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1. Voorwoord 
 

In 2013 hadden wij in het bijzonder aandacht voor de steenmarter, tijdens het ‘Jaar van de 

Steenmarter’. De steenmarter doet het goed en de soort verspreidt zich over steeds grotere 

delen van het land. Daarmee worden ook meer mensen geconfronteerd met overlast, of de 

angst daarvoor. De steenmarter komt daarom vaak negatief in het nieuws, iets waar onze 

vereniging een antwoord op wilde geven. Want die overlast is er zeker, maar met relatief 

eenvoudige ingrepen is deze overlast in veel gevallen te voorkomen of op te lossen. Rondom 

dit thema is aandacht gezocht in de media en is door het Bureau een succesvol symposium 

voor professionals georganiseerd. Meer over dit onderwerp kan worden nagelezen op 

www.steenmarterinfo.nl.  

Een groot project waaraan vele vrijwilligers uit de vereniging een belangrijke bijdrage hebben 

geleverd in 2013, is de Zoogdieratlas. De meeste teksten hebben het afgelopen jaar hun vorm 

gekregen, en ook de beeldredactie heeft veel werk verzet. In het eerste kwartaal van 2014 zal 

dit materiaal naar de vormgever gaan voor uitgave in de serie Fauna van Nederland. 

In 2013 heeft het bestuur afscheid genomen van bestuurslid Peter van der Linden. Tijdens de 

Algemene Ledenvergadering in april hebben wij Peter bedankt voor al zijn inzet in het bestuur. 

Omdat eerder ook Hans Bekker afscheid had genomen van het bestuur, zijn in 2013 twee 

nieuwe bestuursleden aangesteld. Dit zijn Margje Voeten (in het dagelijks leven docent aan de 

opleiding Toegepaste Biologie aan de HAS Den Bosch) en John Melis (eigenaar van een 

ecologisch bureau en actief in de Zoogdierwerkgroep Friesland). 

Op het Bureau is de samenwerking verder verstevigd met Stichting Reptielen Amfibieën Vissen 

Onderzoek Nederland (RAVON). Beide vrijwilligersorganisaties blijven zeker apart bestaan, 

maar op de ondersteunende bureaus kan samenwerking een grote meerwaarde hebben. Ook 

in 2014 gaan we verder met deze ingeslagen weg. Wordt dus vervolgd! 

 

Hans van Dord 

Voorzitter Zoogdiervereniging 
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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 

Zoogdiervereniging (werknaam 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 het Bureau 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. De medewerkers van het Bureau voeren diverse werkzaamheden uit voor 

de vereniging. Ook in 2013 gebeurde dit binnen een vooraf reëel vastgesteld maximaal aantal 

te besteden uren. Deze werkzaamheden omvatten: 

� Ondersteuning van het verenigingsbestuur 

� Websitebeheer 

� Beleidslobby 

� Contacten met vrijwilligers 

� Ledenadministratie 

� Zoogdierredactie (gedeeltelijk) 

� Communicatie en PR 

� Organisatie Algemene Ledenvergaderingen 

� Organisatie Landelijke Zoogdierdag 

 

2013 was het derde 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 over voorkomen, 
verspreiding en populatieontwikkeling werd vorm gegeven door: 

 

Werven, binden en opleiden van vrijwilligers en waarnemers 

� In 2013 is voor het eerst een geldbedrag beschikbaar gesteld vanuit het Rie de Boois-
fonds. Dit fonds heeft de Zoogdiervereniging opgericht met een deel van het legaat dat 
is ontvangen van Rie de Boois. Jaarlijks kunnen werkgroepen van onze vereniging 
projectvoorstellen indienen. In 2013 is een projectvoorstel gehonoreerd van de 
Werkgroep Kleine Marterachtigen, voor een uitbreiding van hun onderzoek met een 
nieuw hulpmiddel voor het opsporen van de kleine marters (de ‘Mostela’). 

� 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. Daarnaast is er een bijdrage geleverd aan een symposium over cameravallen 
dat op 22 jun i 2013 werd georganiseerd en heeft een medewerker beperkte tijd 
gekregen voor het helpen van de grond krijgen van een Utrechtse zoogdierwerkgroep.  

� Voor het eerst is een Sleutelvrijwilligersbijeenkomst georganiseerd, die was gekoppeld 
aan de ledenvergadering in november. Er waren circa 30 mensen aanwezig, veelal 
actief in werkgroepen, waarmee is gediscussieerd over verwachtingen tussen 
werkgroepen, bureau en bestuur. Ook werd gesproken over de wenselijkheid van een 
jaarlijks terugkerende bijeenkomst. Gedeeld werd dat de bijeenkomst op prijs werd 
gesteld, maar dat het aantrekkelijker zou zijn als er een buitenactiviteit aan wordt 
gekoppeld dat bij toerbeurt kan worden georganiseerd door één van de werkgroepen.  

� Twee maal verscheen de ‘Telganger’. In deze nieuwsbrief staan resultaten van de 
verspreidings- en monitoringsonderzoeken maar ook andere informatie voor 
waarnemers en vrijwilligers. Een abonnement op de Telganger kan worden 
aangevraagd via http://www.zoogdiervereniging.nl/nieuwsbrief.  

� Voor een vijftal soorten is gewerkt aan nieuwe filmpjes, met financiering van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en Groen &Doen. Het gaat om de hazelmuis, steenmarter, egel, 
wild zwijn en vleermuizen. Ook ten behoeve van het project Vleermuiskasten.nl zijn 
twee instructiefilmpjes gemaakt. Dit materiaal komt in 2014 beschikbaar voor gebruik 
via ons YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/user/deZoogdiervereniging. 

