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Voorwoord 
 
2015 was voor de Zoogdiervereniging een bijzonder jaar. Een jaar waarin wij geconfronteerd 
werden met de noodzaak tot pijnlijke inkrimpingen van personeel op ons bureau. Dat heeft veel 
impact gehad op alle mensen die daar werken en uiteraard het meeste op hen die niet konden 
blijven.  
Het is ook zeer bijzonder dat desondanks ons bureau een stevig financieel resultaat heeft weten te 
boeken, een resultaat dat vertrouwen geeft voor een goede toekomst. 
In dit jaarverslag zijn voor het eerst ook financiële cijfers opgenomen van ons bureau. Het is 
immers óns bureau en over de gang van zaken aldaar wordt transparantie door onze leden zeer 
op prijs gesteld, zo hebben wij op de Algemene Ledenvergadering kunnen horen. 
Het is ook een verslag waarin voor het eerst zowel Vereniging als bureau verslag doen van 
datgene wat hen in 2015 heeft bezig gehouden. Dat is geen toeval, we hebben ons gerealiseerd 
dat onze kracht het grootste is wanneer er een intensieve samenwerking en saamhorigheid is 
tussen de belangrijkste pijlers binnen de Zoogdiervereniging, de leden, de werkgroepen, het 
bureau en het bestuur.  
Ik dank alle mensen die bijgedragen hebben aan ons werk in 2015 van harte voor hun bijdrage 
aan de bescherming van de in het wild levende zoogdieren in de lage landen. 
 
 
 
Hans van Dord 

Voorzitter Zoogdiervereniging 
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Inleiding 
 
De Zoogdiervereniging verenigt ca 1.900 vrijwilligers en professionals die zich bezig houden 
met het beschermen en bestuderen van in het wild levende zoogdieren in Nederland. De 
Zoogdiervereniging bundelt veel kennis en ervaring die cruciaal is voor een goede 
bescherming van deze zoogdieren.  
De vrijwilligers en een professioneel bureau vormen de kern van de Zoogdiervereniging. 
 
Onze kracht ligt in een goede wisselwerking tussen leden, vrijwilligers, waarnemers, bestuur 
en medewerkers in de Zoogdiervereniging. Zonder de gezamenlijke inzet van al deze 
betrokkenen verliest de Zoogdiervereniging haar bestaansrecht en kan de studie en de 
bescherming van zoogdieren niet op het huidige niveau worden voortgezet, laat staan 
worden uitgebreid. Het is daarbij van belang duidelijkheid te creëren over de verschillende 
rollen binnen de Zoogdiervereniging en hoe deze elkaar kunnen aanvullen.  
 
Dit jaarverslag beslaat het laatste jaar van het ‘Meerjarenbeleidsplan 2011-2015’. Dit 
meerjarenprogramma geeft het raamwerk weer voor het door de Zoogdiervereniging uit te 
voeren programma’s in deze periode. Dit meerjarenprogramma is richtinggevend voor al het 
werk dat door de Zoogdiervereniging wordt uitgevoerd. Op grond van dit 
meerjarenprogramma stellen we jaarlijks concrete (toetsbare) inhoudelijke en zakelijke 
doelen, acties en gedetailleerde overzichten van benodigde en beschikbare menskracht en 
financiële middelen (begroting) vastgelegd en nader uitgewerkt (jaarplan).  
Door deze getrapte werkwijze kunnen we beter inspelen op de veranderende actualiteit en op 
nieuwe kansen, zonder de gestelde einddoelen uit het oog te verliezen. Zo nodig stellen we 
afzonderlijke plannen van aanpak of afzonderlijke strategieën op.  
 
Het Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 is opgebouwd rond drie ‘Strategische speerpunten’ voor 
de Zoogdiervereniging. Deze speerpunten vormen de ‘kapstok’ van het jaarverslag en luiden 
als volgt: 
1. Uitbouwen van de kennisorganisatie 
2. Gestructureerde aandacht voor beïnvloeding 
3. Draagvlakversterking door middel van profilering van de Zoogdiervereniging 
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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 in 2015 vorm gegeven door: 

 

a. Werven, binden en opleiden van vrijwilligers en waarnemers 
 
In 2015 is voor de derde keer 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 voormalig Tweede Kamerlid Rie de Boois. Jaarlijks kunnen werkgroepen van 
onze Zoogdiervereniging projectvoorstellen indienen. In 2015 is een projectvoorstel 
gehonoreerd van CaLutra, voor het maken en testen van ottervriendelijke visfuiken. 

 
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 het bureau van de Zoogdiervereniging 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 verscheen de ‘Telganger’. In deze nieuwsbrief staan resultaten van de 
verspreidings- en monitoringsonderzoeken maar ook andere informatie voor waarnemers 
en vrijwilligers. Een gratis abonnement op de Telganger kan worden aangevraagd via 
http://www.zoogdiervereniging.nl/nieuwsbrief. In 2015 verscheen daarnaast de NEM 
Zoogdiernieuws brief. In deze digitale nieuwsbrief – die alleen aan deelnemers van de 
meetnetten wordt gestuurd – staan voor de verschillende meetnetten aankondigingen, 
nieuwtjes maar ook herinneringen bijvoorbeeld voor het aanleveren van gegevens. Waar 
mogelijk gebruiken we deze NEM-nieuwsbrief voor communicatie aan de deelnemers van 
een meetnet. 
 

b. Data en NDFF 
 
Stimuleren aanleveren waarnemingen 
We hebben in onze communicatie en projecten (Jaar van de Das) opgeroepen om zoveel 
mogelijk waarnemingen door te geven via invoermodules als Telmee.nl en Waarneming.nl.  
 
Verspreidingsonderzoek en aantalsontwikkeling 
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 
Nederlandse vleermuissoorten, waarvoor Nederland elke 6 jaar in het kader van de 
Habitatrichtlijn moet rapporteren aan Europa. In de meetnetten worden ook 
verspreidingsgegevens verzameld. Het verspreidingsonderzoek bever-otter en 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 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 bureau 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. 
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c. Onderzoeks en adviesprojecten 
 
Veel adviesprojecten hadden betrekking op vleermuizen, maar onder andere ook op de bever, 
das, diverse exoten en noordse woelmuis. 
 
Ingraving primaire waterkering door bevers  
De beverpopulatie 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 advies 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 open gegraven en werd de waterkering opnieuw vormgegeven. 
 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer  
Er zijn in opdracht van BIJ12 meetnetontwerpen opgesteld voor de landelijke beleidsmonitoring 
van vleermuizen en een aantal landzoogdiersoorten. Tevens 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 gebieden: Maasheggen, Groene Woud en Land van 
Heusden en Altena. Hiervoor worden nieuwe vrijwilligersnetwerken opgezet. 

 
Berchmanianum 
In Nijmegen wordt het zuidelijk terrein van de Radboud Universiteit herontwikkeld. Door in een 
vroeg stadium van de planontwikkeling een beeld te schetsen 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 voornamelijk 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 
(Microtus 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 zoogdieren. 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 woelmuis met behulp van de eDNA methode in beeld 
te brengen in het Oostzanerveld. De eDNA methodiek maakt het mogelijk om snel en 
gemakkelijk grote gebieden te inventariseren op de aanwezigheid van de noordse woelmuis. 

 
Wet op de Dierproeven  
De Nederlandse Wet- en regelgeving verandert met enige regelmaat, 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 is daarom sinds enige jaren een instellingsvergunning-houder’, waardoor 
onder de verantwoordelijkheid van de Zoogdiervereniging en binnen de geldende wettelijke 
kaders dierproefkundige handelingen uitgevoerd mogen worden.  
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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 verdoofd 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 voorgestelde onderzoek en de voorgestelde methodieken. Uiteraard 
streeft het bureau van de Zoogdiervereniging 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: binnen de landelijke Veldproef Muskusratten, bij de monitoring van 
de eikelmuis in Limburg en bij het onderzoek naar dassen in het Gooi. 
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2. Gestructureerde aandacht voor beïnvloeding 
 
De bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden is een hoofddoel van de 
Zoogdiervereniging. Binnen de Zoogdiervereniging wordt er op verschillende manieren 
aandacht besteed aan het ondersteunen van zoogdieren op nationaal, provinciaal of lokaal 
niveau. Via de Zoogdiervereniging werd er op diverse manieren aandacht besteed aan 
beïnvloeding: 

 
a. Beleidslobby 
 
Wij hebben bezwaar aangetekend tegen ontheffingen in het kader van de Flora- en 
faunawet voor het project ‘Stroomversnelling’. Met dit project wordt beoogd op termijn 
meer dan 100.000 woningen te isoleren, zonder voldoende onderzoek vooraf en met 
onvoldoende op de te verwachten vleermuissoorten gerichte maatregelen. Inmiddels zijn we 
met alle partijen in gesprek. 
 
