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VOORWOORD 
 

Voor de vereniging was 2008 een goed jaar. Er vonden veel activiteiten voor en 
door leden plaats en de Zoogdiervereniging was regelmatig in het nieuws. Het 
vernieuwde tijdschrift Zoogdier kreeg waardering van binnen en buiten de 
vereniging. Het ledental steeg als nooit te voren. Het besluit om als vereniging 
meer naar buiten te treden en de aandacht niet alleen op zoogdierspecialisten te 
richten lijkt haar vruchten af te werpen. 

 

Waarnemers 

De zoogdierspecialisten blijven wel de kern vormen van de vereniging. Voor een 
kennisorganisatie zijn zij onmisbaar. Het afgelopen jaar is daarom veel tijd besteed 
aan middelen om met name de waarnemers bij hun werk te ondersteunen. Het 
invoerportaal Telmee.nl is verder ontwikkeld en de bouw van de daaraan 
gekoppelde Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) naderde haar voltooiing. 
Telmee maakt het aanleveren van waarnemingen eenvoudiger en, heel belangrijk, 
zorgt tevens voor een directe terugkoppeling. Waarnemers zien hun ingevoerde 
gegevens direct terug in de vorm van kaarten. Dit gegeven is meteen gebruikt om 
een nieuw groot waarnemersproject te starten, Zoogdieratlas.nl. Het project geeft 
een nieuwe impuls aan het netwerk van vrijwillige waarnemers. In drie jaar tijd 
moet dit per provincie leiden tot geactualiseerde verspreidingsatlassen. Een 
enorme uitdaging, waarbij de Zoogdiervereniging gesteund wordt door provinciale 
zoogdier- en vleermuiswerkgroepen, terreinbeheerders, natuur- en milieu-
organisaties en de provinciale overheden. 

De bouw van Telmee.nl en de NDFF leidt er bovendien toe dat er meer 
standaardisatie in het verwerken en opslaan van gegevens komt, zodat deze voor 
meer doeleinden gebruikt kunnen worden, zoals de thema’s klimaatverandering en 
biodiversiteit. De andere kant van de medaille is dat de vereniging alleen nog maar 
iets heeft aan data die ‘vrij beschikbaar’ zijn, data  dus waar geen bijzondere 
voorwaarden aan gesteld worden over waar de gegevens wel of niet voor gebruikt 
mogen worden. Het bestuur heeft daarom de waarnemers gevraagd om de in de 
zoogdierdatabank aanwezige data vrij te mogen gebruiken in het kader van de 
doelstelling van de vereniging. Gelukkig hebben de meeste waarnemers al positief 
gereageerd op dit verzoek.  

Ook de validatie van waarnemingen gaat in de loop van het nieuwe jaar via 
(uniforme) NDFF procedures verlopen. Door dit alles is de relatie met een aantal 
externe zoogdier/vleermuiswerkgroepen sterk veranderd. Met deze collega-
groepen worden nieuwe overeenkomsten afgesloten over wederzijdse 
ondersteuning, aangepast aan de huidige situatie. 
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Leden 

In het afgelopen jaar is voor het eerst ervaring opgedaan met een nieuwe aanpak 
van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Meer nadruk werd gelegd op het 
onderlinge contact tussen de leden. De verwachting was dat een aantrekkelijk 
inhoudelijk programma op een goede locatie en met een beknopte statutaire 
vergadering meer leden zou stimuleren om de dag te bezoeken en in de ruime 
pauzemomenten elkaar te ontmoeten. De voorjaar ALV werd in april gehouden in 
Naturalis in Leiden. Het thema was ‘kleine marters’ (dit in het kader van ‘Het Jaar 
van de Bunzing’) en er was een excursie in de collectietoren van het museum. Het 
vergaderdeel van de dag vond plaats tijdens de lunchpauze. Met 90 deelnemers 
was dit een van de best bezochte ALV’s van de laatste jaren. 

De najaar ALV, in november in Ecodrome in Zwolle, kende een nog grotere 
opkomst met 150 deelnemers. Het thema van deze dag was ‘techniek bij 
zoogdieronderzoek’. Het programma werd verzorgd door deskundigen uit 
verschillende werkgroepen en werd zeer gewaardeerd. 

De leden zelf waren dit jaar ook weer behoorlijk actief. In werkgroepsverband 
werden diverse kampen georganiseerd en lezingen gegeven. Er is zelfs een 
nieuwe werkgroep bijgekomen, de Werkgroep Kleine marterachtigen. De 
Werkgroep Boommarter Nederland toonde aan dat zich onder de leden ook goede 
fondsenwervers bevinden. De werkgroep eindigde op de derde plaats van de 
Fentener van Vlissingen AD-Natuurprijs en sleepte daarmee een bedrag van € 
12.500 binnen voor een telemetrie-onderzoek aan boommarters. 

