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1. Voorwoord 
 

In 2014 was het Jaar van de Eekhoorn. Voor de eekhoorn is gekozen omdat het een populaire 

soort is die veel mensen kennen en in grote delen van Nederland voorkomt. Na een enorme 

afname in de jaren ‘60  van de vorige eeuw vanwege een virus, heeft de populatie zich redelijk 

hersteld. Het lijkt er echter op dat niet overal de dichtheden worden bereikt van voor de sterke 

afname. Uit de in 2014 binnengekomen waarnemingen en een analyse van de gegevens uit 

het NEM-meetnet ‘Dagactieve zoogdieren’ is gebleken dat de eekhoorn sinds 1996 matig is 

afgenomen. Dus aandacht voor deze soort blijft nodig, ook na het Jaar van de Eekhoorn! 

Ook in 2014 is gewerkt aan de Zoogdieratlas. Hierover verderop meer, maar we hebben 

moeten constateren dat het helaas niet is gelukt de atlas volgens planning in 2014 uit te 

brengen. Maar er is weer veel werk verzet, zodat dit in 2015 alsnog moet gaan gebeuren. 

Het bestuur heeft in november 2014 afscheid genomen van bestuurslid Hugh Jansman, die na 

twee bestuurstermijnen zijn bijdrage aan de vereniging voortzet in diverse werkgroepen. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in Zevenaar hebben we Hugh bedankt voor zijn nuttige 

bijdrage over de afgelopen jaren. We zullen hem zeker nog tegenkomen in de vereniging. Als 

vervanger is Jeike van de Poel aangetreden. Zij komt van de Nederlandse Jeugdbond voor 

Natuurstudie (NJN) en wil zich vooral richten op verjongen van de vereniging. 

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

Onderzoek Nederland (RAVON). Besloten is dat de beide Management Teams en de 

ondersteunende functies zo veel mogelijk gezamenlijk gaan optrekken. Beide 

vrijwilligersorganisaties blijven overigens zeker apart bestaan, maar de ondersteuning van het 

Bureau kan zo wel worden verbeterd. 

Nieuw dit jaar was de verkiezing van een Vrijwilliger van het Jaar op de Zoogdierdag. Uit een 

aantal nominaties is Harrie Bosma verkozen tot onze eerste Vrijwilliger van het Jaar voor zijn 

werk voor de otter en de bever in Noord-Nederland. 

 

 

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 2014 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 

 

2014 was het vierde 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  

  



 

Jaarverslag Zoogdiervereniging 2014 

5 

 

 

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 2014 is voor de tweede 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 vereniging projectvoorstellen indienen. In 2014 is een 
projectvoorstel gehonoreerd van de Zoogdierwerkgroep Zeeland, voor een uitbreiding 
van hun onderzoek naar vleermuismigratie langs de Zeeuwse kust. 

� 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. Daarnaast is er 
een bijdrage geleverd aan de landelijke Tuintelling en de voorbereiding van het Jaar 
van de Das. Verder is de eenvoudige invoermodule Zoogdiergezien gepromoot. Onder 
andere in samenwerking met het tijdschrift Quest die onze invoer module gebruikten 
voor een oproep naar de prooien van de kat.  

� Voor de tweede keer 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. 

� 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 2014 verscheen 
daarnaast voor het eerst de Telganger Nieuwsbrief. 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. 

� Vanuit het Bureau is een belangrijke rol gespeeld in het samenbrengen van partijen 
voor een jaarlijks natuurfeest: ‘Fête de la Nature’. Dit natuurfeest is in 2014 van start 
gegaan en wordt jaarlijks georganiseerd, kijk voor meer informatie op 
www.fetedelanature.nl.  
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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 Eekhoorn) werden mensen gestimuleerd 
waarnemingen door te geven.  

� Binnen het eerder genoemde programma Capacity Building heeft Sovon 
Vogelonderzoek Nederland in 2013 een tool ontwikkeld waarmee laagdrempelige apps 
kunnen worden gemaakt voor het doorgeven van waarnemingen van één soort. Wij 
hebben deze tool in 2014 voor het eerst ingezet voor het verzamelen van 
waarnemingen van de eekhoorn onder een publiek dat normaliter geen waarnemingen 
doorgeeft. 

Verspreidingsonderzoek en aantalsontwikkeling 

� In het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring werden diverse meetnetten 
(hazelmuis, wintertellingen vleermuizen, zoldertellingen vleermuizen, dagactieve 
zoogdieren) en verspreidingsonderzoek (braakballen en bever/otter) uitgevoerd. Na 
een pilot in 2013 ging het nieuwe meetnet Vleermuis Transect Tellingen (NEM-VTT) in 
2014 echt van start. Dit meetnet moet informatie gaan leveren om trends te kunnen 
bepalen voor de rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis en 
laatvlieger. 

 

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. 

� Vlak voor de feestdagen hebben wij bezwaar aangetekend tegen vier 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. 

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

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

‘Vleermuizen in de Stad’. Op 28 november 2014 was gemeente Delft 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 2014 werden vertegenwoordiging bij Eurobats weer 

overgenomen door Herman Limpens. Jasja blijft namens de vereniging nog actief in het 

bestuur van BatLife Europe, hij is in 2014 zelfs voorzitter geworden. 

� Voor de otter werd in 2014 verder samengewerkt in het Otterplatform, waarin 

verschillende organisaties deelnemen.  

� Er werd 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 uiteindelijk pas op 1 februari 2015 in 

werking getreden. Zie hier ons standpunt: 

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.  

 

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 2014 werden drie cursussen voor professionals gegeven die betrekking hebben op 

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

voor vleermuizen’. Deze laatste cursus werd in samenwerking met Probos en 

Boomtotaalzorg georganiseerd. 

 

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. In 2014 verschenen er 37 natuurberichten vanuit de 

Zoogdiervereniging. 
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� In 2014 zijn korte informatieve filmpjes gelanceerd die we hebben kunnen maken met 

ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Groen&Doen. De filmpjes over 

het wild zwijn, egel, vleermuizen en de steenmarter zijn te vinden via ons YouTube-

kanaal https://www.youtube.com/user/deZoogdiervereniging en zijn bij elkaar al bijna 

25.000 keer bekeken. 

 

Atlas van de Nederlandse Zoogdieren 

� Ook in 2014 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 

manuscriptfase is de verantwoordelijkheid van de door het bestuur ingestelde 

atlascommissie van de Zoogdiervereniging. Eindredactie, opmaak en druk is de 

verantwoordelijkheid van uitgever Naturalis. 

� Voor het atlasproject kon beschikt worden over 1,2 miljoen gegevens van de 

verspreiding van zoogdieren in Nederland. Deze gegevens zijn bijeengebracht door 

ruim 4000 waarnemers! 

� 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 december 2014 

gepresenteerd, zoals  oorspronkelijk wel de bedoeling was. De presentatie staat nu 

gepland voor de zomer van 2015. 

� Er zijn bijna 140 soortsponsors. Daarnaast zijn er 30 zilveren- en 10 gouden sponsors. 

Een overzicht van deze sponsors is te vinden op 

www.zoogdiervereniging.nl/zoogdieratlas.  

 

Sociale media 

� Twitter en Facebook: in 2014 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 2014 circa 3900 volgers op Twitter 

en circa 900 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 

� Zoogmail verscheen in 2014 onregelmatig, doordat er sporadisch kopij wordt 

ingezonden.  