� Vanuit het Bureau is een belangrijke rol gespeeld in het samenbrengen van partijen 
voor een jaarlijks natuurfeest: ‘Fête de la Nature’. Dit gaat in 2014 van start, kijk voor 
meer informatie op www.fetedelanature.nl 

 

 

 

 

 



 

Jaarverslag Zoogdiervereniging 2013 

6 

 

 

Data en NDFF 

Stimuleren aanleveren waarnemingen 

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

� Binnen het eerder genoemde programma Capacity Building heeft Sovon 
Vogelonderzoek Nederland een tool ontwikkeld waarmee laagdrempelige apps kunnen 
worden gemaakt voor het doorgeven van waarnemingen van één soort. Wij zullen deze 
tool in 2014 voor het eerst inzetten, voor het verzamelen van waarnemingen van de 
eekhoorn onder een publiek dat normaliter geen waarnemingen doorgeeft. 

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 en bever/otter). In 2013 was er een pilot voor het nieuwe meetnet 
Vleermuis Transect Tellingen (NEM-VTT). 

 

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. 

Via de Vereniging werd er op diverse manieren aandacht besteed aan beïnvloeding: 

 

Bureau: 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. 

Samen met vele andere natuurorganisaties heeft de Zoogdiervereniging een 

gezamenlijke visie op de in ontwikkeling zijnde wet opgesteld. Deze visie werd in 

januari 2014 gepresenteerd aan een aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer. De 

Werkgroep Zoogdierbescherming trad in deze op als klankbord voor het Bureau. 

� Daarnaast waren wij ook in 2013 weer actief in het samenwerkingsverband 

WolvenInNederland. Niet alleen rond de melding van de wolf bij Luttelgeest, ook 

daarbuiten hebben wij een bijdrage geleverd aan het voorbereiden van Nederland op 

de verwachte terugkeer van de wolf van Nederland. Bijvoorbeeld door het meewerken 

aan het opstellen van een ‘wolvenmanagementplan’. 

� In het Jaar van de Steenmarter hebben wij uiteraard ook aandacht besteed aan lobby 

voor de steenmarter. Onder meer door het actief benaderen van gemeentes waar 

negatief over de steenmarter wordt bericht. Daarnaast hebben wij input geleverd voor 

het opstellen van een beleidsnotitie ten aanzien van de omgang met de steenmarter in 

Gelderland. 

� Om vleermuizen in de stad onder de aandacht te blijven brengen van onder meer 

stadsecologen, waren wij één van de initiatiefnemers van de vierde bijeenkomst 

‘Vleermuizen in de Stad’. In 2013 was gemeente Amersfoort hiervoor gastheer. Meer 

informatie is te vinden op www.vleermuizenindestad.nl, onder ‘Meer weten?’. 
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� Ten aanzien van de vleermuizen was de vereniging ook actief binnen BatLife Europe en 

Eurobats. De afgelopen jaren nam Jasja Dekker als vrijwilliger een belangrijk deel van 

deze taken op zich, in de komende periode worden die taken grotendeels overgedragen 

naar het Bureau. 

� Voor de otter werd in 2013 samengewerkt in het Otterplatform, waarin verschillende 

organisaties deelnemen. Het idee is opgevat om in 2014 een ottersymposium te 

organiseren en gezamenlijk meer informatie over de otter via internet te verspreiden. 

� Er wordt het Ministerie van Economische Zaken gewerkt aan een Positieflijst 

Zoogdieren. Op deze lijst komen de exotische zoogdieren te staan die als huisdier 

mogen worden gehouden en daartoe worden verhandeld. Wij maken ons zorgen om de 

plaatsing van enkele soorten op deze lijst (onder meer Amerikaanse nerts) en om de 

overgangssituatie: wat gebeurt er met dieren die men kwijt wil? Hierover is 

staatssecretaris Dijksma aangeschreven en is steun voor onze standpunten gezocht bij 

politieke partijen. De Positieflijst zou per 1 januari 2014 inwerking treden, maar dit is 

een half jaar uitgesteld. 

 

Cursussen voor professionals 

� Het geven van deze cursussen aan professionals is een onderdeel van de invulling van 

onze beschermingsdoelstelling. De beschikbare kennis moet tenslotte wel worden 

ingezet in de dagelijkse praktijk. 

� In 2013 werden drie cursussen voor professionals gegeven die betrekking hebben op 

vleermuizen: ‘Analyse Vleermuisgeluiden’, ‘Vleermuizen en planologie’ en ‘Lanenbeheer 

voor vleermuizen’. 

� Deze laatstgenoemde cursus werd voor Dienst Landelijk Gebied ook in company 

gegeven. Medewerkers van Staro Natuur en Buitengebied kregen een 

vleermuistraining. 

� Er werd tweemaal in company een cursus over natuurwetgeving verzorgd in 

samenwerking met RAVON (voor Boomtotaalzorg) en FLORON (voor JARO Groep). 

 

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 bijna 

wekelijks een nieuwsbericht op de website te plaatsen en door mee te werken aan 

www.natuurbericht.nl. 
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Sociale media 

� Twitter en Facebook: in 2013 is er actief getwitterd over groot en klein nieuws op 

zoogdiervlak en daarnaast heeft de Zoogdiervereniging haar eigen Facebookpagina. 

Het aantal volgers is groeiende, per 31 december 2013 circa 2500 volgers op Twitter 

en circa 750 via Facebook. 

� Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een maandelijks e-mail nieuwsbrief 

(www.zoogdiervereniging.nl/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', is actief 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. Vanuit de Zoogdiervereniging worden onderwerpen 

aangedragen en teksten voor de website aangeleverd. 

 

Bijeenkomsten 

� Landelijke Zoogdierdag: deze dag met als thema ‘Zoogdiersuccessen’ werd in april 

gehouden in Nijmegen. Tijdens de pauze was de voorjaars-ALV. 

 

� De najaars-ALV werd georganiseerd in Naturalis. Zomer Bruijn toonde beelden over 

steenmarters (in het kader van het Jaar van de Steenmarter). Na de vergadering was 

er een bijeenkomst met leden, werkgroepen, bestuur en medewerkers van het Bureau. 

Er was de mogelijkheid om Naturalis te bezoeken. 

 

Tijdschriften en boeken 

� Zoogdier: het tijdschrift Zoogdier is vier maal verschenen in 2013. 