Ten aanzien van de vleermuizen was de Zoogdiervereniging ook actief binnen BatLife 
Europe en Eurobats.  
 
Er werd voor het Ministerie van Economische Zaken gewerkt aan een Positieflijst 
Zoogdieren. Op deze lijst moesten de exotische zoogdieren komen 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 is op 1 februari 2015 in werking getreden. Voor ons standpunt in deze zaal 
verwijzen we naar: http://www.zoogdiervereniging.nl/positieflijst-zoogdieren-van-kracht. 
 
De Zoogdiervereniging ondersteunt de Otter Challenge, met als doel om 1000 otters in 
Nederland te hebben in 2020. Meer informatie op www.otterchallenge.nl. 
 
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). 
 

 

b. Cursussen voor professionals 
 
Het geven van deze cursussen aan professionals is een onderdeel van de invulling van onze 
beschermingsdoelstelling. De beschikbare kennis moet ten slotte wel worden ingezet in de 
dagelijkse praktijk. 
 
Het bureau van de Zoogdiervereniging heeft samen met anderen diverse cursussen voor 
professionals verzorgd. De cursussen ‘Analyseren vleermuisgeluiden’, ‘Batdetector workshop’ 
en ‘Vleermuizen en Planologie’ werden beide eenmaal gegeven. Samen met Probos was er 
tweemaal de praktijkcursus ‘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 deelnemers waren te gast bij Waterschap Zuiderzeeland.  
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Met een afwisselend programma van lezingen en discussies werd gesproken over welke 
stappen er nog genomen moeten worden om de otter een vaste plek in de Nederlandse 
natuur te laten innemen. Het ottersymposium werd door de bever- en otterwerkgroep 
CaLutra en de Zoogdiervereniging in samenwerking met de andere partijen van het landelijke 
otteroverleg georganiseerd: Alterra, Natuurmonumenten, Provincie Fryslân, Provincie 
Overijssel, Staatsbosbeheer, Stichting Otterstation Nederland, Waterschap Reest &Wieden. 
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3. Draagvlakversterking missie Zoogdiervereniging 
 
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: 
 
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.naturetoday.nl (voorheen 
www.natuurbericht.nl). In 2015 verschenen er 44 natuurberichten vanuit de 
Zoogdiervereniging op Nature Today. 

 
Sociale media 
In 2015 is er actief getwitterd over groot en klein nieuws op zoogdiervlak en daarnaast heeft 
de Zoogdiervereniging haar eigen Facebook- en LinkedIn pagina. Het aantal volgers is 
groeiende. Per 31 december 2015 circa 5.385 volgers op Twitter, circa 1.900 via Facebook en 
811 op LinkedIn. De Zoogdiervereniging heeft haar eigen YouTube kanaal. Hierop staan 37 
filmpjes (65.000 keer bekeken). 
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 

 
Bijeenkomsten 
Op zaterdag 11 april was de jaarlijkse Zoogdierdag. Deze keer werd de dag, met als thema 
‘Zoogdieren in de Lage Landen’ samen met Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep Vlaanderen 
georganiseerd. 
 
De ALV was op zaterdag 21 november in het bezoekerscentrum van De Kennemerduinen. Na 
de ledenvergadering werd gediscussieerd over de interne communicatie tussen bestuur, 
bureau en werkgroepen. Ook kwamen de reorganisatie van het bureau en de toekomstvisie 
aan de orde. Het middagprogramma was onder leiding van de Noordhollandse Zoogdier 
Studiegroep (NOZOS) en bestond uit een lezingenprogramma en een excursie naar de 
wisenten in het gebied. 

 
Vrijwilliger van het Jaar 
Jaarlijks wordt een van de vele vrijwilligers van onze vereniging in het zonnetje gezet en 
bedankt voor zijn of haar inzet. In 2015 was Bernadette van Noort de vrijwilliger van het Jaar 
vanwege haar grote inzet voor de Zoogdiervereniging, zowel op kantoor als in het veld. 
 
Atlas van de Nederlandse Zoogdieren 
Ook in 2015 werd er door vele vrijwilligers gewerkt aan de nieuwe Atlas van de Nederlandse 
Zoogdieren. Belangrijkste was om het manuscript af te ronden en klaar te maken voor de 
volgende fase; die van eindredactie, opmaak en druk. De klus om het manuscript af te ronden 
bleek voor de tekstredactie en de beeld- redactie toch groter te zijn dan van te voren was 
ingeschat. De atlascommissie moest enkele keren de deadline verschuiven omdat gekozen 
werd voor kwaliteit boven snelheid. Meer tijd was nodig omdat bijna alle medewerkers aan het 
atlasproject vrijwilligers zijn die hun bijdrage veelal naast andere drukke werkzaamheden 
moesten realiseren. Door de opgelopen vertraging is de atlas niet in de zomer van 2015 
gepresenteerd, zoals oorspronkelijk wel de bedoeling was.  



Jaarverslag Zoogdiervereniging 2015 

 

11  

 
De atlas is voorjaar 2016 verschenen. Een overzicht van de zilveren en gouden sponsors is te 
vinden op www.zoogdiervereniging.nl/zoogdieratlas. Daarnaast waren er nog ruim 140 
soortsponsors. 
 

Tijdschriften en boeken 
Zoogdier:  
Het tijdschrift Zoogdier is vier maal verschenen in 2015. Eindredacteur Jaap van der Veen 
heeft na vijf jaar afscheid genomen van de redactie van Zoogdier. Zijn taken zijn overgenomen 
door Dana Bezdickova.  
Naast artikelen in het tijdschrift is Zoogdier gestart met Zoogdier Digitaal. Per artikel staan op 
de site links naar video’s, andere artikelen en handleidingen die te maken hebben met de 
geplaatste artikelen. 
 
Lutra:  
Deel 58 van Lutra (2015) telde, zoals gebruikelijk, twee nummers, met een omvang van 
respectievelijk 52 en 80 pagina’s.  
Lutra 58 (2) verscheen later dan gepland (in februari 2016), als gevolg van vertraging 
opgelopen bij het verwerken van enkele manuscripten. In het juninummer waren, naast het 
Editorial ('On original species' - Thomassen), vier bijdragen opgenomen, over de verspreiding  
 
van de noordse woelmuis in Oostenrijk (Thissen et al.), over de relatie tussen muizen, de 
voortplantingsrespons van boommarters en mast (Kleef & Wijsman), over de vraag of de 
wisent inheems is in Nederland en België (van Vuure) en over de muntjak en het sikahert in 
Nederland (Hollander). Daarnaast was er nog een recensie van het proefschrift van L. 
Suselbeek, over het hamstergedrag van bosmuizen (Lammertsma). Nummer 58 (2) bevatte, 
naast het Editorial ('Thigmophilia' - Bekker), bijdragen over effecten van een omvangrijke 
vernatting van een Drents natuurgebied op populaties van kleine zoogdieren (van Boekel), 
over nieuwe gegevens die het verspreidingsgebied van de noordse spitsmuis in het midden en 
zuiden van Noorwegen completeren (van der Kooij et al.), en een kort artikel over aanvullende 
waarnemingen van de noordse woelmuis in Oostenrijk (Thissen et al.). In de grootste bijdrage 
in dit nummer wordt een overzicht gepresenteerd van de resultaten van 25 jaar zomerkampen 
van de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging (Bekker et al.). 
Voor het eerst sinds jaren nam het aantal abonnementen niet af en zelfs in de loop van 2015 
licht toe. Een verheugende ontwikkeling en, zeker als deze zich doorzit, bemoedigend met het 
oog op de toekomst van Lutra. 

