervleermuis deed 
het relatief goed, onder meer ook zes dieren in Hoek van 
Holland. Op de valreep werd in Haamstede (weliswaar 
Zeeland) een overwinterende ingekorven vleermuis vast-
gesteld tijdens de gezamenlijke wintertelling.
> Lees hier meer over de activiteiten van Zoogdieren-

werkgroep Zuid-Holland.
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ZOUT
ZOUT staat voor ZOogdierwerkgroep UTrecht. Wij 
houden ons bezig met het verbinden van zoogdierlief-
hebbers en activiteiten over en voor zoogdieren in de 
provincie Utrecht. Dit doen we door de verschillende 
activiteiten omtrent zoogdieren op één agenda te 
zetten. We hopen zo dat zoogdierliefhebbers en geïn-
teresseerden makkelijker elkaar en leuke activiteiten 
kunnen vinden.
>  Lees hier meer over de activiteiten van ZOUT. 

Zoogdierwerkgroep Zeeland
Door de provincie Zeeland werd een velddag Noordse 
woelmuis op de eilanden in het Veerse meer georgani-
seerd. Mogelijk zal het begrazingsbeheer van de Haring-
vreter worden aangepast, ten gunste van de Noordse 
woelmuis.
>  Lees hier meer over de activiteiten van Zoogdier-

werkgroep Zeeland.
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Organisatie 
De daling van het ledental van de vereniging zet zich nog 
steeds door. Het aantal abonnementen is gelukkig nog 
sterker gegroeid. Het aantal leden en abonnementen 
samen is daardoor gegroeid naar ongeveer 1950. Eind 2016 
verscheen een extra dik nummer van ons wetenschappelijke 
tijdschrift Lutra. De ALV was in Deventer op 5 november. 
Tijdens de excursie na afloop liet een bever zich nog 
uitstekend bekijken.

Het bureau van de vereniging is dit jaar in rustiger vaar-
water gekomen. Nico Terra heeft als interim directeur 
de bedrijfsvoering verder verbeterd en de basis voor het 
meerjarenplan tot 2020 gelegd in een samenwerking van 

bestuur, werkgroepen en medewerkers. De samenwerking 
tussen deze drie geledingen van de vereniging verloopt 
steeds beter en intensiever.

De herziening van het profiel van het bureau in 2015 heeft 
zijn beslag gekregen in de personele bezetting.  
In 2016 zijn vier medewerkers in dienst getreden.  
Het betreft Wesley Overman, Carli van Mil, Sander Bouwens 
en Vita Hommersen. Ook is per 1 september de nieuwe 
directeur, Piet Bergers, aangetreden. Op 31 december 
2016 werkten er 15 personen (10,5 FTE) betaald voor de 
vereniging.

De omzet van de Zoogdiervereniging, inclusief het bureau 
was € 1.339.628,-. Het jaar is voor zowel vereniging als 
bureau afgesloten met een positief resultaat.  
Het financieel overzicht 2016 is als apart document op 
zoogdiervereniging.nl/ANBI beschikbaar. 

Financiën

http://www.zoogdiervereniging.nl/ANBI
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