� Lutra: het wetenschappelijk tijdschrift Lutra is in 2013 twee keer verschenen. 

 

Websites  

� Zoogdiervereniging: De website van de Zoogdiervereniging bevat nieuwsberichten 

(gemiddeld eens per week een nieuwe) en een activiteitenagenda. Daarnaast 

informatie over de vereniging, werkgroepen en de diverse zoogdiersoorten. 
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� Webwinkel: de webwinkel is in 2013 verder 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 

en ondanks dat het project ten einde is nog steeds in de lucht om actuele 

waarnemingen per soort op atlasblok te bekijken. Per 31 december 2013 is deze 

website gestopt. 

� Zoogdiergezien.nl: op deze website is het mogelijk voor een aantal soorten op 

eenvoudige wijze waarnemingen door te geven. 

� Vleermuizen in de stad: op de website www.vleermuizenindestad.nl komt alle kennis 

over de stedelijke vleermuissoorten én de omgang met deze soorten in het kader van 

de wetgeving en proactief handelen aan bod. 

 

Soort van het Jaar 

� In 2013 was er voor de zesde keer een soort van het jaar gekozen. Deze keer was het 

de steenmarter. Voor het samenleven met steenmarters zijn kennis over de 

steenmarter en de omgang met overlast een must. Zowel voor particulieren, maar 

zeker ook voor professionals, zoals gemeente- en provincieambtenaren en 

medewerkers van gespecialiseerde bestrijdingsorganisaties.  

� Op 6 november organiseerden het Bureau en het Kenniscentrum Dierplagen een 
symposium. Sprekers vertelden hoe de steenmarter leeft en wat er mogelijk is om 
overlast te voorkómen of op te lossen. 

� Tijdens het symposium is www.steenmarterinfo.nl gelanceerd. Op deze website 
worden oplossingen en ervaringen rondom steenmarteroverlast uit de praktijk 
verzameld. 

� Samen met Vivara Natuurbeschermingsproducten werd een speciale steenmarterkast 
ontwikkeld en uitgetest. 

� De campagne heeft weer veel media-aandacht opgeleverd, zoals in de landelijke en 

regionale dagbladen, landelijke en regionale radio- en televiezenders en websites. 

� Alle informatie over het Jaar van de Steenmarter blijft beschikbaar via 

www.zoogdiervanhetjaar.nl. 

 

Jeugd 

� Uilen en muizen CSI: het tijdens het in 2010 gestarte project”Uilen en muizen CSI” 

ontwikkelde braakbalpluispakketje was in 2013 verkrijgbaar via de Zoogdierwinkel. 

� Op www.zoogdiervereniging.nl is een ‘educatie pagina’ aangemaakt. Hierop zijn 

spreekbeurt pakketten en dergelijke te vinden. 
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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.  

 

Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) 

In 2013 hebben weer boommarter-inventarisaties plaatsgevonden in de gebruikelijke 

gebieden. De resultaten over 2012 werden gepubliceerd in de jaarbrief Marterpassen XIX, die 

in maart 2013 verscheen. 

De gebruikelijke voorjaarsvergadering vond in 2013 plaats bij Natuurmonumenten in het 

bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden. Doordat het huishoudelijk deel van de vergadering 

door één van de leden werd verstoord, is besloten direct over te gaan naar het 

wetenschappelijk gedeelte. Na afloop van de bijeenkomst is Bram Achterberg per email als 

nieuwe voorzitter voorgedragen. Er bleek geen enkel bezwaar te zijn, waarmee de installatie 

van Bram als nieuwe voorzitter een feit was. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst werd afscheid 

genomen uit het bestuur van Ruud van den Akker, Walther Bakker en Gerrit Visscher. Ben van 

den Horn (Secretaris en Penningmeester) en Hugh Jansman (Vice-Voorzitter) zijn aangebleven 

om samen met Voorzitter Bram Achterberg het bestuur te vormen. 

Tijdens de wetenschappelijke vergadering toonde Ruud van den Akker een fraaie film van een 

martergezin in Beukenburg. Erwin van Maanen presenteerde een overzicht van de 

marterachtigen in het gefragmenteerd cultuurlandschap waar hij onderzoek doet. Tot slot had 

Vilmar Dijkstra een bijdrage over zijn onderzoek naar relaties tussen boommartervoorkomen 

en muizen. 

Naast telefonisch contact en mailoverleg vergaderde het bestuur dit jaar één keer en heeft zich 

bezig vooral gehouden met het zoeken naar meer nieuwe bestuursleden. Niet eenvoudig, maar 

er zijn mogelijke kandidaten gevonden.  

Vilmar Dijkstra is gesteund met een financiële bijdrage voor zijn onderzoek naar de relatie 

tussen muizenstand en boommarterworpgroottes. De financiële situatie van de WBN kan 

wederom als stabiel worden beschouwd. Er zijn geen bijzondere uitgaven gedaan. 

Ook dit jaar zijn er weer enkele Marterpassen over de post verstuurd en nooit aangekomen; de 

betrouwbaarheid van de dienstverlening van Post.nl heeft een nieuw dieptepunt bereikt. 

Het bestuur heeft besloten alleen inhoudelijke bijeenkomsten te organiseren. Per email zullen 

bestuur mededelingen worden gedaan eventuele voornemens voor besluiten aan de leden 

worden voorgelegd. 

Tot slot kan worden vermeld dat er de wens is om in de toekomst meer samen te werken met 

de Werkgroep Kleine Marterachtigen. Gedacht wordt aan het gemeenschappelijke organiseren 

van inhoudelijke bijeenkomst. Daarmee kunnen andere marterachtigen verder worden 

geholpen om de aandacht te krijgen die ze verdienen. 

 

Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen 

Geen bijdrage aangeleverd. 