 
Soort van het Jaar 
Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging extra aandacht voor één van de in Nederland in het wild 
levende zoogdiersoorten. Na de bunzing, egel, wild zwijn, de Nederlandse vleermuissoorten, de 
bever, de steenmarter en de eekhoorn was 2015 het 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, Staatsbosbeheer 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 loopt nog door in 2016 en wordt op 2 juli 2016 afgesloten met een symposium. 
Er is een speciale campagne-website gemaakt (www.jaarvandedas.nl) en uiteraard is er een 
logo ontworpen.  

 
Jaarrond Tuintelling 
Op 22 maart 2015 was de aftrap van de Jaarrond Tuintelling. Op initiatief van Sovon en 
Vogelbescherming Nederland hebben zeven natuurorganisaties, waaronder de 
Zoogdiervereniging, de handen ineengeslagen en zijn samen de Jaarrond Tuintelling 
(www.tuintelling.nl) gestart. Zowel beginnende als meer doorgewinterde waarnemers tellen 
hiervoor het hele jaar door al het leven in hun eigen tuin. 
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4. Jaarverslagen van de werkgroepen 
 
De werkgroepen van de Zoogdiervereniging zijn ingedeeld naar soort, regio of thema. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de ontvangen verslagen van de activiteiten van de 
verschillende werkgroepen. 
 
CaLutra 
 
In 2015 is er lokaal en regionaal wederom veel werk is verzet. De gebruikelijke gebieden zijn 
door de vrijwilligers weer geïnventariseerd op het voorkomen van otter en bever. 
De stand van de otterpopulatie vertoont nog steeds schommelende bewegingen. Om de 
aanwezigheid van otters in nieuwe gebieden vast te stellen is het gebruik van cameravallen 
niet meer weg te denken, wat zich vertaalt in steeds fraaier beeldmateriaal.  
De resultaten van de otter- en bevermonitoring werden gepubliceerd en veel communicatie 
over otter- en beverfeiten vindt plaats via diverse digitale Calutra Nieuwsbrieven, die qua vorm 
steeds aantrekkelijker worden.  
Qua activiteiten vanuit Calutra konden veel voornemens verwezenlijkt worden. Op 21 maart 
2015 vond de “Recodag” – de otter- en beverdag van Calutra voor de regionale coördinatoren 
- in Natuurpark Lelystad plaats. De deelnemers werden geïnspireerd door opmerkelijke 
verhalen, prachtige filmbeelden. Naast de Zoogdiervereniging waren diverse organisaties 
betrokken; waaronder Flevo-landschap, waterschap Zuiderzeeland, Landschapsbeheer 
Flevoland, NL-Doet, Landschap Overijssel. 
Op 25 maart was het bestuur van Calutra vertegenwoordigd bij de Otter Challenge in Blijdorp 
en kon haar steentje bijdragen aan het zoeken naar innovatieve oplossingen die de bedreigde 
otter in Nederland structureel helpen overleven, samen met andere, experts, bedrijven, 
overheden en studenten. 
Op 26 juni vond het Ottersymposium plaats in het Waterschapshuis te Lelystad, georganiseerd 
door de Zoogdiervereniging met als “thema is de otter veilig in Nederland”. Waterschappen 
zijn een belangrijke partner bij de bescherming van bever en otter. Waterschap Zuiderzeeland 
heeft dan ook de faciliteiten voor het Ottersymposium aangeboden om daarmee een bijdrage 
te leveren aan het vormen en ontwikkelen van het netwerk voor een effectieve samenwerking 
tussen partijen. Nieuw was een interactieve website, waarmee tijdens en na het symposium 
uitkomsten zijn verwerkt, zodat de kennis toegankelijk blijft. Deze bijeenkomst werd ook weer 
goed bezocht. De toekenning uit het Rie de Booisfonds door de Zoogdiervereniging ging dit 
jaar naar Calutra ten behoeve van de FRYSKE FISKER te gebruiken voor het maken en 
toepassen van ottervriendelijke visfuiken. 
 
Ook heeft het bestuur weer geadviseerd over effectieve maatregelen voor het veilig oversteken 
van bever en otter bijvoorbeeld bij een passage onder Rijksweg N33 bij de Hunze, die op 6 
maart in gebruik is genomen. Ook zijn er ideeën gelanceerd voor de inrichting en het beheer 
van watergangen voor otter en bever. 
Het bestuur heeft ook richtlijnen ontwikkeld voor de regionale coördinatoren met als doel 
uniformiteit te creëren en tips te geven voor een effectieve monitoring vooral in die gebieden 
waar het voorkomen van otter of bever nog niet is aangetoond.  
Het bestuur vergaderde dit jaar vier keer en er zijn twee leden aan het bestuur toegevoegd. Er 
zijn weer bijdragen ontvangen van de NEM, waarmee cameravallen zullen worden 
aangeschaft. 
Met de constatering dat er veel gebeurd, is de conclusie gerechtvaardigd dat we 2015 een 
mooi jaar konden noemen. 
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Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) 
 
In 2014 werden in de gebruikelijke gebieden weer boommarter-inventarisaties uitgevoerd door 
de leden van de Werkgroep Boommarter Nederland en het INBO uit Vlaanderen. De resultaten 
over 2014 werden gepubliceerd in de jaarbrief MARTERPASSEN XXI, die in maart 2015 
verscheen. In deze Marterpassen verscheen een mooi artikel over de resultaten van een 
monitoring programma uit Vlaanderen, waarvoor wij Koen van den Berge en Jan Gouwy van 
het INBO danken. Daarnaast zijn er geweldige Boommarter artikelen geproduceerd door onze 
WBN leden en niet te vergeten in de Zijpassen een zeer interessant artikel van de WKM over 
een inventarisatie van kleine marterachtigen in het grootste laagveen moerasgebied van West 
Europa de Wieden- en Weerribben.  
 
Het voorjaarsoverleg vond plaats op zaterdag 21 maart 2015 in de vergaderruimte van de 
boskantoor van Staatsbosbeheer in de boswachterij St. Anthonis in Noord Brabant. De 
boswachters van Staatsbosbeheer stelden de vergaderruimte kosteloos voor de WBN en haar 
leden open. De koffie, thee en cake werd ook door Staatsbosbeheer verzorgd. Er waren 30 
leden op deze bijeenkomst afgekomen. Koen Bamps, een nieuw WBN lid uit Vlaanderen was 
voor het eerst aanwezig bij het voorjaarsoverleg en stelde zich aan de overige leden voor.  
Voorzitter Bram Achterberg opende de vergadering en somde een aantal huishoudelijke 
mededelingen op, namelijk de contributie verhoging van € 10,- naar € 15,- , dit in verband 
met toekomstige liquiditeitsproblemen, geen reserves voor het onderhoud van hengcams, 
aanschaf accu’s en financiële steun voor onderzoek. De drukkosten voor de Marterpassen 
waren lager uitgevallen ivm een kleinere oplage, aangezien steeds meer leden genoegen 
namen met een pdf bestand. Ondanks het lager uitvallen van de drukkosten wil het bestuur 
een buffer opbouwen, om hengcams te kunnen blijven reviseren, dan wel te kunnen 
vervangen en financiële steun te kunnen geven voor onderzoek. Het bestuur is nog naarstig op 
zoek naar een penningmeester. Deze functie blijft tot op heden nog vacant. Voorzitter Bram 
Achterberg zal tijdelijk deze functie op zich nemen. Het financieel verslag van 2014 en de 
begroting van 2015 werden door Bram toegelicht.  
Voorzitter Bram Achterberg meldt dat het bestuur van de Werkgroep Kleine Marterachtigen en 
het bestuur van de WBN op 17 januari 2015 een infomeel overleg hebben gehad over 
eventuele samenwerking en publicaties van WKM artikelen in de Marterpassen. Over een fusie 
is nog geen sprake geweest. Wel zullen beide Werkgroepen elkaar steunen en helpen en meer 
toenadering zoeken. Wellicht dat in de toekomst een voorjaarsoverleg samen met de WKM 
wordt gedaan en dat er lezingen en excursies worden gegeven die ook gericht zijn op kleine 
marterachtigen.  
Na de huishoudelijke mededelingen kon worden overgegaan tot het verstrekken van de 
MARTERPASSEN XXI. De auteurs en de redactie worden weer bedankt voor hun enorme 
bijdrage. 
Na een korte pauze met een kop koffie of thee kon overgegaan worden met het 
wetenschappelijke deel. Leo Heemskerk trapte af met een lezing en liet ons een kijkje nemen 
in de wereld van de duin-marters van Noord Holland. Vooral kwamen de dichtheden aan de 
orde. Hoeveel Boommarters zitten er eigenlijk? Tot slot liet Ruud van den Akker hele leuke en 
interessante marterfilmpjes zien. Wat zijn het toch grappige dieren en wat heeft Ruud in de 
afgelopen jaren ons een hoop waardevol filmmateriaal laten zien. Het wetenschappelijke deel 
kwam tegen de middag tot zijn einde. 
 