 
Nieuwe werkgroepen 

� In 2014 is een tweetal nieuwe werkgroepen aan de Zoogdiervereniging 

verbonden. Dit zijn de Vleermuiswerkgroep Noord-Holland en de werkgroep 

ZOogdieren UTrecht (ZOUT), waarmee de dekking over Nederland verder is 

toegenomen. 
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Jaarrond Tuintelling 
� Tuinen beslaan een groot deel van Nederland, maar wat er allemaal in leeft aan 

verschillende soorten vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten weten we 

nauwelijks. Met het nieuwe project, de Jaarrond Tuintelling, proberen we dat beter in 

beeld te krijgen. De Jaarrond Tuintelling is een gezamenlijk project van de 

Vogelbescherming, Sovon, de Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, RAVON, EIS en 

FLORON. Het doel is om met hulp van bewoners systematisch gegevens te verzamelen 

over welke soorten in en rondom tuinen voorkomen. Deze gegevens dragen bij aan een 

beter inzicht in de aanwezigheid van soorten en de mogelijke veranderingen op grotere 

schaal. In 2014 heeft er een testversie van de website gedraaid 

(http://beta.tuintelling.nl). Zo’n 1.300 mensen hebben zich al voor deze Tuintellingen 

aangemeld. Voorjaar 2015 word de Jaarrond Tuintelling officieel van start. 

 

Bijeenkomsten 

� Landelijke Zoogdierdag: deze dag met als thema ‘Zoogdieren waarnemen’ werd op 29 

maart gehouden in Nijmegen.  

� De voorjaars-ALV werd gehouden op 10 april in Nijmegen. Aanvullend werd een lezing 

gegeven over het belang van mast voor grotere zoogdieren en werd verteld welke 

activiteiten er in het kader van het Jaar van de Eekhoorn op het programma stonden. 

� De najaars-ALV werd georganiseerd in het NME Centrum in Zevenaar. Na de 

ledenvergadering werd gediscussieerd over de interne communicatie tussen bestuur, 

bureau en werkgroepen. Naar aanleiding van een onderzoek door een stagiaire 

voorjaar 2014, werd een aantal vragen geformuleerd waarover in groepjes werd 

gediscussieerd. Het doel was om te komen met concrete en creatieve ideeën om de 

onderlinge communicatie verder te versoepelen. Bever- en Otterwerkgroep CaLutra 

organiseerde ter ere van het afscheid van otterspecialist Hugh Jansman een excursie in 

de Rijnstrangen. Gerrit Kolenbrander leidde de groep langs vele sporen van de bever 

en vertelde over het gebied. Er wordt ook nog een otterspraint gevonden!  

 

Eerste Vrijwilliger van het Jaar 
� In 2014 is voor het eerst een Vrijwilliger van het Jaar gekozen. Dit werd gedaan om 

jaarlijks één van de vele vrijwilligers van onze vereniging in het zonnetje te zetten en te 

bedanken voor zijn of haar inzet. 

� Er zijn diverse oproepjes verspreid om nominaties in te sturen. Een nieuw ingesteld 

commissie, bestaande uit oud-voorzitter Jacob van Olst, oud-directeur Jos Teeuwisse 

en bestuurslid Margje Voeten, hebben uit de nominaties een keuze gemaakt. 

� De eerst Vrijwilliger van het Jaar was Harrie Bosma. Harrie is als vrijwilliger actief in 

Friesland binnen onze bever-en otterwerkgroep CaLutra. Naast monitoring van deze 

soorten maakt hij ook opnames met dag- en nachtcamera’s, vooral van otters. Hij 

verspreidt die via CaLutra en YouTube, om ook anderen in staat te stellen van de otter 

te genieten en bijvoorbeeld de werking van een faunabuis onder een weg aan te tonen. 

Hij is daarnaast actief naar waterschappen, Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders 

om otterroutes veilig te krijgen zodat daarmee het risico voor verkeersslachtoffers of 

verdrinkingsslachtoffers (in muskusrattenvallen) kan worden voorkomen. Harrie is 

daarmee volgens de commissie een voorbeeld voor onze vereniging en beide 

onderdelen van onze missie -  onderzoek én bescherming - komen bij zijn activiteiten 

samen. 
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Tijdschriften en boeken 

� Zoogdier: het tijdschrift Zoogdier is vier maal verschenen in 2014. 

� Lutra: het wetenschappelijk tijdschrift Lutra is in 2014 twee keer verschenen. De 

vertraging die is opgetreden (in 2014 verscheen 1 nummer uit 2013 en 1 uit 2014) 

wordt in 2015 weer ingelopen. 

 

Websites  

� De Zoogdiervereniging heeft een centrale website www.zoogdiervereniging.nl 

waar zowel de Vereniging als het Bureau op vertegenwoordigd zijn. Beiden zijn 

sterk met elkaar verweven. In 2014 hebben we gewerkt aan een modernisering 

van de website waarbij tegelijkertijd de toegankelijkheid is verbeterd. In de 

nieuwe versie hebben we door middel van de structuur en de vormgeving een 

duidelijker onderscheid gemaakt in informatie voor de Vereniging en het Bureau. 

Op die manier is informatie makkelijker te vinden en kunnen (nieuwe) vrijwilligers 

in één oogopslag zien bij welke activiteiten ze terecht kunnen. Zo verwachten wij 

dat vrijwilligers beter hun weg kunnen vinden naar de meetnetten van het NEM en 

de diverse manieren om hun waarnemingen door te geven. Tenslotte niet 

onbelangrijk is de nieuwe website goed te bekijken op smartphones en tablets. 

Ellis Hettinga van Drupal Studio heeft voor ons een nieuwe structuur gebouwd en 

belangeloos heel veel werk in het omzetten van de websites gestoken. 

� Webwinkel: de webwinkel is in 2014 verder aangevuld. Naast boeken, zijn er ook veel 

digitale rapporten en digitale publicaties (jaargangen van Zoogdier, Telganger) te 

vinden. 

� 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. Ook staan hier alle presentaties van de 

Vleermuizen in de Stad-symposia. 

 

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 en de steenmarter was 2014 het Jaar van de Eekhoorn. 

� Vanuit de Zoogdiervereniging en Stichting Eekhoornopvang wilden we aandacht vragen 

voor de achteruitgang van de eekhoorn en tegelijkertijd wilden laten zien wat burgers 

en overheden kunnen doen voor deze soort. Particulieren kunnen zelf veel doen om de 

eekhoorn een handje te helpen. In de folder ‘Eekhoorns in de buurt’ staat informatie en 

tips. Bijvoorbeeld hoe een tuin eekhoornvriendelijk in kan worden gericht en welk voer 

geschikt is om aan te bieden. 

� Er is een speciale campagne-website gemaakt (www.jaarvandeeekhoorn.nl) en uiteraard 

is er een logo ontworpen. De website was de ontmoetingsplek voor het Jaar van de 

Eekhoorn. Deze website blijft permanent beschikbaar via 

www.eekhoorn.zoogdiervanhetjaar.nl/.    
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� Er werd aandacht op eekhoorns gevestigd door berichten in de media. Met een 

persbericht werd aangekondigd dat 2014 het Jaar van de Eekhoorn was. Maandelijks 

verscheen er een bericht in het kader van de ‘eekhoornkalender’, deze werden 

standaard geplaatst op de speciale site www.jaarvandeeekhoorn.nl, op 

www.zoogdiervereniging.nl en op www.natuurbericht.nl.  

� Het eekhoornweekend heeft op 17 en 18 mei plaatsgevonden, in plaats van het najaar 

zoals oorspronkelijk het plan was. Dit was voor onze samenwerkingspartners Vivara en 

Stichting Eekhoornopvang een geschikter moment en maakte dat we met zijn drieën 

een speciale Eekhoorndag tijdens dit weekend konden organiseren. 

� Het hoofddoel van het Eekhoornweekend was het verkrijgen van een actueel 

verspreidingsbeeld van de eekhoorn. We riepen mensen op tijdens het weekend hun 

waarnemingen van eekhoorns door te geven. Hiervoor is een aantal hulpmiddelen 

ontwikkeld:  

- een zoekkaart eekhoorns met niet alleen de eekhoorns zelf maar ook de sporen 

waar ze aan te herkennen zijn.  

- een eekhoorn-app om op een gemakkelijke manier waarnemingen van 

eekhoorns door te geven. 