 

FFF-Zoogdierwerkgroep Friesland 

Geen bijdrage aangeleverd. 
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Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep NOZOS 
In 2013 is gewerkt aan het reactiveren van de NOZOS. Door het overlijden van de secretaris, 

Joy de Wit, en het terugtreden van Petra Vlaming, die erg veel verschillende bezigheden had 

en zich meer wilde richten op vleermuisopvang, was het voor het overgebleven ‘rompbestuur’ 

erg lastig geworden om activiteiten in verenigingsverband te organiseren. 

Om praktische redenen werd er al geen nieuwsbrief meer verstuurd, waardoor de NOZOS voor 

de leden vrijwel onzichtbaar was geworden. Door het ontbreken van een website was de 

organisatie voor niet-leden al langer onzichtbaar. 

In januari 2013 is Richard Witte toegetreden tot het bestuur en in februari 2013 heeft Erik Jan 

de Wit (echtgenoot van Joy) het secretariaat op zich genomen, zodat er weer taken konden 

worden verdeeld. 

Tijdens de jaarvergadering op 11 mei 2013 (in de Poelboerderij te Wormer) zijn de nieuwe 

bestuursleden voorgesteld en geaccepteerd. Richard heeft daar de website gepresenteerd 

(www.nozos.nl), die later ook gevonden bleek te worden. Inmiddels is de NOZOS ook op 

Facebook (www.facebook.com/NOZOS.nl ) en Twitter (@NOZOS_NH) aanwezig.  

Ook is er een algemene folder gemaakt met een beschrijving van wat de NOZOS is, de 

doelstelling, activiteiten en contactgegevens. 

De jaarvergadering werd verlevendigd met een lezing door AJ Haarsma en daarna een 

vaartocht door het Wormer- en Jisperveld, waarbij visdiefjes het kielzog volgden. 

Er zijn diverse activiteiten ontplooid in 2013: er worden geregeld lezingen, cursussen en 

excursies gegeven, er is meegedaan met de jaarlijkse meervleermuizentelling, de 

vleermuiswintertellingen, braakbalpluizen en een muizenkampje op Texel. Hierbij is meegelift 

met de activiteiten die door medewerkers van Landschap Noord-Holland zijn georganiseerd. 

Er wordt in samenwerking met het Landschap hard gewerkt aan de Atlas van Noord-Hollandse 

Zoogdieren, die in 2014 zal uitkomen. De NOZOS is vertegenwoordigd in de projectstuurgroep, 

1 van de 3 eindredacteuren is een NOZOS-bestuurslid. Diverse NOZOS-leden schrijven 

(soort)teksten en leveren beeldmateriaal. De NOZOS draagt ook financieel bij aan de 

totstandkoming van dit boek. Het Bureau van de Zoogdiervereniging draagt verder zorg voor 

de beschikbaarheid van de data en de kaartbeelden. 

Voor 2014 staan er ook weer volop (veld)activiteiten in de planning. 

Het bestuur is in 2013 buiten de jaarvergadering vier keer bijeen geweest. 

 

Vleermuizenwerkgroep Nederland (VLEN) 

De Vleermuiswerkgroep Nederland heeft een tweetal jaarlijks terugkerende activiteiten, 

namelijk de VLEN-dag en Nacht van de Vleermuis. Via de website www.vleermuis.net wordt 

kennis over vleermuizen gedeeld aangevuld met de VLEN-nieuwsbrief. Na een toelichting op de 

organisatie en financiën worden per onderwerp noemenswaardigheden aangehaald. 

In 2013 heeft het bestuur van de VLEN 2 keer vergaderd. De VLEN is op zoek naar aanvulling 

voor onder andere websitebeheer en de werkgroep bescherming, maar er hebben geen 

bestuurswisselingen plaatsgevonden.  

De VLEN heeft geen structureel inkomen aangezien het lidmaatschap gratis is, zodat voor 

iedere activiteit geld moet worden gevonden, bijvoorbeeld externe subsidies of sponsoring. Dit 

jaar is dat gelukt, maar het gebrek aan inkomen betekent dat het moeilijk is de activiteiten 

van de VLEN op lange termijn te plannen. Vooral het onderhoud van de website is een punt 

van zorg, aangezien informatievoorziening een van onze belangrijkste activiteiten is.  

De nacht van de vleermuis heeft tegelijkertijd met de 17e International Bat Night van Eurobats 

op 24-25 augustus plaatsgevonden. Via de website www.nachtvandevleermuis.nl zijn 54 
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excursies aangekondigd. Drie VLEN-bestuursleden hielden zelf ook een excursie. 

Traditiegetrouw was de VLEN-dag 2013 weer de laatste zaterdag van oktober. Dit jaar was het 

in de Wilhelminakerk in Utrecht.  

In 2013 hebben we 2 VLEN-nieuwsbrieven (nummers 70-71) uitgebracht en digitaal verzonden 

aan ongeveer 650 personen en instellingen. Enkele opvallende onderwerpen uit deze 

nieuwsbrieven zijn het gebruik van winterverblijven over het jaar, meer dan vijf jaar 

monitoring vleermuiskasten in Noord-Brabant en meerdere artikelen over de analyse van 

vleermuisgeluiden met Batsound. 

 

Zoogdierenwerkgroep Overijssel 

De deelnemers aan het zoogdieroverleg in Overijssel kwamen in 2013 twee keer bij elkaar 

voor een afstemmingsoverleg. In de werkgroep zijn de verschillende disciplines uit het 

(landelijke) zoogdieronderzoek vertegenwoordigd. De voortgang van de verschillende 

projecten werd besproken. Het is aan de (landelijke) coördinatoren om van die projecten 

verslag te doen. 

Het secretariaat van de werkgroep berust bij Natuur en Milieu Overijssel, waar ook onderdak 

wordt gevonden voor het afstemmingsoverleg.  

De activiteiten die in de verschillende regio's worden uitgevoerd leveren veel informatie op. 

Naast deze regionale inventarisaties door lokale groepen en provinciale onderzoeken door de 

landelijke werkgroepen van de Zoogdiervereniging zijn er in 2013 geen extra activiteiten door 

de Zoogdierwerkgroep Overijssel georganiseerd. 