Na de lunch werd onder leiding van Florian Bijmold een excursie gegeven in de boswachterij 
St. Anthonis. Het weer zat ons gelukkig mee. Deze ontginningsboswachterij van 940 hectare 
zou best wel eens een Boommarter kunnen herbergen. Tot op heden zijn er jammer genoeg 
nog geen sporen van gevonden. De Das en Steenmarter zijn binnen en buiten de boswachterij 
wel bekend en worden zo nu en dan waargenomen. Een aantal potentiele locatie werden 
bekeken, zoals een beukenperceel met enige bomen met Zwarte spechten holten.  
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Jammer genoeg vonden we geen enkele keutel. Toch was het de moeite waard om even lekker 
uit te waaien op de heide en wat dennengeur op te snuiven in het bos. Tijdens de wandeling 
op de heide werden we vergezeld door zingende boom- en veldleeuweriken. Daar komen we 
tegenwoordig ook niet in om. Ik koester de gedachte dat het een kwestie van tijd zal zijn en 
dat zomaar eens een Boommarter zal opduiken in dit fraaie bosgebied. Wie weet volgend 
seizoen. 
 
Note: als aanvulling op het afgelopen seizoen (2015), is het de onderzoekers Jaap Mulder en 
Ruud van den Akker (Bureau Mulder Natuurlijk & WBN) gelukt om het volledige bedrag van € 
12.500,- veilig te stellen uit de AD Fentener van Vlissingen prijs. Deze wordt dan gebruikt voor 
het boommarter zender project (bosgebieden in de buurt van Zeist en Bilthoven). In de winter 
van 2015 hebben zij gezorgd voor alle vergunningen, papieren, ontheffingen e.d. die nodig 
zijn. Vanaf 2016 zijn ze begonnen met het zenderen van een aantal gevangen boommarters in 
de bossen rondom Zeist en Bilthoven. Wij hopen allen dat dit onderzoek zal slagen en dat de 
WBN & Bureau Mulder Natuurlijk een mooi rapport kunnen publiceren. Mocht je specifiek 
vragen hebben over dit project dan kan je Jaap en Ruud hierover benaderen. 

 
Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) 
 
De Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) heeft weer een actief jaar achter de rug. De 
activiteiten zijn wederom met succes georganiseerd en de nodige media-aandacht is getrokken. 
Daarnaast heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden tijdens onze tweede algemene 
ledenvergadering. In jaaroverzicht blikken we terug op een mooi seizoen met nieuwe stappen.  
 
Samenwerking 
Op 17 januari 2015 heeft het bestuur gesproken met Bram Achterberg en Florian Bijmold van 
de Werkgroep Boommarter Nederland over de mogelijkheden om samen op te trekken met 
bepaalde activiteiten en fora (waaronder de al lopen gezamenlijke publicatie in de jaarbrief 
Marterpassen van de WBN. De intentie om meer gecombineerd op het terrein van onderzoek en 
monitoring naar marterachtigen samen te werken is er al langer (zelfs in bredere zin ook met 
andere roofdierwerkgroepen); maar moet nog de nodige invulling en vooral enthousiasme of 
toewijding krijgen. 
In het najaar van 2015 werkte de WKM mee met de Zoogdiervereniging aan een projectvoorstel 
voor een monitoring van kleine marters in Noord-Brabant, met beoogde financiering van de 
Provincie. Het projectvoorstel werd getrokken door Ellen Norren. De WKM (gepresenteerd door 
Erwin van Maanen en Jeroen Mos) schreef mee aan projectvoorstel. Het voorstel werd niet 
gehonoreerd omdat achteraf bleek dat het niet aan de doelstellingen van de Provincie voldeed. 
Daarna kwam er nog een voorstel van Ellen Norren voor een werving van financiering bij het 
Prins Bernhard Cultuurfonds; dit keer voor onderzoek in Overijssel. De WKM droeg hier wederom 
met inzet en tijd aan bij, maar heeft nog geen uitslag van de ZV mogen ontvangen.  
Soms wordt de WKM vanuit het buitenland benaderd voor informatie over het onderzoek van 
kleine marters. In 2015 werd de WKM benaderd door een Italiaanse zoogdierwerkgroep, dien 
naast het vastleggen van marters ook graag wilde leren hoe ze kleine marters kunnen vast te 
leggen. 
 
Lezingen 
Erwin van Maanen heeft op 17 februari een lezing en excursie gegeven voor de 
Zoogdierwerkgroep IVN-Oude IJsselstreek in Doetinchem, op uitnodiging van Mw. Henriette van 
der Loo.  
 
Promotie, media en TV 
Vanuit Vroege Vogels is er regelmatig aandacht voor de kleine marters, zoals al eerder het geval 
as. Erwin gaf dit jaar een radio-interview aan Menno Bentveld over kleine marterachtigen in het 
voorjaar van 2016.In september werd wederom met Menno Bentveld een item over bunzingen 
(Bunzing naar buiten) voor TV gemaakt in het Amsterdamse Bos, met het uitzetten van drie 
verweesde jonge bunzingen uit dierenopvang De Toevlucht. 
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De website van de WKM werd verbeterd met aanvullingen waaronder actualiteiten, link naar 
beschermingsactiviteiten in het buitenland. Daarnaast is er regelmatig beheer van de website. 
Erwin van Maanen en Johann Prescher beheren de site. 
Het forum wordt sporadisch gebruikt door WKM leden voor feedback en meldingen. 
De Facebook site van de WKM heeft een enorme vlucht genomen met inmiddels rond de 950 
leden. De site vormt een prima forum om kleine marters te etaleren met allerlei actualiteiten, 
ludieke verhalen, filmpjes en foto’s uit het veld en andere wetenswaardigheden. Erwin van 
Maanen en Johann Prescher beheren de site. 
De WKM presenteerde zichzelf wederom met een educatieve stand over het onderzoek naar 
kleine marters op de Zoogdierdag van 2015, georganiseerd door de Zoogdiervereniging (Jeroen 
Mos, Erwin van Maanen en Johann Prescher bemande de stand). 
 
Artikelen en boeken 
De WKM schreef op initiatief van Erwin van Maanen een artikel voor Zoogdier 26(1), met als doel 
het werk van de WKM te etaleren en anderen te enthousiasmeren om ook een monitor naar 
kleine marters op te zetten. Tevens vormde dit een rapportage voor de activiteiten uitgevoerd in 
het licht van het Rie de Booisfonds, dat de WKM in 2014 kreeg toegekend. 
Daarnaast werd op vraag van de Zoogdiervereniging door Erwin van Maanen een kort artikel 
geschreven voor Natuurbericht. 
Middels een interview met Erwin van Maanen is er een artikel over de hermelijn in het blad 
Buitenleven gepubliceerd. In januari 2016 kwam dit uit. 
Jeroen Mos en Erwin van Maanen schreven samen de soortteksten voor de nieuwe Atlas van de 
Nederlandse Zoogdieren. Tim Hofmeester en Jasja Dekker verzorgde het hoofdstuk over de 
bunzing. 
 
Veldwerkweekend 
Het najaarlijkse veldwerkweekend van de WKM vond in 2015 plaats in Noord-Drenthe, op 
natuurterreinen in beheer van Staatsbosbeheer; waaronder het moerasgebied Onlanden onder 
de rook van Groningen. Carola van de Tempel en boswachter Aaldrik Pot organiseerde het kamp. 
Met 17 deelnemers, die van ver kwamen, werd ook dit veldkamp weer een succes. In totaal 
werden er op vier locaties kleine marters vastgelegd. Dit keer alleen met prenten in 
sporenbuizen. Beelden met de Mostela – de cameravaldoos – bleven helaas uit dit keer; tot op 
het laatste moment toch nog wat in beeld kwam, namelijk als volgt. Met berichten dat er 
regelmatig een hermelijn bij een brug in het centrum van de Onlanden werd gezien, zette Jeroen 
Mos op de laatste dag nog een cameraval onder die brug. Dat leverde een prachtopname van 
een hermelijn op! Daarnaast werden ook sporen van andere marterachtigen gevonden; zoals 
een otterspraint door Johann Prescher, die volgens SBB beheerder een nieuwe locatie inhield. Op 
de tweede dag van het veldwerkweekend kwam ook nog een cameraploeg van regionale oproep 
Roeg langs om opnamen.  
 