� Op zondag 18 mei organiseerden de Zoogdiervereniging en Stichting Eekhoornopvang 

de Eekhoorn dag bij Vivara Natuurbeschermingsproducten in Vierlingsbeek. De ruim 

500 bezoekers konden op deze dag letterlijk kennis maken met de eekhoorn. Naast de 

interessante lezingen over het diertje zelf en de praktische tips voor het inrichten van 

een eekhoornvriendelijke tuin, konden bezoekers van dichtbij zien hoe jonge 

eekhoorntjes die bij de Eekhoornopvang zijn binnen gebracht, worden gevoed met de 

fles. Er waren verder allerlei activiteiten zoals een eekhoornspeurtocht en kinderen 

konden knutselen of worden voorgelezen.  

� Niet alleen particulieren maar juist ook overheden in die gebieden waar eekhoorns 

voorkomen kunnen de eekhoorn helpen. Een van de maatregelen is om op plaatsen 

waar veel eekhoorns doodgereden worden een boombrug aan te leggen. Deze en 

andere maatregelen staan beschreven in de flyer ‘Eekhoornvriendelijk groen- en 

wegbeheer’. De flyer is digitaal beschikbaar via http://eekhoorn.zoogdiervanhetjaar.nl/. 

 

Jeugd 

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

ontwikkelde braakbalpluispakketje was ook in 2014 nog 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.  

 

CaLutra 

Binnen het bestuur van CaLutra was 2014 een bewogen jaar. Door diverse redenen hebben 

drie bestuursleden aangegeven te willen stoppen, namelijk Cynthia Lange, Jolanda Snellenberg 

en Anne van Zon. Die laatste twee zijn per 31 december 2014 opgestapt, maar wegens gebrek 

aan vervanging heeft Cynthia besloten nog tot voorjaar 2015 aan te zullen blijven als 

secretaris. In 2014 mochten we twee nieuwe leden in het bestuur verwelkomen: Daan Bos en 

Jan van Mil. Jan van Mil zal Cynthia’s oude functie oppakken, Daan Bos wordt algemeen 

bestuurslid. Gelukkig staat het bestuur niet stil en lijken de functies voorzitter en secretaris 

vervuld te raken in het aankomend jaar. 

Met betrekking tot de leden van de werkgroep gaat het juist erg goed. CaLutra heeft dit jaar 

enkele nieuwe regionaal coordinatoren mogen verwelkomen en ook het ledenaantal groeit 

gestaag. Gezien de groeiende verspreiding en aantallen bij zowel bever als otter is dit ook een 

zeer welkome groei. Er is in 2014 eenmaal een vrijwilligersdag georganiseerd, in de 

Molenpolder, en deze werd goed bezocht. 

In samenwerking met het Bureau van de Zoogdiervereniging hebben de NEM otter en bever dit 

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

zien er hoopvol uit. Hopelijk kan deze lijn worden doorgezet en kunnen uit de waarnemingen 

pro-actieve maatregelen volgen, iets waar CaLutra hard bij probeert aan te haken. 

Verder zijn er op het gebied van bever en otter nog enkele kleinere initiatieven geweest, waar 

CaLutra mede aan heeft bijgedragen. Het was een jaar dat in het teken stond van het zoeken 

naar onze rol binnen de soortsbescherming, maar CaLutra lijkt haar plaats steeds meer te 

vinden en wordt ook steeds beter gevonden. CaLutra is wat haar bestuur betreft in ieder geval 

op de goede weg. 

 

KNNV Afdeling Delfland 

We hebben in 2014 een cursus Zoogdieren georganiseerd en de egel was een doelsoort in ons 

jaarthema Parken. 

Cursus Zoogdieren 

Onze cursus Zoogdieren heeft uit twee onderdelen bestaan. Een cursus Braakballen pluizen, 

het woord zegt het al wat we gedaan hebben. In drie avonden  (25 februari, 18 maart en 8 

april 2014) werden de schedelresten van alle voorkomende kleine zoogdieren in de omgeving 

op naam gebracht. Ook werd er een inleiding gegeven over de herkenning en voorkomen van 

deze dieren. Kees Mostert heeft deze cursus gegeven. 

Het tweede deel bestond uit de cursus Kleine marters en muizen. Tijdens de twee avonden (9 

en 16 september) werden onderwerpen als herkenning, melden en beheer behandeld en de 

vraag met elkaar doorgenomen Wat kunnen we met muizen en kleine marters doen? Kees 

Mostert nam de muizen voor zijn rekening. 

Beide cursussen waren overtekend en de deelnemers zeer tevreden en willen meedoen met 

verdere activiteiten. 
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Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep NOZOS 
In 2014 heeft de NOZOS tal van activiteiten ontplooid, die onder meer na te lezen zijn op onze 
facebookpagina’s en websites. Mede hierdoor is de bekendheid van de NOZOS in 2014 
eindelijk weer toegenomen. Hoogtepunt van 2014 is de uitgave van de Atlas van de Noord-
Hollandse Zoogdieren.  

Jaar van 
In het kader van ‘Jaar van de Eekhoorn’ is hiervoor aandacht gevraagd. In februari is het 
Amsterdamse Bos speciaal op eekhoorns geteld. In 2014 zijn 273 waarnemingen gemeld 
tegenover 153 in 2013. 

Excursies en lezingen 
Gedurende het hele jaar zijn lezingen en excursies gehouden, onder andere over 
zeezoogdieren, vleermuizen en muizen. Ook is op 20 juni de provinciale meervleermuistelling 
gehouden. Samen met KNNV-Alkmaar is het Heilooërbos geadopteerd als onderzoeksgebied. 
Hier zijn vleermuiskasten gemaakt en opgehangen en vindt onderzoek met cameravallen 
plaats. Daarnaast hebben drie leden een cursus vleermuisgeluidsopnamen analyseren metde 
Batlogger gevolgd bij het Bureau. Uiteraard zijn ook vleermuiswintertellingen uitgevoerd. 

Inventarisatieweekenden  
Er zijn vier inventarisatieweekenden georganiseerd: in juni en september bij 3 forten bij 
Spijkerboor, in september in de Wieringermeer (in samenwerking met de Veldwerkgroep en 
SBB) en in oktober is er op verzoek van Natuurmonumenten geïnventariseerd in Wormer- en 
Jisperveld. 

Educatie voor kinderen  
In mei hebben tijdens een pluisdag bij EcoMare (Texel) meer dan 80 kinderen kennis gemaakt 
met uilenballenonderzoek. In het kader van de Nacht van de Vleermuis zijn in augustus vier 
overvolle vleermuisexcursies gehouden. In september is op een basisschool een zeer 
geslaagde vleermuisles gegeven aan 25 scholieren. Aansluitend is in oktober een speciale 
vleermuisnatuurdag georganiseerd met een educatief programma voor kinderen. Deze dag is 
door meer 75 kinderen bezocht. 

Voorlichting  
De NOZOS was in 2014 aanwezig op diverse informatiemarkten. De informatieve folder over 
onze werkgroep is daarbij van groot nut. 

Samenwerking  
De NOZOS is lid van geworden van Stichting ANIMO, een koepel van natuur- en 
milieuorganisaties die zich inzet voor het behoud van natuur en milieu. Via ANIMO is er veel 
contact met gemeenten en Provincie Noord-Holland. Sinds dit jaar worden NOZOS-activiteiten 
aangemeld op de NatuurGidsAlkmaar. Samen met KNNV-Alkmaar, Park de Oude Kwekerij en 
Hortus Alkmaar is een project opgezet om scholieren en omwonenden van stadsparken in 
Noord-Holland op een innovatieve en inspirerende manier inzicht te brengen in het leven van 
vleermuizen in hun eigen woon- en leeromgeving. Uiteraard is verder nauw samengewerkt 
met Landschap Noord-Holland. 

Atlas van de Noord-Hollandse zoogdieren   
Op 22 november heeft het Landschap Noord-Holland tijdens de Noord-Hollandse Natuurdag de 
Provinciale Atlas gepresenteerd, die in samenwerking met de NOZOS is geproduceerd. Basis 
hiervoor zijn natuurlijk alle zoogdierwaarnemingen van (NOZOS) leden. Verder is door de 
NOZOS financieel bijgedragen aan de totstandkoming van de Atlas, zijn (soort)teksten 
geschreven en is een deel van eindredactie uitgevoerd. 