De atlas ‘De Zoogdieren van Overijssel’ (uitgave november 2011) is nog verkrijgbaar, onder 

andere bij de Zoogdiervereniging. 

 

CaLutra 

Na een aantal bewogen jaren was 2013 voor het eerst in tijden een jaar waarbij we rustig 

plannen konden formuleren en vooruit konden kijken. We namen afscheid van ons langst 

zittende bestuurslid, Gerrit Kolenbrander. Daarvoor in de plaats konden we Anne van Zon 

verwelkomen. Per 31 december namen we ook afscheid van Hans Hollander als redactie van 

de nieuwsbrief, maar gelukkig is die lege functie inmiddels ook alweer vervuld. 

Het toppunt van het jaar was toch wel onze eerste vrijwilligersdag in het voorjaar in de 

Weerribben. Met een druk programma vol interessante presentaties en een heerlijk frisse 

boottocht door het natuurgebied was het een leuke en leerzame dag. Met een opkomst van 

circa 30 man was het ook op dat front een erg geslaagde dag! Verder hebben we weer twee 

bijeenkomsten met de regionale coördinatoren gehad. Ondanks dat de opkomst hierbij wat 

terug lijkt te lopen, blijven het onverminderd nuttige bijeenkomsten die onder de deelnemers 

altijd erg gewaardeerd worden. 

In samenwerking met het Bureau van de Zoogdiervereniging heeft het NEM-meetnet Otter en 

Bever dit jaar goed gelopen, waarbij de vrijwilligers van CaLutra een cruciale rol vervullen. De 

eerste resultaten zien er hoopvol uit. De huidige snelheid waarmee de otter zich verspreidt 

benadrukt nogmaals de noodzaak van dit project en alle eerdere organisatorische hobbels 

lijken te zijn weggewerkt. 

Wat CaLutra betreft dus weer een productief en leuk jaar geweest. 
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Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) 

Nadat in 2012 is gestart met veldonderzoek is er in 2013 vooral onderzoek gedaan door de 

bestuursleden. 

Omdat het in 2013 niet gelukt is een veldwerkweekend te organiseren is besloten om een 

ledendag te organiseren. Deze was in omgeving Deventer omdat hier door Fokko en Erwin 

buizen en Mostela's uit waren gezet. Op de dag waren 12 leden aanwezig. Enkele leden 

konden niet wegens de CaLutra-coördinatorendag. 

De dag begon met een voorstelronde. Enkele leden zijn zelfstandig al erg actief bezig. Tevens 

werd tijdens de voorstelronde de nieuwe bestuursleden bekend gemaakt (Carola van den 

Tempel en John Rozema). 

Vervolgens waren er enkele lezingen over het onderzoek naar kleine marters. Na de lunch zijn 

we naar buiten gegaan om de leden te laten zien waar je een raai met sporenbuizen en /of een 

Mostela plaatst. De dag heeft zeker voor een boost in het onderzoek naar kleine marters 

gezorgd. Er zijn praktische oplossingen gevonden voor simpele problemen en er zijn veel 

nieuwe ideeën ontstaan om verder uit te werken. 

Daarnaast zijn er dit jaar enkele lezingen geweest. 

Tim heeft een lezing voor gemeente Haarlemmermeer gehouden. Ze zijn hier bezig met een 

onderzoek naar roofdieren, en hierom was meer kennis over (kleine) marters gewenst. 

Voor meer informatie zie: www.kleinemarters.nl. 

 

Werkgroep Zoogdierbescherming 

Wij hebben ons in 2013 met de volgende kwesties bezig gehouden.  

Aanpassing van de criteria voor FSC-hout 

Op verzoek van FSC-Nederland neemt Marijke Drees namens Soortbescherming Nederland 

deel aan overleg over het gewenste bosbeheer.  

Positieflijst 

Staatssecretaris Dijksma heeft een voorstel gepubliceerd voor een positieflijst. Een lijst van 

zoogdieren die als huisdier gehouden mogen worden.  

Met anderen hebben wij dit al lang bepleit, als alternatief van de huidige lijsten die de soorten 

noemen die niet gehouden mogen worden. Deze lijsten lopen altijd achter de praktijk aan. Een 

positieflijst zou goed zijn voor dierenwelzijn, en ook de kans op het ontstaan van exoten door 

ontsnappingen verminderen. In het huidige voorstel is het voorstel een uitwerking van de Wet 

Dieren, en heeft daarom weinig ecologische argumenten. Toch zijn we blij dat het voorstel er 

is, en hopen dat het Parlement het nu snel vast stelt. 

Ringoven Loppersum 

Een vleermuisverblijf in de provincie Groningen, dat bedreigd wordt door 

sloopwerkzaameheden van de eigenaar. De Vleermuiswerkgroep Groningen heeft hierop goede 

actie genomen, o.a. door de inspectie van het Ministerie van EZ er op te attenderen (Dienst 

Regelingen). De werkgroep bescherming steunt dat en heeft de vereniging er meer bij 

betrokken. De vereniging heeft een brief gestuurd aan de inspectie en aan de gemeenteraad 

van Loppersum. 

Steenmarter 

Vanuit het bureau is een symposium georganiseerd over omgang met overlast, ook een 

nieuwe website gelanceerd: www.steenmarterinfo.nl. Doel is informatie over preventie e.d. te 

verspreiden. 
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Werkgroep ZeeZoogdieren (WZZ) 

De Werkgroep ZeeZoogdieren (of WZZ) is in slaap sinds ze hebben meegeholpen met de 

oprichting van de European Cetacean Society (ECS) in 1987. De specialisten in het land 

hebben een eigen, sterk netwerk maar ze blijven via de werkgroep ook verbonden met de 

Zoogdiervereniging. Naturalis speelt daar een centrale rol in. 

 

Veldwerkgroep 

Voorjaarskamp 

In 2013 heeft de Veldwerkgroep studenten van de studies Toegepaste Biologie van HAS Den 

Bosch en CAH Dronten benaderd voor een weekend veldwerk om op die manier meer jonge 

mensen te betrekken bij activiteiten van de Veldwerkgroep. 