Andere veldactiviteiten 
Matthijs Smaal was zeer innovatief actief met het toetsen van zijn geurbuizen- en nestkasten-
methode, hetgeen weer interessante resultaten opleverde en bijdroeg aan verbeteringen van de 
methode en technieken van de WKM om kleine marters beter in kaart te brengen. Na het 
veldkamp ging hij nog een keer op pad - samen met anderen – om weer de aanwezigheid van 
kleine marters in de Onlanden vast te leggen. Op de eerder genoemde brug kwam de hermelijn 
– dit keer in winterkleed – weer tevoorschijn en liet zich openlijk fotograferen.  
 
Carlo Wijnen – een recent lid van de WKM – ging bij Eindhoven aan de slag om daar de Mostela-
methode toe te gaan passen; inmiddels heeft hij een set Mostela’s vervaardigd. De WKM 
moedigt zulke initiatieven zeer aan en is blij dat mensen in hun ‘eigen achtertuin’ met de 
methode aan de slag gaan. Samen met lid Fokko Bilijam voerde Erwin van Maanen een 
inventarisatie uit naar kleine marters in de Hengforder Waarden bij Olst-Deventer. Na enkele  
 
jaren geregeld moeten vragen (en bewijzen) kreeg de WKM uiteindelijk toestemming om deze 
moeilijk toegankelijke natuurgebieden van Staatsbosbeheer te mogen monitoren. 
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Op landgoederen bij Deventer wordt momenteel door de WKM (samen met Fokko Bilijam) een 
onderzoek opgezet naar de positieve effecten van agrarisch natuurbeheer (ontwikkeling 
bloemrijke akkerranden) en hooilandbeheer op kleine marterachtigen. In vergelijking met 
gebieden die onder intensief agrarisch beheer staan. In juni 2016 gaat het veldonderzoek van 
start, wanneer de ruigteranden volop zijn ontwikkeld. 
 
Ledendag 
De ledendag op 7 november 2015 werd gehouden in de beheerschuur van het Utrechts 
Landschap in Amerongen. De bijeenkomst werd gezamenlijk met de Werkgroep Boommarter 
gehouden. Algemene Ledenvergadering 2015. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de 
statuten van de WKM aan de leden voorgelegd ter goedkeuring. De vastgestelde statuten zijn 
hier down te loaden Reglement Werkgroep Kleine Marterachtigen. Lezingen werden gehouden 
door Erwin van Maanen (onderzoek naar kleine marters; hoe gaat dat in zijn werk?), Matthijs 
Smaal (onderzoek naar kleine marters in Drenthe, met geurbuizen en nestkasten) en een lezing 
over boommarteronderzoek op de Veluwezoom door Vilmar Dijkstra. Na de lezingen werd een 
veldexcursie gehouden in het Leersumse Veld, maar het ontbrak aan een teken van leven van 
marters. Maar dat brak de gezelligheid niet met een zeer goed gezelschap.  
 
Wijziging bestuur 
Carola van den Tempel afgetreden is na een jaar afgetreden als voorzitter. En Tim Hofmeester 
trad na drie jaar af als secretaris en penningmeester. Beiden zijn bedankt voor hun goede inzet 
en bijdragen. Momenteel is Erwin van Maanen interim-voorzitter. Johann Prescher nam het 
secretariaat in beheer. Matthijs Smaal heeft het penningmeesterschap overgenomen. Jeroen Mos 
bleef aan als Algemeenbestuurslid. In totaal heeft de WKM nu vier bestuursleden. 

 
 
Vleermuizenwerkgroep Nederland (VLEN) 
 
Nacht van de Vleermuis 
In 2015 organiseerde de Vleermuizenwerkgroep Nederland (VLEN) wederom activiteiten Jaar van 
de Vleermuis. De voornaamste activiteit om daarvoor zoveel mogelijk mensen te bereiken is de 
Europese Nacht van de Vleermuis. Deze werd in 2015 op 28 en 29 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 vele honderden 
mensen in Nederland op een positieve manier in 'aanraking' gekomen met vleermuizen.  
In totaal zijn door heel Nederland 75 excursies georganiseerd; een zeer goed jaar dus! De 
excursies zijn georganiseerd door verschillende terreinbeherende organisaties 
(Natuurmonumenten: 13, Staatsbosbeheer: 9, provinciale landschappen: 6), natuurgroepen 
(IVN:20, KNNV: 1), lokale zoogdierwerkgroepen (15) en overige, zoals gemeenten, camping etc 
(11). 
 
Verdeling geregistreerde excursies per provincie: Friesland: 3, Groningen: 4, Drenthe: 5 
Overijssel: 5, Flevoland: 1, Gelderland: 9, Utrecht: 3, Noord-Brabant: 7, Limburg: 6, Zeeland: 2, 
Zuid-Holland: 17, Noord-Holland: 13. 
 
Er is dit jaar veel PR gemaakt en met succes. In veel nieuwsmedia is het opgepakt met als 
uitschieters een klein interview bij radio 3FM en een artikel in Roots. 
De website nachtvandevleermuis.nl wordt goed bezocht en blijkt ook op sociale media veel en 
makkelijk gedeeld te worden. Dit jaar kregen excursieleiders een pakketje met folders (zie 
verderop) en een setje ansichtkaarten om uit te delen.  
 
De ansichtkaarten werden door BatLife Europe geleverd met de afbeelding van de Ruige 
dwergvleermuis, “bat species of the year 2015”. 
 
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 onregelmatig gebruikt en  
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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.  
 
De website is aangepast in 2015 zodat deze ook op smartphones is te lezen mobiel is te 
navigeren. 
 
Via de website komen er ook meldingen bezig die automatisch naar provinciale coordinatoren 
verzonden worden als er klachten zijn, vragen of meldingen van verblijven. Deze worden lokaal 
verder afgehandeld door contact op te nemen of een bezoekje te brengen. 
Verder komen er tientallen e-mails binnen per jaar met verzoek om informatie over vleermuizen, 
die dan ook gegeven wordt waar mogelijk.  
 
VLEN-nieuwsbrief 
Er zijn 2 VLEN-nieuwsbrieven gemaakt in 2015. Dit betrof jaargang 27, nr 74 in voorjaar 2015 
en nr 75 in het najaar. Deze digitale nieuwsbrief is verzonden aan 755 mensen. Op de website is 
het archief van de nieuwsbrieven bijgewerkt en goed vindbaar en doorzoekbaar inmiddels. In 
2014 is begonnen ook Engelstalige samenvattingen toe te voegen, deze lijn is in 2015 doorgezet. 
 
Jaarlijkse VLEN-dag 
De jaarlijkse VLEN-dag is dit jaar gehouden in Velp, waarbij het Helicon de gastheer was. De dag 
werd zeer goed bezocht met op haar hoogtepunt 170 bezoekers.  Er waren 8 lezingen over 
verschillende onderwerpen, met daarnaast een aantal korte pitches om ervaringen of kortere 
onderzoeken te delen. Met een aantal stands van bedrijven en de Zoogdiervereniging is dit altijd 
een van de hoogtijdagen van de VLEN. Er komen steeds onverdeeld positieve reacties op de dag; 
het concept werkt dus nog altijd. 
 
Folder Nacht van de Vleermuis 
In samenwerking met de Zoogdiervereniging en met geldelijke middelen van Fonds NME is in 
korte een mooie folder gemaakt voor de Nacht van de Vleermuis. De folder “ontdek de 
vleermuizen - tijdens de nacht van de vleermuis” is door veel groepen positief ontvangen en 
wordt graag uitgedeeld aan de deelnemers van een excursie. In 2015 zijn er zijn 75 pakketten 
door het land verzonden naar de excursieleiders voor de Nacht van de Vleermuis en tijdens de 
Zoogdierdag worden deze folders ook uitgedeeld. Er zijn nog duizenden folders over, deze 
worden in 2016 en verder dan ook weer uitgedeeld. 
 