Door de toenemende bekendheid van de NOZOS worden wij ook steeds vaker benaderd over 
zoogdiergerelateerde vragen bij bouwplannen, herinrichting, et cetera binnen provincie Noord-
Holland. 
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Redactie Lutra 

Deel 57 van Lutra (2014) telt de gebruikelijke twee nummers, met een omvang van 
respectievelijk 56 en 76 pagina’s. Door vertraging opgelopen bij het verwerken van de 
manuscripten zijn beide nummers later dan gepland verschenen. Deze achterstand zal met de 
verschijning van het eerstvolgende nummer naar huidige verwachting weer zijn ingelopen.  

In het oktobernummer waren, naast het editorial (J.P. Bekker), zeven bijdragen opgenomen, 
te weten over de status van de Amerikaanse nerts in Nederland (Dekker & Hofmeester), het 
voedsel van dassen in het voorjaar (Mos et al.), een nieuw ontdekte schedel van de 
snaveldolfijn in het depot van het Zeeuws Museum (Heerebout et al.), een waarneming van 
een copulatieslot van wilde vossen (Bijlsma), schade aan live-traps door spitsmuizen (van 
Boekel), de grijze grootoorvleermuis die voor het eerst in Nederland in braakballen van de 
kerkuil zijn gevonden (D. Bekker et al.) en de ontdekking van een grote kolonie Bechsteins 
vleermuizen in een Amerikaans eik in een bos in Vlaanderen (Dekeukeleire & Janssen).  

Het tweede nummer van dit deel verscheen in februari 2015. Dit nummer bevat artikelen over 
waarnemingen van vleermuizen in off-shore windparken (Lagerveld et al.), het ruimtegebruik 
en de voortplantingsbiologie van Amerikaanse nertsen in de Moravisch Hooglanden in Tsjechië 
(Hlaváčová & Hlaváč), factoren die de verspreiding en de dichtheid van de das bepalen (Piza 
Roca et al.) en het ontstaan van de Poolse konik en de relatie ervan met het Nederlandse 
natuurbeheer (van Vuure). Verboom schreef het editorial. 

 

Veldwerkgroep 

Zomerkamp 
Ook in 2014 heeft de veldwerkgroep weer een buitenlands zoogdierenkamp georganiseerd. 

Het vond plaats van 29 juli tot en met 8 augustus in het Nationaal Park Biogradska Gora in 

Montenegro. Het park bestaat uit een van de oudste beukenbossen “oerbossen” van Europa 

afgewisseld met bloemrijke graslanden, beekjes en gletsjermeren. Het kamp had als 

uitvalsbasis de accommodatie op het park zelf en de vergaderruimte in het bezoekerscentrum 

direct aan het Biogradsko meer. Naast de twaalf deelnemers vanuit Nederland, bestond de 

bezetting ook uit vijf mensen vanuit Montenegro zelf, o.a. drie studenten van de Faculty of 

Natural Science; department of Biology van de Universiteit van Podgorica. De inventarisaties 

werden niet alleen uitgevoerd in het nationaal park zelf, maar tevens in de aangrenzende 

gebieden. Dit mede omdat in het park weinig wegen aanwezig waren en daarbij ook nog 

moeilijk toegankelijk. 

De meest bijzonder waarneming betrof gek genoeg de watervleermuis en zelfs een lacterend 

vrouwtje, omdat deze soort niet eerder in Montenegro was vastgesteld. Andere vangsten 

betroffen onder meer gewone baardvleermuis, kleine vale vleermuis, rosse vleermuis, kleine 

dwergvleermuis en bosvleermuis. Met batdetector werden de volgende soorten vastgesteld: 

gewone dwergvleermuis, franjestaart, Kuhls dwergvleermuis en als zeer bijzonder de 

mopsvleermuis, omdat deze nog maar een keer eerder vrij recentelijk via geluidsopname was 

vermeld. 

Naast de grote aantallen grote bosmuizen, werden Millers waterspitsmuis, tuinspitsmuis en 

veldmuis, ondergrondse woelmuis en in de boomvallen grote aantallen relmuizen. De 

bosslaapmuis werd vreemd genoeg op de grond gevangen. Met cameravallen werd vol ingezet 

op grotere zoogdieren, maar dat gaf teleurstellende resultaten. Behalve steenmarter, vos en 

marters spec waren er op de honderden foto’s geen grote zoogdieren waargenomen, behalve 

van jagers terugkerend in de ochtend. Al met al en zeer geslaagd zomerkamp. 

Najaarskamp voor studenten 
In het weekeinde van 12 tot en met 14 september 2014 is er voor de tweede keer een 

inventarisatiekamp opgezet met als voornaamste doelstelling studenten van een tweetal HBO-

opleidingen voor toegepaste biologie kennis te laten maken met een aantal 

inventarisatiemethoden om inzicht te krijgen in de zoogdierfauna van het gekozen gebied. Net 
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als bij het eerdere inventarisatiekamp in Den Dungen is er contact gezocht met de HAS Den 

Bosch en CAH Vilentum in Almere om jonge mensen te interesseren in zoogdieren in het 

algemeen, en activiteiten van de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging in het bijzonder. 

Als centraal onderkomen konden we gebruik maken van de locatie van Staatsbosbeheer aan 

de zuidkant van het Robbenoordbos langs de Hooge Kwelvaart. 

De activiteiten bestonden uit het controleren van 2 x 50 Longworth Life traps, het luisteren 

naar vleermuizen met bat-detectors, het controleren van veertig vleermuiskasten in het 

Dijkgatsbos, het pluizen van braakballen uit een kerkuilenkast uit de naaste omgeving 

(Landgoed Hoenderdael, Kleine Sluis Anna Paulowna), en het doen van zichtwaarnemingen 

met schijnwerpers vanuit de auto of wandelend door het gebied. Elke activiteit werd in de 

gemeenschapsruimte ingeleid met een PowerPoint presentatie door eigen mensen of een 

gastspreker. 

Omdat zeezoogdieren zelden aan bod komen is er een presentatie gegeven over zeehonden in 

de Waddenzee, waarna op zaterdagmiddag een kort uitstapje werd gemaakt naar het 

havenhoofd bij Den Oever waar m.b.v. een telescoop enkele gewone zeehonden op een 

zandbank konden worden gespot. 

In 2014 hebben Eric  Thomassen en Kees Mostert na jarenlange inzet voor de veldwerkgroep 

afscheid genomen van het bestuur. Kees Mostert blijft wel aan als adviseur voor het bestuur. 

Toegetreden tot het bestuur zijn: Odile Schmidt en Jan Wondergem. 

 

Vleermuiswerkgroep Groningen 

Wintertellingen 
De winter 2013-2014 kende slechts 1 week enige vorm van vorst, daardoor lijken de 
resultaten af te wijken van die in andere jaren. Coördinator Teddy Dolstra is in 2013 begonnen 
om alle potentieel interessante winterverblijven in de provincie op de kaart te zetten en te 
inspecteren. Met 9 andere vrijwilligers heeft Teddy begin 2014 24 objecten bezocht; in 10 
(deel-) objecten werden daadwerkelijk vleermuizen aangetroffen: 169 stuks in 7 soorten. 

Zomerinventarisaties 
Vanaf 2002 is de VWG al bezig om tenminste één keer alle kilometerhokken van de hele 
provincie Groningen te inventariseren. Het project nadert zijn einde, waarbij stug alle 
overgebleven witte plekken worden gemonitord, vooral met zogenaamd “autovleren”. In 2014 
zijn 36 inventarisaties uitgevoerd door in totaal 15 vrijwilligers. Deze worden gepland en 
vrijwel altijd begeleid door Koen Breed en Klarissa Nienhuys. Bij ons gemelde (kraam)kolonies 
worden zoveel mogelijk geteld. Dit jaar werden zeven kolonies geteld met 320 uitvliegende 
Gewone Dwergvleermuizen of Laatvliegers.  