Het veldweekend vond plaats van vrijdagavond 7 juni tot zondagmiddag 9 juni in de gemeente 

Sint Michielsgestel. Het grondgebied van deze gemeente bestaat uit dekzand, laaggelegen 

veengronden en esgronden en wordt doorkruist door twee belangrijke rivieren: de Dommel en 

de Aa.  

Op twee locaties langs de rivieren en op twee locaties in oude eiken- en beukenbossen werden 

op dinsdag voorafgaand aan het kamp inloopvallen geplaatst. 

De landgoederen Seldensate, Zegenwerp, de Wamberg en de Pettelaer zijn gedurende het 

weekend met batdetectors geïnventariseerd. 

Tijdens het kamp waren de deelnemers ingedeeld in 4 controlegroepen die rouleerden voor de 

vallencontroles en batdetector excursies. Er was voor deze vorm gekozen om deelnemers een 

optimale kans te bieden zoveel mogelijk diverse waarnemingen te kunnen doen. 

Op zaterdag werd een presentatie en excursie gehouden over dassen door een gastspreker 

van Das en Boom Brabant. Dezelfde dag zijn op drie locaties vleermuiskasten geïnventariseerd 

en op zaterdagavond was er een presentatie over bevers met aansluitend een excursie in het 

veld. 

Tijdens de tweedaagse workshop is verder een kleine partij braakballen, afkomstig van een 

boerderij uit het onderzoeksgebied, geplozen. 

Het kampje werd door deelnemers en organisatoren als zeer positief ervaren en de 

Veldwerkgroep zal in 2014 weer minstens één en mogelijk twee kampen op deze manier 

organiseren. 

Zomerkamp 

Afgelopen zomer vond het jaarlijkse buitenlandse zoogdierenkamp van de Veldwerkgroep 

(voor de tweede keer) plaats in Bulgarije. Ditmaal waren we te gast in de westelijke 

Rhodopen, een berggebied met toppen tot 2000 m. Behalve 20 Nederlandse deelnemers van 

diverse pluimage waren er ook 4 Bulgaren op het kamp aanwezig waarmee uitgebreid kennis, 

ervaring en (ver)taalproblemen konden worden gedeeld. De Veldwerkgroep was gevraagd om 

te helpen de zoogdierfauna in kaart te brengen. Vrijwel alle beschikbare middelen werden 

ingezet om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het voorkomen van zoogdieren. 

Tot de leukste resultaten behoren vangsten van bosslaapmuis en relmuis, twee 

zichtwaarnemingen van wilde katten gedurende de nacht, mistnetvangsten van drie grote 

rosse vleermuizen (nog niet eerder in dit gebied vastgesteld), Bechsteins vleermuis, 

mopsvleermuis, bosvleermuis en tweekleurige vleermuis. Het gebruik van cameravallen neemt 

een steeds belangrijkere plaats in tijdens het zomerkamp. Op minstens acht locaties werden 

vele honderden foto’s en veel videomateriaal verzameld, met onder meer foto’s van otter, 

steenmarter en boommarter. 

In 2013 heeft Jan Piet Bekker het bestuur verlaten. Svetlana Miteva is toegetreden tot het 

bestuur. 
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Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland 

De belangrijkste activiteiten in 2013 hadden betrekking op een uitgebreid vleermuizen-

onderzoek in de landgoederen in de zomer, de wintertelling van vleermuizen en het uitpluizen 

van kerkuilen-braakballen. 

Er werden afgelopen zomer een groot aantal landgoederen in het binnenduingebied onderzocht 

op vleermuizen. Het leidde tot veel nieuwe kolonievondsten in bomen, waardoor een 

vergelijking met eerdere onderzoeken in 1990 en 2000 goed mogelijk is. In mei en juni 

werden een paar weekenden vanwege het veel te koude en regenachtige weer gecanceld. De 

weekends werden georganiseerd met met inzet van extra veel vrijwilligers een bijdrage aan dit 

onderzoek te leveren. Komend jaar is het de bedoeling het laatste aantal landgoederen te 

inventariseren. 

Zoals gewoonlijk werden weer vele honderden objecten op overwinterende vleermuizen geteld, 

vooral in het (binnen)duingebied van Zuid-Holland. Op dit moment worden deze gegevens 

uitgewerkt en samengevat. Er werd onder meer weer een vale vleermuis gevonden in een 

bunker te Meijendel. 

In het voorjaar werden samen met het Natuurmuseum in Rotterdam en Bureau Stadsnatuur 

een aantal braakbalavonden georganiseerd. Per avond waren tientallen belangstellenden 

aanwezig en er werd een fors aantal kerkuilenbraakballen geplozen van een groot aantal 

locaties. Op de website www.uilenballenpluizen.nl zijn de resultaten van alle pluisactiviteiten na 

te lezen. 

Het project “oude braakballen”, waarbij de inzet is om het oude materiaal aanwezig in de 

collectie van Naturalis te ordenen, te determineren en te digitaliseren, werd afgesloten met 

een laatste gemeenschappelijke pluissessie op 27 december in Naturalis. Hier waren 15 

mensen aanwezig en werden vele honderden mensen voorgelicht. 

 

Halverwege september werd een vallenweekend georganiseerd bij de Rottemeren. Er werden 

zes soorten kleine zoogdieren gevangen.  

 

Publicatiefonds Lutra 

Volume / Jaargang 56 van Lutra telde, zoals gebruikelijk, twee nummers, beide met een 

omvang van 72 pagina’s. In het juni-nummer waren, naast het editorial (Canters), vier 

bijdragen opgenomen: over effecten van begrazing op veldmuizen in wetlands (Beemster & 

Vulink), over de status en de risico's van de wasbeerhond in Nederland (Mulder), over het 

voorkomen bruinvissen op het Nederlands Continentaal Plat (Geelhoed et al.) en over de 

haalbaarheid van een onderzoek naar bruinvissen in het Marsdiep (Boonstra et al.).  