PR extern 
Op de Zoogdierdag was de VLEN aanwezig met een stand; dat leverde diverse nieuwe leden op 
en liet meerdere mensen voor het eerst kennismaken met de VLEN. 
 
Organisatorisch 
In 2015 heeft Tina Reilink het bestuur binnen enkele maanden noodgedwongen moeten 
verlaten, wegens gezondheidsredenen. Eind 2015 heeft Carolien de Graaf aangegeven ook te 
willen stoppen met het bestuur. Zij heeft erg veel taken in de afgelopen jaren op zich genomen 
en het bestuur vind het dan ook jammer dat zij vertrekt. Het bestuur bestaat eind 2015 daarmee 
uit 5 personen. 
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Veldwerkgroep 
 
Voorjaarskamp 
29, 30 en 31 mei 2015 was er het voorjaarskamp in Den Dungen. Onder de 63 aanmeldingen 
konden we 32 studenten een plek geven. Er was aandacht voor diverse vangmethodieken.  
 
Zomerkamp 
In 2015 werd het jaarlijkse buitenlandse zomerkamp in Albanië gehouden. Van 28 juli t/m 7 
augustus hebben we met 19 deelnemers, in samenwerking met verschillende Albanese 
natuurorganisaties zoogdieronderzoek gedaan in het Shebenik Jabllanice Nationaal park aan de 
grens met Macedonië. In dit berggebied werden veel Grote bosmuizen, Millers waterspitsmuizen 
en relmuizen gevangen. De opnames van de cameravallen registreerden vos, Oosterlijke egel, 
Steenmarter, wilde kat en 5 bruine beren (incl. 2 welpen). Er werden op een aantal plaatsen 
verblijven van kleine hoefijzerneus gevonden en in het totaal werden 10 vleermuissoorten 
vastgesteld. Voor een uitgebreide impressie zie Zoogdier, 2015, nummer 3 Herfst 2015. En Voor 
een uitgebreid verslag op: http://www.zoogdiervereniging.nl/veldwerkgroep-publicaties 
 
Najaarskamp 
Dit jaar is er geen najaarskamp gehouden. Op 14 en 15 november is er wel een samenkomen 
georganiseerd in het Zwanewater in Noord Holland, onder meer om ervaringen en foto’s uit 
Albanië uit te wisselen. 
 
Bestuurszaken 
In 2015 zijn er 5 nieuwe Bushnell “Agressor” cameravallen aangeschaft. Het vallenbestand 
momenteel: 1687 inloopvallen (waarvan 97 Heslinga en 1590 longworth). 
Janny Resoort en Lily Vercruijsse afscheid genomen van het bestuur. Toegetreden tot het 
bestuur zijn: Carlijn Brands en Marco Snijder. 

 
 
KNNV Afdeling Delfland 
 
We hadden een rustig jaar met zoogdieren. Er was de actie het soort van de maand, in 
september was dat de egel. Ter promotie is er informatie over de egel met een oproep om de 
soort te melden rondgestuurd. Er zijn 60 waarnemingen binnen gekomen, zie: 
http://knnvdelfland.waarneming.nl/soortvandemaand.php?id_soort=390&from=2015-09-
01&to=2015-09-31. 

 
 
Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep NOZOS 
 
Veel tijd en energie is dit jaar besteed aan de organisatie van enkele projecten, vooral aan het 
educatieproject ‘Scholen brengen voedselbronnen in kaart’. Hierbij hebben honderden kinderen 
in de klas op diverse basisscholen, verspreid over de gehele provincie, braakballen kunnen 
pluizen, die door de Noord-Hollandse Kerkuilenwerkgroep waren verzameld. Zo zijn er gegevens 
verkregen over muizen die voorkomen buiten Natura-2000 gebieden. Door een subsidie van 
‘Betrekken bij Groen Fonds 2015’ konden we het benodigde instructiemateriaal aanschaffen, 
zoals zoekkaarten, werkbladen met voorbeelden, stickers, pincetten, loepjes enz.  
Er waren uitlopers naar het ‘Duurzaam en Groen Festival’in Alkmaar en de ‘Nacht van de 
Nacht’waarbij we met braakballen en een uil in de duinen van Wijk aan Zee stonden. 
Het pluizen van braakballen heeft keer op keer een grote aantrekkingskracht, zoals bleek tijdens 
een dag in december, waarbij in het bezoekerscentrum Kennemer Duinen ’s ochtends door 
kenners en ’s middags door ouders met kinderen kon worden geplozen. Er zijn zo’n 60 kinderen 
enthousiast mee bezig geweest. 
 
Een ander project was het middagprogramma bij de ALV van de Zoogdiervereniging, op 
21 november. Voor het thema ‘begrazing in de duinen’ hebben we gastsprekers Frank van Groen 
en Leo van Breukelen uitgenodigd en met boswachters Yvonne Kemp (van stichting Ark) en  
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Ruud Maaskant konden we het Kraansvlak in de Kennemer Duinen in om de kudde wisenten te 
bekijken als die zich zou laten zien, wat inderdaad het geval was. 
 
De simultaantelling van de bekende meervleermuiskolonies is een vast onderdeel van de 
activiteiten, evenals het geven van lezingen en het leiden van excursies. 
Ook zijn we langs geweest op een nieuw adres in Purmerend, waar zich dwergjes bleken op te 
houden. 
Inspectie van een speciaal in opdracht van de gemeente Alkmaar gebouwde vleermuiskelder 
leverde geen tekenen op van aanwezigheid van vleermuizen. 
 
Een ander vast onderdeel zijn de wintertellingen in bunkers in de duinen, in december. Hierbij 
wordt in samenwerkingsverband onder de bezielende leiding van Jan Boshamer in drie groepen 
geteld. 
In eigen beheer worden in Velsen aan de kust en in een park, een nieuwe locatie, bunkers 
geteld. Dit gebeurt ook in Bergen en Bloemendaal. 
In Heerhugowaard zijn, in samenwerking met de vogelwacht aldaar, twee objecten bezocht, 
waarvan er één een voor ons onbekende locatie was. Er werd overigens niets aangetroffen. 
 
Nieuw was voor ons het meedoen aan de transecttellingen, waarbij een NEM-VTT route twee 
keer is gereden. 

 
 
Vleermuiswerkgroep Noord-Holland 
 
Vleermuiswerkgroep Noord-Holland heeft in 2015 acht verschillende excursies verzorgd voor de 
leden. 
In totaal zijn er 94 mensen mee op excursie geweest, verdeeld over 31 personen. Excursies 
waren in Amsterdam, Vogelenzang, Zeevang, Bakkum, Duinen van PWN en Heerhugowaard. 
Daarnaast zijn er twee inventarisatie weekenden geweest. Het kastenweekend is georganiseerd 
met Jan Boshamer. In de kop van Noord-Holland zijn vele kasten gecontroleerd en verschillende 
vervangen. Hierbij hebben 10 mensen geholpen. Daarnaast is het Zoogdieren Vissen-weekend 
nu voor het derde jaar op rij met de lokale Ravon-afdeling georganiseerd, ditmaal in ’t Gooi. Hier 
hebben zo’n 25 mensen aan mee gedaan. 
 
Met Anne-Jifke Haarsma en Landschap Noord-Holland hebben we meervleermuizen gevangen en 
gezenderd. Hierdoor hebben we een nieuwe kolonieplaats van meervleermuizen gevonden. De 
zomertellingen hebben ook veel mensen bij geholpen. Er zijn dit jaar in juni in Noord-Holland 
ruim 1500 uitvliegende meervleermuizen geteld.  
 
Tot slot zijn ook de drie verschillende NEM-routes weer reden met de batlogger.  