Vleermuiskasten herfst 
In de gemeente Groningen hangen circa 250 vleermuiskasten. In 2014 is een deel daarvan 
geïnventariseerd door 7 vrijwilligers onder aanvoering van Teddy Dolstra. Zij vonden in 26 
(dezelfde) kasten in twee oude parkgebieden in september 19 ruige dwergvleermuizen en 2 
gewone dwergvleermuizen, terwijl er in november 8 rosse vleermuizen en 2 gewone 
dwergvleermuizen aangetroffen werden. 33 andere kasten waren leeg.  

Excursies en lezingen  
Er werden 18 lezingen en excursies verzorgd, waarvan 8 door Jan van Muijlwijk. Zo maakten 
380 mensen uit onze provincie beter kennis met onze favoriete dieren. 



 

Jaarverslag Zoogdiervereniging 2014 

16 

 

Pers 
Onze strijd om het behoud van het winterverblijf in de voormalige steenfabriek Rusthoven gaat 
gepaard met de nodige persberichten die vrijwel allemaal onder regie van Marjan Pierhagen tot 
stand komen. Dit onderwerp leidde tot 20 persberichten in de regionale pers. In de helft van 
de overige 13 persberichten werden vleermuizen in een vrij negatief daglicht geplaatst omdat 
zij (i.p.v. het gebrek aan tijdig en correct Flora- en faunawetonderzoek) de schuld zouden zijn 
van vertragingen in de bouw. De andere helft van de berichten betrof positieve ontwikkelingen 
voor vleermuizen zoals de verbeterde inrichting van een winterverblijf. 

Sociale Media 
Thorhold Souilljee en Teddy Dolstra beheren onze Facebook pagina. Het aantal ‘likes’ van de 
pagina groeide met 70% tot 172 volgers en 4 bezoekers per dag. De pagina wordt gebruikt als 
visitekaart, als interactief medium en als nieuwsbron.  

Winterverblijven 
Het winterverblijf van vleermuizen in de ringoven van de voormalige steenfabriek Rusthoven te 
Wirdum is met redelijk succes beschermd tegen door de sloopplannen van de eigenaren. Dit 
dossier heeft in 2014 gemiddeld 3 volle dagen per week tijd gekost van Klarissa Nienhuys. Bij 
diverse procedures konden wij dankbaar leunen op de expertise van Erik de Waal van de NMFG 
en van Luuk Boerema van Bestia et Lex.  
Het systematisch in de gaten houden van een terrein op bijna een uur reizen afstand van 
Groningen en de stand van zaken rapporteren aan de RVO is tijdrovend. Rients Bijlsma droeg 
hieraan enorm veel bij, incidenteel ook andere werkgroepsleden en betrokkenen.  

In oktober 2014 hebben wij Natuurmonumenten voorgesteld om de bunker bij Biesum te 
verbeteren zodat hij geschikt kan worden voor vleermuizen. Het plan is zeer positief 
ontvangen.  

Wij ontvingen in de loop van 2014 33 meldingen van mensen die geïnteresseerd of bezorgd 
waren over vleermuizen, en 21 verzoeken om informatie of advies. 

 

Vleermuiswerkgroep Noord-Holland 

In 2014 is Vleermuiswerkgroep Noord Holland officieel gestart. Al sinds het start van de 

provinciale Zoogdieratlas deed een, steeds groter wordende, groep enthousiaste mensen 

vleermuiswaarnemingen. In 2014 is er het hele jaar gewerkt naar de wording van een 

zelfstandige werkgroep. Eind 2014 is dat officieel gelukt.  

Uiteraard hebben we weer vele activiteiten georganiseerd. We hebben vele kilometerhokken 
onderzocht. Er zijn excursies geweest in onder andere de Ster van Loosdrecht, Medemblik, ’t 
Gooi en PWN. Ook het slecht onderzochte gebied van de Wieringermeerpolder is tijdens het 
Vleermuizen-Vissen weekend (samenwerking met de lokale RAVO-afdeling) grondig 
onderzocht.  
 
Ook hebben we een weekend in Groningen doorgebracht om onze soortenkennis te vergroten.  
Daarnaast helpen we in het vleermuiskasten-project in de kop van Noord Holland.  
Verder zijn we actief op zoek gegaan naar kolonieplaatsen van meervleermuizen. Dit heeft 
geresulteerd in 15 getelde verblijven met ruim 1600 uitvliegende meervleermuizen. Dit is in 
samenwerking georganiseerd met de NOZOS en AJ Haarsma. 
 
Tot slot zijn ook de drie verschillende NEM-VTT routes weer gereden met de Batlogger.  
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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 financien worden per 
onderwerp noemenswaardigheden aangehaald. 
 
Organisatie 
In 2014 heeft het bestuur van de VLEN 1 keer vergaderd. Annelies Karman en Joske 
Wardenaar zijn gestopt als bestuurleden. Tina Reilink gaat Annelies vervangen voor de 
Nacht van de Vleermuis en Andre De Baerdemaker heeft de redactie van de VLEN-
nieuwsbrief versterkt.  
 
Samenwerking 
Herman, René, Niels de Zwarte hebben overleg gehad met het Bureau van de 
Zoogdierverniging.  De Zoogdierdag is bijgewoond door Rene en Carolien en de 
Sleutelvrijwilligersdag door Carolien. De VLEN was niet vertegenwoordigd op de 
ledenvergadering van de Zoogdiervereniging.  
 
Financiën 
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.  
 
VLEN-dag 
Traditiegetrouw was de VLEN-dag 2014 weer de laatste zaterdag van oktober. Dit jaar 
was Wartburgcollege - Vestiging “De Swaef” in Rotterdam. De VLEN-dag is mogelijk 
gemaakt met sponsoring van Ecoresult, Jasjavliegt.nl en Myotis flora & 
fauna.  
 
Nacht van de Vleermuis 
De nacht van de vleermuis heeft tegelijkertijd met de 18e International Bat Night van 
Eurobats op 29-30 augustus plaatsgevonden. Saskia Roselaar heeft de website hiervoor 
bijgehouden. Via de website www.nachtvandevleermuis.nl zijn 50 excursies 
aangekondigd. Twee VLEN-bestuursleden hielden zelf ook een excursie. 
 
Nieuwsbrief 
In 2014 hebben we 2 VLEN-nieuwsbrieven (nrs 72-73) uitgebracht en digitaal verzonden 
aan ongeveer 650 personen en instellingen. Enkele opvallende onderwerpen uit deze 
nieuwsbrieven zijn een meettechniek voor vleermuizen in windparken en de 
mopsvleermuis in Vlaanderen. 
 
www.vleermuis.net 
In 2014 is de website omgezet in een nieuw format en andere lay-out door Anne-Jifke 
Haarsma en Saskia Roselaar.  
 
Nieuwe media 
De linkedin-VLEN-groep interessante discussies en activiteiten geplaatst. Het aantal 
groepsleden is nu 182. 
Ons Twitter-account wordt actief bijgehouden door Niels de Zwarte en Andre de 
Baerdemaker en heeft 181 volgers.  
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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. De resultaten over 2013 zijn gepubliceerd 

in de jaarbrief MARTERPASSEN XX, die in maart 2014 verscheen. 

Het voorjaarsoverleg vond plaats op 22 maart 2014 in de informatie/vergaderruimte van 

Staatsbosbeheer in het Kuinderbos. Boswachter Harco Bergman stelde wederom de 

vergaderruimte kosteloos voor ons open. In het najaar van 2010 maakten we toen ook gebruik 

van dit knusse onderkomen. Het Kuinderbos is intussen aardig vertrouwd geraakt bij menig 

WBN-lid. 

Voorzitter Bram Achterberg opende de vergadering en stelde voor om  bepaalde zaken uit het 

huishoudelijk deel  van de vergadering niet inhoudelijk te behandelen. Het huishoudelijke deel 

van het overleg beperkte zich daarom tot het officieel voordragen van Florian Bijmold als 

secretaris van de WBN. Ben van den Horn had in 2013 al aangegeven te zullen stoppen als  

penningmeester en secretaris. Ben zal het secretarieel deel overdragen aan Florian Bijmold. 