Het tweede nummer van deze jaargang verscheen bij uitzondering in het aanvolgende jaar, te 

weten op 4 februari 2014. De redactie wilde graag een artikel over de 'wolf van Luttelgeest' 

(Gravendeel et al.), dat enige vertraging had opgelopen, opnemen in dezelfde jaargang als de 

waarneming. Andere bijdragen in dit nummer gingen over de factoren die het voorkomen van 

ratten in Amsterdam bepalen (Van Adrichem et al.), over het habitatgebruik van ingekorven 

vleermuizen (Dekker et al.) en over een methode om sterfte in Longworth inloopvallen te 

verminderen (Van Boekel). Daarnaast waren er twee korte mededelingen, te weten over de 

herkomst van de Exmoorpony (Hovens & Rijkers) en over een bijzondere vondst van de 

grauwe spitsmuis in Noorwegen (Margry). Canters & Verboom schreven het editorial. 

De redactie bestond in 2013 uit Kees Canters (hoofdredacteur), Jan Piet Bekker, Jan Haelters, 

Eric Thomassen, Johan Thissen, Koen Van Den Berge en Ben Verboom (secretaris, 

eindredacteur). Daarnaast traden Maurice La Haye en Meike Scheidat toe tot de redactie. Kees 

Camphuysen nam afscheid als redactielid. 
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Zoogdiervereniging op 20 april in Nijmegen 

werd het nieuwe bestuur van de Stichting Publicatiefonds Lutra gekozen. Hans Bekker en 

Bauke Hoekstra traden terug. De nieuwe voorzitter is Albert van Zadelhoff, die als bestuurslid 

van de Zoogdiervereniging deze vereniging vertegenwoordigt. Jos Teeuwisse is de nieuwe 

penningmeester. Ben Verboom is aangebleven als secretaris en draagt onder meer zorg voor 

het contact met de redactie van Lutra. Stefan Vreugdenhil is de contactpersoon tussen het 

Bureau van de Zoogdiervereniging en Lutra. 

 

KNNV Afdeling Delfland 

In 2013 heeft de KNNV afdeling Delfland aandacht aan zoogdieren besteed via hun jaarthema 

Water. Hier is een zoekkaart voor gemaakt waarop onder andere waarnemingen van de egel 

werden gevraagd. 

Daarnaast is er een onderzoek gedaan naar zoogdieren in Ypenburg gedaan waarover nog een 

verslag wordt gemaakt. 
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4. Financiën 
 

Algemene toelichting  

De jaarrekening van de vereniging en het professionele Bureau zijn gescheiden. Deze 
toelichting heeft betrekking op de jaarrekening voor de Vereniging.  

Geconstateerd kan worden dat de Vereniging financieel goed heeft gedraaid in 2013: er zijn 
meer inkomsten gerealiseerd dan begroot én de kosten zijn onder de begroting gebleven. Het 
resultaat is daarmee positief. Wel moet worden gerealiseerd dat de marges klein blijven, 
waardoor er maar een beperkte reserve wordt opgebouwd. 

 

Toelichting op de belangrijkste posten  

Baten 

Contributies: De ontvangen contributies waren lager dan in 2012, maar hoger dan waarmee 
rekening was gehouden. Het totale aantal leden en abonnees (inclusief Vlaamse abonnees op 
Zoogdier) liep licht terug, van 2019 leden en abonnees per 31/12/2012 tot 1981 per 
31/12/2013.  

Verkoop: betreft de opbrengst van artikelen die via de webwinkel en in stands worden 
verkocht.  

PR Steunstichting: Het Bureau betaalt een vooraf bepaald bedrag voor het gebruik van de 
naam, data e.d. van de Vereniging. 

Capacity Building: Het Bureau betaalt een vooraf bepaalde bijdrage ten behoeve van het 
werven, binden en opleiden van waarnemers/vrijwilligers.  

Contributies samenwerkingsverbanden: de Vereniging is lid van de VOFF, Soortenbescherming 
Nederland en IUCN. Deze contributies worden door het Bureau betaald. Hier zijn ze als baten 
opgenomen om zichtbaar te maken dat het om lidmaatschappen van de vereniging gaat. Bij 
de ‘Activiteiten van leden’ is hetzelfde bedrag weer als last opgenomen.  

Personeelskosten: Dit zijn de kosten voor de uren die de Vereniging afneemt van het bureau 
voor o.a. ledenadministratie, beleidsbeïnvloeding, websitebeheer en communicatie. De uren 
worden verrekend op basis van een intern tarief.  

 

Lasten 

PR-activiteiten: Dit budget is beschikbaar voor promotie. In 2013 heeft het Bureau voldoende 
externe fondsen kunnen aanspreken, zoals voor het maken van videoclips van zoogdieren en 
overig promotiemateriaal dat in de loop van 2014 beschikbaar komt. Zodoende is het 
Verenigingsbudget in 2013 niet benut.  

Winkel: Kosten voor de inkoop voor webwinkel en stands. 

Werkgroepen/vrijwilligers: Werkgroepen kunnen een vergoeding krijgen voor een deel van de 
bestuurskosten. 

Zoogdier: De kosten voor Zoogdier zijn teruggebracht door nieuwe prijsafspraken te maken 
met de drukker. 

Lutra: Staande afspraak is dat de financiële baten en lasten voor de uitgave van Lutra gelijk 
zijn; als dit baten zouden achterblijven kan aanvraag worden ingediend bij de Stichting 
Publicatiefonds Lutra. 
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Bijlage: Leden, bestuur en werkgroepen  
 

Ook in 2013 was er een groot aantal personen actief binnen de Zoogdiervereniging. Als lid, 

waarnemer, vrijwilliger, werknemer of student. Per 31 december 2013 had de vereniging 1701 

leden en in totaal 280 losse abonnees op het wetenschappelijke tijdschrift Lutra en/of Vlaamse 

abonnees op Zoogdier (via lidmaatschap van Natuurpunt). De licht dalende trend van de 

laatste jaren voor de leden zet zich voort. 