 
 
Zoogdierenwerkgroep Overijssel 
 
In de Zoogdierwerkgroep Overijssel zijn de verschillende disciplines uit het (landelijke) 
zoogdieronderzoek vertegenwoordigd. Deelname aan deze projecten wordt in de verschillende 
regio's gestimuleerd. Inventarisaties onder de vlag van de VLEN, WKM en WBN worden ook in 
Overijssel uitgevoerd. 
Aan de ottermonitoring wordt in Overijssel door 21 personen deelgenomen. Aan de jaarlijkse 
bevertelling deden 27 mensen mee. Daarnaast zijn onder aansturing van 14 telleiders meer dan 
60 winterverblijven op de aanwezigheid van vleermuizen onderzocht.  
Naast deelname aan de landelijke projecten worden meldingen over zoogdieren onderzocht. 
Deze meldingen betreffen vooral hinder door gebouw bewonende vleermuizen, zoals laatvlieger 
en dwergvleermuis en overlast of schade door steenmarters. Het aantal meldingen (klachten) 
wordt niet bijgehouden, maar als de soort kan worden vastgesteld, wordt de waarneming 
ingevoerd in telmee of waarneming.nl. 
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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 2015 geen extra activiteiten door de  
 
Zoogdierwerkgroep Overijssel georganiseerd. 
De atlas ‘De Zoogdieren van Overijssel’ (uitgave november 2011) is nog verkrijgbaar, onder 
andere bij Natuur en Milieu Overijssel. Prijs € 20,-. 
 
 
Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland 
 
De belangrijkste activiteiten in 2015 hadden betrekking op een grootschalig onderzoek naar 
vleermuizen in Den Haag, Voorburg en Rijswijk, de wintertelling van vleermuizen, het analyseren 
van braakballen en onderzoek met cameravallen. 
 
Vleermuisinventarisaties 
Veel tijd en energie is gestoken in een inventarisatie van een deel van Den Haag (een project 
van 3 jaar). Er werden in totaal bijna 5000 foeragerende vleermuizen geregisreerd, verdeeld 
over zeven soorten. Door middel van een groot aantal avonden en ochtenden werden maar liefst 
25 kraamkolonies in bomen gevonden en geteld van drie verschillende soorten. In juni is een 
gemeenschappelijke telling georganiseerd naar vliegroutes van de rosse vleermuis in het 
Staelduinse Bos (Westland). Hiervan is een verslag verschenen in Zoogdier (no. 4, 2015). 
Door een stageproject werden dit zomerseizoen 94 kerkzolders onderozcht op het voorkomen 
van vleermuizen. Er werden in 12 kerken levende vleermuizen aangetroffen en in 44 kerken 
werden sporen van vleermuizen gevonden. De resultaten komen in grote lijnen overeen met het 
onderzoek in de jaren negentig. Door middel van anabets hopen we iets meer van de trek van 
Rosse vleermuizen langs de kust te weten te komen. 
 
Wintertellingen 
Er werden weer vele honderden objecten op overwinterende vleermuizen geteld, vooral in het 
(binnen)duingebied van Zuid-Holland. De telling was over het algemeen goed. Er werden bijna 
3000 vleermuizen geteld. Er was een vale vleermuis voor het 2e jaar aanwezig in en bunker in 
Meijendel. 
Op Goeree werden 2 franjestaarten geteld. Op Voorne werden helaas geen baard- en 
dwergvleermuizen meer gevonden in de bunkers. De meervleermuis deed het relatief goed. 
 
Braakballen 
Er werden verspreid door het jaar verschillende braakbalsessies georganiseerd, onder meer in 
streken waar nog weinig materiaal is verzameld, zoals de Krimpenerwaard. Er werd op de derde 
kerstdag weer collectief braakballen geplozen, maar ditmaal niet in Naturalis, maar in het 
bezoekerscentrum van Kennemerland. Vele tientallen mensen bezochten deze braakbalsessies. 
 
Cameravallen 
Door middel van cameravallen werd op een groot aantal plaatsen de aanwezigheid van 
boommarter in het (binnen)duingebied vastgesteld. In Nieuwkoop werd tevens de aanwezigheid 
van otters verder gevolgd door cameraonderzoek. In Rotterdam-Hoogvliet werd de aanwezigheid 
van bever vastgesteld middels cameraonderzoek 
 
Meldingen en Klachten van vleermuizen 
Ook de afhandeling van klachten en meldingen ging dit jaar door. Verspreid door de provincie 
werden ruim 100 meldingen van en klachten over vleermuizen in en rond huis en kantoor. Zo 
werd een advies en een protocol opgesteld voor een advocatenkantoor waar jaarlijks meerdere 
vleermuizen door het gebouw vliegen. 
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Zoogdierwerkgroep Zeeland 
 
Begin 2015 zijn de wintertellingen op Schouwen, Walcheren en in Zeeuws Vlaanderen 
uitgevoerd. In de zomer is het gebied de Manteling op Walcheren geïnventariseerd op 
vleermuizen. Her en der is advies gegeven over bijvoorbeeld vleermuizen in huis.  
Er is door Stichting Zeeuws Landschap een Beversymposium georganiseerd; werkgroepleden 
hebben dit symposium bezocht. Helaas heeft het  beveronderzoek alleen sporen in West-Brabant 
opgeleverd.  
Ten behoeve van regionale en landelijke monitoring werden partijen braakballen ingezameld, die 
meestal verstuurd zijn naar de Zoogdiervereniging en soms zelf werden geplozen. 
Gedurende het herfstkamp 2015 werd onderzoek verricht op Neeltje Jans en Roggenplaat langs 
de Oosterscheldekering en het eiland Haringvreter in het Veerse meer. De rapportage daarover 
is te downloaden van onze werkgroeppagina op de site van de Zoogdiervereniging; in dit rapport 
zijn ook de nog niet eerder gepubliceerde resultaten van het onderzoek tijdens het herfstkamp 
Veerse Meer 2009 opgenomen. 
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5. Organisatie 
 

De Zoogdiervereniging beschikt over een professioneel bureau. De kerntaken van het bureau zijn 
de acquisitie en uitvoering van betaalde projecten gericht op de realisering van de doelstellingen 
van de Zoogdiervereniging en de coördinatie van de inbreng van de vrijwilligers hierin. Het 
bureau beschikt over bescheiden middelen om de Zoogdiervereniging in breder verband te 
ondersteunen, zoals bij de communicatie, publicaties, trainingen en bijeenkomsten van de 
Zoogdiervereniging. Voor deze verenigingsactiviteiten is een actieve rol en inbreng van de leden 
en werkgroepen onontbeerlijk. 
Omdat het bureau van de Zoogdiervereniging afhankelijk is van projectopdrachten en slechts 
zeer beperkte eigen middelen heeft, zijn de mogelijkheden om zelf te investeren en in te spelen 
op uitdagingen en kansen beperkt. 
In 2015 werd het bureau geconfronteerd met teruglopende omzet een liquiditeitstekort. Omdat 
de omzetdaling zich vooral voordeed in het veldwerk is besloten om de formatie hier en in de 
ondersteuning met 3,5 fte in te krimpen en daarmee vijf arbeidsplaatsen in de uitvoering en 
ondersteuning te laten vervallen. Voor vijf medewerkers is ontslag aangevraagd en een 
ontslagvergunning verkregen.  
Inmiddels is de financiële situatie aanzienlijk verbeterd en zijn de vooruitzichten voor 2016 en 
verder positief. 
 
 
Bestuur Zoogdiervereniging  
Het bestuur van de Zoogdiervereniging bestond in 2015 uit: 
Hans van Dord, voorzitter;  
Toon Zwetsloot, penningmeester;  
Jan Buys, secretaris;  
Margje Voeten, bestuurslid;  
Jeike van de Poel, bestuurslid;  
Jan Hovenkamp, bestuurslid. 
 
Medewerkers bureau 
De medewerkers van het bureau waren in 2015: 
Nico Terra, interim directeur;  
Hans Hollander, bureau manager;  
Stefan Vreugdenhil, senior projectleider;  
Herman Limpens, senior projectleider;  
Marcel Schillemans, projectleider;  
Maurice La Haye, projectleider;  
Vilmar Dijkstra, senior projectmedewerker;  
Eric Jansen, senior projectleider;  
Neeltje Huizenga, senior projectmedewerker;  
Martijn van Oene, databankbeheerder;  
Roline Eikelboom, projectadministratie;  
Corine de Vos, financiële administratie;  
Erik Jan Hofmeyer, systeembeheerder. 
 
Redactie Lutra 
Kees Canters, hoofdredacteur; Jan Piet Bekker; Jan Haelters; Maurice La Haye; Meike 
Scheidat; Eric Thomassen; Johan Thissen; Koen Van Den Berge; Ben Verboom, secretaris 
en eindredacteur.  
 