Het bestuur is nog naarstig op zoek naar een penningmeester. Deze functie blijft tot op heden 

nog vacant. Bram Achterberg zal tijdelijk deze functie op zich nemen, maar is achter de 

coulissen bezig met het benaderen van personen die wellicht deze functie willen bekleden.   

Voorzitter Bram Achterberg meldt dat het bestuur van de Werkgroep Kleine Marterachtigen de 

WBN benaderd heeft om in de toekomst meer te willen samenwerken. Het gaat voornamelijk 

om het uitwisselen van kennis en het bundelen van krachten.  Er heeft inmiddels een 

vergadering plaatsgevonden met het bestuur van de Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) 

en het WBN bestuur. Daarin is afgesproken om te gaan samenwerken door [1] 

MARTERPASSEN en de WBN-vergaderingen open te stellen voor bijdragen vanuit de WKM en 

[2] het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten. Dit zal in de loop van 2015 zijn beslag 

krijgen. 

Na de bestuursmededelingen kon worden overgegaan tot het verstrekken van de 

MARTERPASSEN XX. Wederom weer een puik geleverd stuk veld- en onderzoekswerk op 

papier gezet en vormgegeven met kaartjes, tabellen en mooie foto’s. Chapeau! Na een korte 

pauze met een kop koffie of thee werd begonnen met het wetenschappelijke deel van de 

bijeenkomst.  

Bram Achterberg trapte het wetenschappelijk deel af door een eigen gemaakte film te laten 

zien over de boommarters op de Utrechtse Heuvelrug. Vele monden gingen open van 

verbazing. Wat een unieke beelden liet Bram ons zien.  

Frank van der Knaap was de tweede spreker. Frank liet ons kennismaken met de  

boommarters in de Zuid Hollandse Broekpolder bij Vlaardingen. Zijn presentatie toonde aan 

dat de boommarter zich in de jonge aanplantingen van loofhout in de Zuid-Hollandse polders 

blijkbaar steeds meer thuis voelt. Zijn bijdrage was tevens een goed voorbeeld van het nut van 

de inzet van cameravallen: zo werd ter vergadering duidelijk dat één van de gefilmde marters 

een mannetje was. 

Na de lunch werd onder leiding van Florian Bijmold een excursie gegeven in een welbekend 

deel van het Kuinderbos waar al een paar jaar de boommarter op de voet gevolgd wordt. Op 

deze locatie hangt een boommarterkast en worden bijna jaarlijks jongen grootgebracht. Florian 

had ruim een week voor aanvang van het WBN voorjaaroverleg de plek nog eens nagelopen 

en kwam op twee plaatsen verse latrines tegen: één in een dode holle zwarte den en een 

latrine op een oud buizerdhorst nabij de boommarterkast.  

Tijdens de excursie werden terloops al door leden verse drollen gevonden. Toen iedereen in 

een halve kring onder het oude buizerdhorst ging staan en de verrekijkers richten op het horst 

zag Chris Achterberg een dikke bruinkleurige pluimstaart. Nadat Chris een kort piepend 

geluidje nabootste richtte een kopje zich op. Het was zeer waarschijnlijk het residente 
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boommartermoertje. Ze lag lekker te slapen op het oude horst. Nadat zij de belangstellenden 

een minuut had gadegeslagen werd het haar te dol en sprong ze op om via de kroon van de 

zwarte den over te stappen naar de naburige boomkronen. Ze verdween uit ons zicht. Wat een 

geweldige ervaring was dat. Volgens ingewijden was iets dergelijks nog niet eerder 

voorgekomen tijdens een excursie van de WBN. Een ervaring voor veel leden die hopelijk niet 

snel vergeten zal worden. 

Al met al een geslaagde dag met een gouden randje. 

 

Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) 

In 2014 is de Werkgroep Kleine marterachtigen erg actief geweest. Hieronder een 

samenvatting van de activiteiten. 

Op 25 maart waren Jeroen Mos en Erwin van Manen te zien in Vroege Vogels. Een leuke en 

informatieve uitzending over kleine marters en het onderzoek naar deze soorten.  

Begin november was de ledendag in Hilversum. Het programma bestond uit een aantal 

interessante lezingen door Wim Borsje, Tim Hofmeester, Erwin van Maanen, Frank van der 

Knaap en Peter van Stiphout. De lezingen gingen over de ecologie van kleine marters, het 

leefgebied, en hoe en met welke materialen je onderzoek doet naar kleine marters. De dag 

werd afgesloten met een veldbezoek.  

In september was het veldwerkweekend. Dit jaar in de Wieden-Weerribben. Er was een goede 

samenwerking met Natuurmonumenten en Staatbosbeheer. Er zijn verschillende methoden 

ingezet om gericht te zoeken naar kleine marters. Het gaat om de Mostela-, sporenbuis- en 

Jiggler-methode. Het onderzoek leverde verassende resultaten op. In totaal werden er met het 

gerichte onderzoek vijf wezels op vier aparte locaties vastgelegd, namelijk drie vrouwtjes of 

moertjes en twee mannetjes. Daarnaast werd ook een wezel als verkeersslachtoffer en 

wezelsporen (latrines) gevonden. De bunzing en hermelijn kwamen niet in beeld. Wel lieten 

boom- en steenmarter zich duidelijk zien. En op basis van sporen vonden we ook otters. 

In de IJsselvallei is bijna het jaar rond onderzoek uitgevoerd om de Mostela methode te testen 

en te verbeteren. Voor dit onderzoek zijn camera’s, inclusief oplaadbare batterijen en op 

laders, aangeschaft met behulp van het Rie de Booisfonds 2013. Een belangrijke conclusie tot 

nu toe is dat het mogelijk is wezels met de Mostela methode vast te leggen en individueel te 

herkennen.  

Eind 2014 heeft de WKM samen met onder andere het Bureau van de Zoogdiervereniging een 

projectvoorstel geschreven om in een aantal Brabantse terreinen concrete 

beschermingsmaatregelen te nemen voor kleine marters en om deze te monitoren met 

innovatieve onderzoeksmethoden. We hopen ons hier in de toekomst meer mee bezig te gaan 

houden. 

Verder is er een artikel geschreven voor de Zoogdier en zijn er verschillende lezingen geweest 

over kleine marters. 

 

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. 
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Werkgroep Zoogdierbescherming 

De Werkgroep Zoogdierbescherming is in 2014 niet actief geweest. 

 

Werkgroep Zoogdieren Utrecht (ZOUT) 

In 2014 is de werkgroep Zoogdieren Utrecht, kortweg ZOUT, opgericht. De werkgroep bestaat 
uit acht personen. Als werkgroep hebben we met name twee doelen voor ogen. 
 
Enerzijds willen we alle zoogdierliefhebbers in de provincie Utrecht met elkaar verbinden door 
een gezamenlijke agenda te op te zetten. Hiermee hopen we dat zoogdierliefhebbers en hun 
activiteiten elkaar (meer) zullen vinden. Anderzijds organiseren we zelf ook activiteiten. 
Zo willen we de kennis over zoogdieren vergroten en  het draagvlak voor de bescherming van 
zoogdieren in de provincie Utrecht vergroten. 
 
Eind 2014 hebben we onze eerste activiteit georganiseerd. Het programma bestond uit een 
reeks zeer boeiende lezingen. We hebben genoten van de zelfgemaakte filmbeelden van 
Zomer Bruijn van de steenmarter, Jaap Mulder heeft ons zeer geanimeerd verteld over de 
ecologie van de vos en Stefan Vreugdenhil wist het publiek geboeid te houden met zijn 
lezing  over de bever. De opkomst overtrof onze toch wel gespannen verwachtingen. Helaas 
moesten we mensen teleurstellen, omdat de zaal te klein was om alle geïnteresseerden 
in onder te brengen.  
 