 

 
 

Niet alle leden hebben hetzelfde lidmaatschap. Gekozen kan worden tussen het 

‘basislidmaatschap’ (lidmaatschap en tijdschrift Zoogdier) en een uitgebreide variant inclusief 

het wetenschappelijke tijdschrift Lutra. Uit onderstaande grafiek blijkt dat het aantal leden met 

een basislidmaatschap groeit, in tegenstelling tot de abonnementen inclusief Lutra.  
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Circa 900 vrijwilligers namen deel aan projecten. 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! 

 

Hieronder een overzicht van de vrijwilligers van de Zoogdiervereniging die eind 2013 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 

Jan Buys, secretaris 

Hugh Jansman, bestuurslid 

John Melis, bestuurslid 

Margje Voeten, bestuurslid 

Albert van Zadelhof, bestuurslid 

 

Vrijwilligers kantoor 

Tina Reilink (stand) 

Luc Vergeer (bibliotheek) 

Kees Canters (beantwoorden publieksvragen)  

Bernadette van Noort (beantwoorden 

publieksvragen en kantoor) 

Marloes Kamerich (zoogdierwinkel) 

 

Redactie Lutra 

Kees Canters, hoofdredacteur 

Ben Verboom, secretaris en eindredacteur  

Jan Piet Bekker 

Jan Haelters 

Eric Thomassen  

Johan Thissen 
Koen Van Den Berge 
Maurice La Haye 
Meike Scheidat 

Redactie Zoogdier 

Jos Teeuwisse, hoofdredacteur  

Jaap van der Veen, eindredacteur 

Evelien de Swaef 

Aaldrik Pot 

Marije Siemensma 

Stefan Vreugdenhil 

Joke Winkelman 

Neeltje Huizenga 

 

Redactiemedewerkers Zoogdier 

Dirk Criel 

Steve Geelhoed 

Bob Vandendriessche 

Goedele Verbeylen 

Diemer Vercayie 

Sil Westra 

 

 

Redactie Zoogmail 

Peter van der Linden 

 

Publicatiefonds Lutra 

Albert van Zadelhoff, voorzitter 

Jos Teeuwisse, penningmeester 

Ben Verboom, secretaris
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Werkgroepen 
 

CaLutra 

Secretariaat: Toernooiveld 1, 6525  ED, Nijmegen 

E-mail: calutra@zoogdiervereniging.nl 

Jolanda Snellenberg, voorzitter 

Anne van Zon, secretaris vanaf half 2013 (Gerrit Kolenbrander, secretaris tot begin 2013) 

Hans Bekker, penningmeester vanaf half 2013 

Cynthia Lange, penningmeester tot half 2013, aanspreekpunt regionaal coördinatoren 

Hans Hollander, redactie nieuwsbrief tot eind 2013 

Jacob van Olst, lid 

 

FFF-Zoogdierwerkgroep Friesland 

Teddy Dolstra, tdolstra@xs4all.nl 

John Melis, johnmelis@chello.nl 

 

KNNV afdeling Delfland 

E-mail: afdelingDelfland@knnv.nl 

Geert van Poelgeest 

 

Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep NOZOS 

E-mail: secretaris@nozos.nl 

Peter van der Linden, voorzitter 

Joost Verbeek, penningmeester 

Erik Jan de Wit, secretaris 

Richard Witte, media 

Jan Wondergem, coördinator onderzoek. 

 

Veldwerkgroep    

E-mail: veldwerkgroep@zoogdiervereniging.nl 

Lily Vercruijsse, voorzitter 

Janny Resoort, penningmeester 

Eric Thomassen, secretaris 

Jan Alwijn Dijkhuizen, vallenbeheer 

Svetlana Miteva, lid 

Jan Boshamer, lid 

Kees Mostert, lid 

 

Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) 

E-mail: bestuur@vleermuis.net  

Herman Bouman, voorzitter 

Saskia Roselaar, penningmeester  

Carolien van der Graaf, secretaris 

René Janssen 

Maarten Breedveld 

Anne-Jifke Haarsma 

Annelies Karman 

Joske Wardenaar 
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Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) 

E-mail: boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl 

Bram Achterberg, voorzitter 

Hugh Jansman, vice-voorzitter 

Ben van den Horn, secretaris en penningmeester 

Werkgroep Kleine Marterachtigen 

E-mail: werkgroep-kleine-marterachtigen@zoogdiervereniging.nl 

Carola van den Tempel, voorzitter 

Tim Hofmeester, penningmeester en leden contactpersoon 

Erwin van Maanen, onderzoek en ontwikkeling 

Fokko Billijam, onderzoek en ontwikkeling 

Jeroen Mos, onderzoek en ontwikkeling 

John Rozema, algemeen bestuurslid 

 

Werkgroep Zeezoogdieren (WZZ) 

E-mail: j.w.broekema@inter.nl.net 

Jan-Willem Broekema, voorzitter/secretaris 

 

Werkgroep Zoogdierbescherming 

E-mail: zoogdierbescherming@zoogdiervereniging.nl 

Marijke Drees, voorzitter (tot 1-1-2014) 

Fons Bongers 

Herman Bouman 

Stefan Vreugdenhil 

Johan Thissen 

 

Zoogdierenwerkgroep Overijssel 

E-mail: blij@natuurmilieu.nl 

Ton Bode, voorzitter 

Annelies van der Blij, secretaris 

 

Zoogdier Werkgroep Zeeland (ZWZ) 

E-mail: nanning-jan.honingh@slz.landschapsbeheer.nl 

Jan Piet Bekker, voorzitter 

Nanning-Jan Honingh, secretaris 

Kees de Kraker, penningmeester 

 

Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland 

E-mail: kmos@xs4all.nl 

Kees Mostert, voorzitter 

Rudy van der Kuil 

Anton van Meurs 

Bart Noort 

Gerben Achterkamp 

 