Redactie Zoogdier 
Stefan Vreugdenhil, hoofdredacteur; Dana Bezdickova, eindredacteur; Niels Desmet 
Carolien van der Graaf; Marije Siemensma; Peter Twisk. 
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Redactiemedewerkers Zoogdier 
Geert Aarts; Dirk Criel; Steve Geelhoed; Neeltje Huizenga; Bregtje Kuik; Aaldrik Pot, Bob 
Vandendriessche; Diemer Vercayie. 
 
Vrijwilligers 
Bernadette van Noort, kantoor en beantwoorden publieksvragen; Geert Popma, kantoor; 
Kees Canters, beantwoorden publieksvragen; Aaldrik Pot, beantwoorden publieksvragen; 
Walter Eijndhoven, beantwoorden publieksvragen; Jaap Mulder, beantwoorden 
publieksvragen. 
 
Ledental Zoogdiervereniging 
Ook in 2015 was er een groot aantal personen actief binnen de Zoogdiervereniging. Als lid, 
waarnemer, vrijwilliger, werknemer of student. Per 31 december 2015 had de 
Zoogdiervereniging 1578 leden en in totaal 281 losse abonnees op het wetenschappelijke 
tijdschrift Lutra en/of Vlaamse abonnees op Zoogdier (via lidmaatschap van Natuurpunt). De 
dalende trend van de laatste jaren voor de leden zet zich iets versterkt door. 
 
 
 

 
 
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 van 
beide varianten daalt. 
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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. 
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6. Financiën 
 

De financien van de Zoogdiervereniging en het professionele Bureau van de 
Zoogdiervereniging zijn al meerdere jaren gescheiden. Deze toelichting heeft betrekking op de 
jaarrekeningen van de  Zoogdiervereniging en het Bureau. 

 

a. Financiën Zoogdiervereniging 
 
Toelichting op de belangrijkste posten 

Baten 

Contributies: De ontvangen contributies waren lager dan in 2014, dit heeft te maken met de 
terugloop van het aantal leden. 

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 Zoogdiervereniging. 

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

Contributies samenwerkingsverbanden: de Zoogdiervereniging 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 
Zoogdiervereniging gaat. Bij de ‘Activiteiten van leden’ is hetzelfde bedrag weer als last 
opgenomen.  

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

 
 
Lasten 

PR/Beleidslobby Eurobats: Dit budget is beschikbaar voor promotie. Over het algemeen wordt 
budget voor PR uit fondsen geworven, incidenteel is ook budget vanuit de Zoogdiervereniging 
nodig. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt voor beleidslobby voor vleermuizen binnen de 
Europese samenwerking van Eurobats. 

Winkel: Kosten voor de inkoop voor webwinkel en stands. 

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

Lutra: Staande afspraak is dat de financiële baten en lasten voor de uitgave van Lutra gelijk 
zijn. Voor 2014 ontstond een gat, dat voor de laatste maal is gedekt door de 
Zoogdiervereniging. In 2015 worden wordt een verbetering van de balans tussen kosten en 
baten onderzocht. 
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b. Financiën Bureau 
 
Medio 2015 werd vanwege teruglopende opdrachten een liquiditeitsprobleem voorzien. Met 
opdrachtgevers is overlegd over extra opdrachten voor 2015, over gedeeltelijk vooruit betalen 
van opdrachten en over het versneld betalen van gerealiseerde omzet. Dit heeft o.m. geleid tot 
een overeenkomst met het Ministerie van EZ om een vijftal extra projecten ten behoeve van het 
Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) in maandelijkse tranches op te leveren en te betalen.  
De financiële situatie verbeterde in de tweede helft van 2015 aanzienlijk. De gecontracteerde 
omzet is in de tweede helft van het jaar flink gegroeid, het liquiditeitstekort is weggewerkt met 
als resultaat dat de bijgesteld begroting voor 2015 is overtroffen. 
 
Bijgestelde begroting 2015 
De begrote omzet voor 2015 bedroeg €940.000 eigen omzet. Door de in de eerste helft van het 
jaar opgelopen achterstand leek deze omzet niet meer gehaald te kunnen worden.  
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De begroting voor 2015 is daarom in juni bijgesteld en ging toen uit van een omzet van 
€825.000 en een verlies in 2015 van €30.000.  
 
De initiatieven om de omzet te vergroten en facturen versneld betaald te krijgen hebben 
vruchten afgeworpen.  
Het Bureau heeft in 2015 een omzet weten te behalen van meer dan €895.000, - en heeft, 
ondanks de opgelopen achterstand in omzet en de personele reorganisatie, een positief resultaat 
van iets meer dan €48.000,= weten te realiseren. Met dit resultaat van 2015 kan voor het eerst 
sinds jaren weer aan de opbouw van een financiële buffer worden gewerkt. 
 
Tot 2015 werden de werkzaamheden die het bureau tbv de Zoogdiervereniging verrichtte, zoals 
de leden- en financiele administratie, publiciteit, onderstening van werkgroepen en verenigings-
bijeenkomsten, apart in rekening gebracht bij de Zoogdiervereniging. In 2014 bedroeg dit in 
totaal €53.000,=. Vanaf 2015 is deze interne verrekeningswijze losgelaten en verricht het 
bureau deze activiteiten als niet-declarabele werkzaamheden binnen de eigen begroting.  
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Bijlage: Overzicht werkgroepen in 2015 
 
Werkgroepen 
 
CaLutra 
E-mail: Calutra@gmail.com 
Hans Bekker, voorzitter en penningmeester; Elze Polman, secretaris; Ellen van Norren, lid en 
redactie nieuwsbrief; Jan van Mil, lid en coördinator regionaal coördinatoren; Cynthia de 
Lange, lid; Jacob van Olst, lid; Daan Bos, lid; Ben van Horn, lid; Hugh Jansman, adviseur. 
 
KNNV afdeling Delfland 
E-mail: afdelingDelfland@knnv.nl 
Geert van Poelgeest, voorzitter en contactpersoon. 
 
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 
Marco Snijder, voorzitter; Carlijn Brands, penningmeester; Odile Schmidt, secretaris; Jan Alewijn 
Dijkhuizen, vallenbeheer; Svetlana Miteva, lid; Jan Wondergem, lid; Jan Boshamer, lid; Eric 
Thomassen, lid 
 

Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) 
E-mail: bestuur@vleermuis.net  
Niels de Zwarte, voorzitter; Saskia Roselaar, publiciteit en ledenadministratie; René Janssen; 
Maarten Breedveld; Anne-Jifke Haarsma. 
 
Vleermuiswerkgroep Noord-Holland 
E-mail: vleerNH@gmail.com  
Carola van den Tempel, voorzitter; Suzanne Boon, secretaris; Anneke Blokker, 
penningmeester; Bernard van Duijnen, communicatie; Job van der Veldt, communicatie. 
 
Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) 
E-mail: boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl 
Bram Achterberg, voorzitter; Florian Bijmold, secretaris. 
 
Werkgroep Kleine Marterachtigen 
E-mail: werkgroep-kleine-marterachtigen@zoogdiervereniging.nl 
Erwin van Maanen (interim) voorzitter; Johann Prescher, secretaris; Mathijs Smaal, 
penningmeester; Jeroen Mos, lid. 
 
Zoogdierwerkgroep Friesland  
E-mail: johnmelis@chello.nl   
John Melis, voorzitter. 
 
Zoogdierwerkgroep Utrecht (ZOUT)  
E-mail: zoogdierutrecht@gmail.com  
Arthur Hoffmann; Willem Kuijsten; Colin Beekman; Marlot Jonker; Eric Jansen; Gitty Korsuize; 
Marcel Schillemans. 
 



Jaarverslag Zoogdiervereniging 2015 

 

29  

 
Werkgroep ZeeZoogdieren (WZZ) 
E-mail: zee@zoogdiervereniging.nl 
Jan-Willem Broekema, voorzitter; Jeroen Creuwels; Raymond Haselager. 
 
Werkgroep Zoogdierbescherming 
E-mail: zoogdierbescherming@zoogdiervereniging.nl 
 
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: bestuur@zwgzh.nl 
Kees Mostert; Rudy van der Kuil; Anton van Meurs; Bart Noort; Gerben Achterkamp. 
 
 
 