Vol goede zin en vertrouwen gaan we in 2015 verder met het uitbouwen van ZOUT. We gaan 
zelf weer diverse activiteiten organiseren en we hopen een grote slag te slaan in het verder 
verbinden van de zoogdierliefhebbers in onze provincie. 

 

Zoogdierwerkgroep Friesland 
 
De zoogdierwerkgroep Friesland, onderdeel van zowel de Fryske Feriening foar Fjildbiology 
(FFF) als de landelijke Zoogdiervereniging heeft een bijzonder karakter. De werkgroep is een 
groep van mensen die met zoogdier(gerelateerde) zaken bezig zijn en die elkaar op de hoogte 
houden van hun acties en de resultaten. De werkgroep heeft in John Melis een coördinator die 
als meldpunt en doorgeefluik dient. Daarnaast zijn er diverse mensen met hun eigen expertise 
bezig, zoals Harrie Bosma met otters en bevers, Bregtje Kuik met kleine marterachtigen, 
Florian Bijmold met boommarters en Teddy Dolstra met vleermuis(winter)tellingen. 
 
Gezamenlijk hebben zij vele tientallen meldingen afgehandeld; voornamelijk van vleermuizen, 
steenmarters en “onbekende predatoren”. Er zijn tevens enige lezingen gegeven, waarbij ook 
weer de steenmarter en vleermuizen de boventoon voeren. Bregtje Kuik heeft twee dagen met 
een zoogdierwerkgroepkraam op het druk bezochte Pompoenfestival in Oldeberkoop gestaan, 
hetgeen vele interessante nieuwe waarnemingen van zoogdieren opleverde. Zij voert ook alle 
meldingen in (Telmee) ten behoeve van de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). 
 
Het meetnet Vleermuis Transect Tellingen (NEM VTT) is dit jaar ook in Friesland gestart. Dit is 
een nieuw landelijk meetnet waarvoor drie routes zijn ingericht in Friesland. Dit wordt mogelijk 
in 2015 uitgebreid. De huidige drie routes zijn Noordwolde-Wolvega, Jubbega-Oranjewoud en 
Wickel-Oudemirdum. Het meetnet is een monitoring, per auto, van een traject van circa 30 
kilometer waarbij een meetapparaat de vleermuizen waarneemt. Er wordt, per route, twee 
keer per jaar gereden en de opgenomen geluidsfragmenten worden later gedetermineerd met 
behulp van computerprogramma’s. Dit geeft ten eerste een goed beeld van de doelsoorten 
(voornamelijk rosse vleermuis en laatvlieger), maar levert hopelijk ook veel gelukjes op van 
bijvoorbeeld kleine dwergvleermuis. Douwe Klijnstra, Koert en Sjouke Scholten, Durk Venema, 
Jean-Pierre Brehen, Bregtje Kuik en John Melis bemensen de actie. Bij interesse; graag contact 
met John opnemen. 
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Teddy Dolstra heeft zich, met meerdere vrijwilligers, beziggehouden met de 
vleermuiswintertelling. Er zijn in 2014 in totaal 59 dieren van in totaal zes soorten geteld. De 
warme winter (slechts 1 week een beetje vorst) is mogelijk de reden dat er slechts één 
grootoorvleermuis is geteld. Alessandra Bammann voerde een inventarisatie uit op en rond de 
verschillende kerkterreinen (m.m.v. Teddy en Johann Presscher). Een impressie van dit 
onderzoek is ook te vinden op de Facebook pagina van de Zoogdierwerkgroep Friesland.  
 
Tsjepke van de Honing is weer zeer actief geweest met (voornamelijk) de jeugd. In de 
omgeving van Joure organiseert hij jaarlijks meerdere excursies over kleine zoogdieren met 
muizenvallen en over vleermuizen met de batdetector. Deze excursies leveren natuurlijk ook 
weer leuke waarnemingen op. Er staan voor 2015 weer excursies op de agenda, dus wie 
interesse heeft moet even contact opnemen met Tsjepke. 
 
Diverse leden van de Natuurvereniging Bakkeveen (contact Douwe Klijnstra) zijn met hun 
omgeving bezig en komen met leuke waarnemingen variërend van grootoorvleermuizen, via 
otters tot dassen. 
 
Ook Johan de Jong en Wiesje Spijkstra-Scholten, hebben afgelopen jaar diverse (alom 
bekende) braakbalpluisavonden gehouden, waarbij Wiesje nu voornamelijk met de ransuil 
bezig is. Durk Venema is een actieve ecoloog die in Gaasterland en omgeving meldingen van 
vleermuizen afhandelt en tevens veel nieuwe waarnemingen doorgeeft. Marten Zijlstra heeft 
vleermuisexcursies gegeven met de batdetector en vermeldt als bijzonderheid de avond van 1 
juli 2014 waarbij hij in Burgum het uitvliegen van meervleermuizen telde met een recordaantal 
van 307 dieren. 
 
De otter heeft afgelopen jaar veel aandacht gehad. Dit komt enerzijds door 20 geborgen 
(verkeers)slachtoffers binnen Friesland en door het zoeken (en vinden!) van twee jonge otters 
nadat de zogende moeder dood was aangetroffen. Maar ook door het initiatief Otter Challenge 
(doelstelling 1.000 otters in Nederland per 2020). De otter doet het goed en wordt op steeds 
meer locaties aangetroffen, maar er sneuvelt in het verkeer een steeds groter percentage 
dieren. Dit kan worden gezien als negatief neveneffect van de voor alsnog voorspoedige 
populatiegroei. Gelukkig wordt er momenteel goed gereageerd door de provincie om 
knelpunten op te lossen. Naast de bekende overleden dieren kunnen er veel slachtoffers zijn 
die nooit aan het licht komen. Voorbeeld; er is in 2014 geen enkel verdrinkingsslachtoffer uit 
muskusratklemmen of visfuiken gemeld. 
 
In augustus kwam een e-mail bij de coördinator binnen van Jakob Kuperus: een mogelijke 
eerste bever. Na een telefoongesprek met de melder geeft de coördinator de gegevens door 
aan Harrie Bosma, provinciaal coördinator van de werkgroep Calutra. Spoedig daarna vindt 
een medewerker van het Wetterskip de eerste knaagsporen en een burcht van een bever! 
Harrie bevestigt dit met camerabeelden en volgt de sporen van de bever nog steeds. Harrie’s 
opnamen zijn op zijn Youtube te vinden. Hopelijk komt deze bever spoedig een partner tegen. 
Tevens geeft bovenstaande een goed voorbeeld van hoe de werkgroep wil functioneren. 
 
In 2014 is er een toename van meldingen van bruine ratten. Goede gegevens ontbreken, maar 
het verbieden van rattengif (omdat ratten resistent werden en omdat hogere predatoren er 
ook slachtoffer van werden) zal als effect een toename in dieren hebben.  
In augustus kwam een melding binnen dat er eerder in 2014 een dode steenmarter was 
gevonden met verschijnselen van distemper(hondenziekte). Deze melding is doorgevoerd naar 
het DWHC. Gelukkig bleef het bij één melding.  
 
Het jaar 2014 was voor de Zoogdiervereniging het Jaar van de Eekhoorn. In Friesland is de 
soort toenemend in aantal en verspreiding. Er worden in Friesland weinig exotische eekhoorns 
gemeld. Bijzondere waarnemingen van de inheemse eekhoorn werden gedaan in Heerenveen, 
bij het sportpark achter de brandweer, in Jubbega buitengebied en in Oudehaske, waarbij deze 
laatste mogelijk toch een exoot was. Het is belangrijk om de waarnemingen van de eekhoorn 
te blijven doorgeven. 
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Er waren ook exoten. Een Amerikaanse nerts bij Fochteloo, een dode beverrat op de A6. Harrie 
Bosma vond sporen van een wasbeerhond bij het Koningsdiep. Teddy Dolstra trof een 
wasbeerhond aan op de Rijsberkampenweg bij Boijl. Het was stil rond de wallaby’s bij 
Oosterwolde en er kwam geen melding binnen van de gestreepte stinkdieren bij het Blauwe 
bos. Alle waarnemingen van (verdachte) exoten zijn belangrijk en worden graag door de 
werkgroep ontvangen. 
 
Bovengenoemd is een opsomming van activiteiten van vrijwilligers die hun eigen ding doen. 
Het claimen van deze activiteiten is eigenlijk pronken met andermans veren. Maar het geeft 
wel aan dat er in 2014 veel gebeurd is op het zoogdiervlak. De toegevoegde waarde van de 
werkgroep is een coördinator als meldpunt en doorgeefluik. 
 
In memoriam 
In 2014 zijn ook twee markante vleermuiskenners overleden. Op 27 maart is Wim Bongers 
overleden op 81 jarige leeftijd. Wim heeft veel betekend voor het vleermuizenonderzoek in 
Nederland; hij had een grote rol bij het Vleermuis Atlas Project (VAP). Op 21 november is 
Marjan van Oosten overleden op 58 jarige leeftijd. Marjan is van grote invloed geweest voor de 
vleermuisopvang en -bescherming in het noorden. 
 
 

Zoogdierenwerkgroep Overijssel 
In de Zoogdierwerkgroep Overijssel zijn de verschillende disciplines uit het (landelijke) 

zoogdieronderzoek vertegenwoordigd. Ervaringen over de voortgang van de verschillende 

projecten wordt besproken. Deelname aan deze projecten wordt in de verschillende regio's 

gestimuleerd. Het is aan de (landelijke) coördinatoren om van die projecten inhoudelijk verslag 

te doen. 

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. 

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 2014 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 2014 hadden betrekking op het afronden van een uitgebreid 

vleermuizen-onderzoek in de landgoederen in de zomermaanden, de wintertelling van 

vleermuizen en het analyseren van kerkuilen-braakballen. 

Vleermuisexcursies 

In 2013 zijn een groot aantal landgoederen op vleermuizen geïnventariseerd. De resterende 

landgoederen werden in 2014 zoveel mogelijk onderzocht, zodat er een goede totaaloverzicht 

is ontstaan. Het is de bedoeling om begin 2014 een vergelijking te maken met eerdere 
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onderzoeken in 1990 en 2000.  In tegenstelling tot vorig jaar werkte het weer goed mee en 

konden de meeste geplande excursies doorgaan. 

Wintertellingen 
Er werden weer vele honderden objecten op overwinterende vleermuizen geteld, vooral in het 

(binnen)duingebied van Zuid-Holland. Enkele opvallende resultaten waren dat veel dode dieren 

werden gevonden in de Wassenaarse Slag. Er werden 2 franjestaart geteld op Goeree. Op 

Voorne werden helaas geen baard- en dwergvleermuizen meer gevonden in de bunkers. De 

watervleermuis en de dwergvleermuis deden het relatief goed.  

Braakballen 
Er werden verspreid door het jaar verschillende braakbalsessies georganiseerd, onder meer in 

streken waar nog weinig materiaal is verzameld, zoals in IJsselmonde. Traditiegetrouw werden 

op de derde kerstdag weer collectief braakballen geplozen in Life-Sacience in Naturalis. 

Ongeveer 160 kinderen (en bijbehorende ouders) werd de kunsten van het braakballen pluizen 

bijgebracht. 
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4. Financiën 
 

Algemene toelichting  

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

Geconstateerd kan worden dat de Vereniging financieel niet voldoende heeft gedraaid in 2014. 
Uiteindelijk resteert er een beperkt negatief resultaat. Het Bureau steunt de Vereniging door 
het financieren van onder andere contributies van samenwerkingsverbanden en het uitvoeren 
van arbeid tegen een intern tarief, maar er waren onvoldoende financiële middelen om het 
tekort van de Vereniging te dekken. 

 

Toelichting op de belangrijkste posten  

Baten 

Contributies: De ontvangen contributies waren lager dan in 2013, 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 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. Het bedrag is lager 
dan begroot, dat komt door een blijvende kostenbesparing die in 2015 nog sterker zal 
doorwerken.  

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/Beleidslobby Eurobats: Dit budget is beschikbaar voor promotie. Over het algemeen wordt 
budget voor PR uit fondsen geworven, incidenteel is ook budget vanuit de Vereniging 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 Vereniging. In 
2015 worden wordt een verbetering van de balans tussen kosten en baten onderzocht.  
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Bijlage: Leden, bestuur en werkgroepen  
 

Ook in 2014 was er een groot aantal personen actief binnen de Zoogdiervereniging. Als lid, 

waarnemer, vrijwilliger, werknemer of student. Per 31 december 2013 had de vereniging 1598 

leden en in totaal 261 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. In 2015 zullen we dus nog meer aan de slag 

gaan om nieuwe leden te werven. Hierbij wordt ook de hulp van bestaande leden en 

werkgroepen gevraagd. 

 

 
 

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 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 2014 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 

Stefan Vreugdenhil, hoofdredacteur  

Jaap van der Veen, eindredacteur 

Niels Desmet 

Carolien van der Graaf 

Neeltje Huizenga 

Rob Koelman 

Aaldrik Pot 

Marije Siemensma 

Peter Twisk 

 

Redactiemedewerkers Zoogdier 

Geert Aarts 

Dirk Criel 

Steve Geelhoed 

Bregtje Kuik 

Wesley Overman 

Bob Vandendriessche 

Diemer Vercayie 

 

Redactie Zoogmail 

Peter van der Linden 

 

Publicatiefonds Lutra 

Albert van Zadelhoff, voorzitter 

Jos Teeuwisse, penningmeester 

Ben Verboom, secretaris 

 

Commissie Zoogdieratlas 

Jos Teeuwisse, voorzitter 

Jan Buys 

Johan Thissen 

Kamiel Spoelstra 

Ruud Foppen 

Daarnaast zetten tientallen mensen zich in voor de 

tekstredactie, beeldredactie en als auteur. 
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Werkgroepen 
 

CaLutra 

Secretariaat: Toernooiveld 1, 6525  ED, Nijmegen 

E-mail: Calutra@gmail.com 

Jolanda Snellenberg, voorzitter 

Anne van Zon, secretaris  

Hans Bekker, penningmeester 

Cynthia Lange, aanspreekpunt regionaal coördinatoren 

Jasja Dekker, redactie nieuwsbrief 

Jacob van Olst, lid 

Daan Bos, lid 

 

KNNV afdeling Delfland 

E-mail: afdelingDelfland@knnv.nl 

Contactpersoon: 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 

Odile Schmidt, secretaris 

Jan Alwijn Dijkhuizen, vallenbeheer 

Svetlana Miteva, lid 

Jan Wondergem, 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 

Andre de Baerdemaker 

Tina Reilink 

 
  



 

Jaarverslag Zoogdiervereniging 2014 

 29

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 

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 

Johann Prescher, secretaris 

Tim Hofmeester, penningmeester 

Erwin van Maanen, onderzoek en ontwikkeling 

Jeroen Mos, onderzoek en ontwikkeling 

 

Zoogdierwerkgroep Friesland 

E-mail: johnmelis@chello.nl 

Contactpersoon: John Melis 

 
Zoogdierwerkgroep Utrecht (ZOUT) 

E-mail: zoogdierutrecht@gmail.com 

Arthur Hoffmann 

Willem Kuijsten 

Colin Beekman 

Marlot Jonker 

Eric Jansen 

Gitty Korsuize 

Marcel Schillemans 

 

Werkgroep Zeezoogdieren (WZZ) 
E-mail: jw@broekema.info 

Jan-Willem Broekema, voorzitter/secretaris 

 

Werkgroep Zoogdierbescherming 

E-mail: zoogdierbescherming@zoogdiervereniging.nl 

Herman Bouman 

Stefan Vreugdenhil 

 

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 
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Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland 

E-mail: kmos@xs4all.nl 

Kees Mostert, voorzitter 

Rudy van der Kuil 

Anton van Meurs 

Bart Noort 

Gerben Achterkamp 

 

 