Om de binding tussen de werkgroepen en het bestuur te versterken vergaderde 
het bestuur tweemaal met de voorzitters van de werkgroepen over onderwerpen 
als de opzet van de ALV’s, het Zoogdieratlasproject en het Communicatieplan. 
Deze bijeenkomsten werden als zeer nuttig ervaren en een goede vorm om de 
leden meer bij het beleid van de vereniging te betrekken. 

 

Ledenwerving en naamsbekendheid 

Een actieve vereniging trekt meer leden. In 2008 groeide het ledental met 260 naar 
1705 leden. De meeste nieuwe leden werden geworven onder waarnemers, oud 
leden en het relatiebestand van de vereniging. De werving was georganiseerd 
rond het vernieuwde tijdschrift Zoogdier. Met een andere opmaak werd verwacht 
dat dit meer mensen zou aanspreken, dit lijkt nu het geval te zijn. Ook Lutra is in 
een aantrekkelijker ‘kleurenjasje’ gestoken en wist in de twee uitgebrachte 
nummers haar hoge kwaliteit te handhaven. Tevens werd het beheer van de 
website van de vereniging door het omzetten naar een Content Management 
Systeem makkelijker. Hierdoor is deze informatiever en vooral actueler. De website 
blijkt  een niet te onderschatten rol bij de ledenwerving te spelen. De meeste 
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nieuwe leden meldden zich via het formulier op de site aan.  

Activiteiten en media zijn belangrijk om als vereniging op te vallen tussen alle 
andere natuurstudie- en  natuurbeschermingsorganisaties. Maar ook de 
herkenbaarheid van de vereniging is belangrijk. Op de ALV van november stelde 
het bestuur voor om de letters VZZ achter de verenigingsnaam te verwijderen. In 
het dagelijks gebruik wordt namelijk vaak alleen deze afkorting gebruikt. Voor niet 
ingewijden heeft deze afkorting echter geen enkele betekenis. De naam 
Zoogdiervereniging maakt daarentegen direct duidelijk wat voor organisatie wij zijn 
en waar we ons mee bezighouden. Een definitief besluit over het inkorten van de 
verenigingsnaam werd tijdens de ALV niet genomen. In 2009 komt dit onderwerp 
terug, evenals het aanpassen van de huisstijl. 

 

Maart 2009 

Jacob van Olst, voorzitter 

 

 



ORGANISATIE 

De Zoogdiervereniging VZZ is in 1952 opgericht als een platform voor iedereen 
met belangstelling voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming, de twee Z's in 
VZZ. Geleidelijk heeft de Zoogdiervereniging zich ontwikkeld tot een professionele 
organisatie die mensen bijeenbrengt die actief kennis verzamelen, ontwikkelen en 
uitdragen, met als doel de actieve bescherming van zoogdieren en hun 
leefgebieden, zowel nationaal als internationaal. 
 
De Zoogdiervereniging VZZ is een vereniging met een bestuur en leden. Het 
hoogste orgaan is de Algemene Ledenvergadering. Uitvoerend werk gebeurt door 
leden in redacties, werkgroepen en ad hoc commissies. Een deel van de leden 
neemt deel aan landelijke tellingen van zoogdieren, georganiseerd door 
vereniging. Aan deze tellingen nemen ook enkele honderden vrijwilligers deel, die 
geen lid van de vereniging zijn. 

Het secretariaat van de vereniging is ondergebracht in een stichting, waaronder 
zich ook het projectenbureau bevindt. Dit bureau voert daarnaast onderzoeks-
projecten uit en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan overheden, 
terreinbeheerders en projectontwikkelaars. 

 
 

Zoogdiervereniging VZZ 

(ALV & Bestuur)
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Steunstichting 

(Bestuur) 

Redacties Werkgroepen 

Management Team 

(directeur + teamleiders) 

Personeel,  
Administratie &  

Financiën

Informatie & 
Automatisering 

Team 
Onderzoek &  

Advies 

Team 
Bescherming & 
Communicatie 

Directeur 

 

Lutra Zoogdier Websites

Veldwerkgroep 
Werkgroep Zoogdierbescherming 
Beverwerkgroep Nederland 
Werkgroep Boommarter Nederland 
Werkgroep Kleine marterachtigen 
Werkgroep Zeezoogdieren 
Vleermuiswerkgroep Nederland 
Zoogdierwerkgroep Overijssel 
Zoogdierwerkgroep Zeeland

Zoogmail

= personele unie 
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Bestuur 

Het bestuur kende in 2008 weinig veranderingen. Alleen Hugh Jansman trad in 
november toe als nieuw bestuurslid. Het bestuur van de vereniging bestaat nu uit: 
Jacob van Olst - voorzitter 
Helene Stafleu - secretaris 
Toon Zwetsloot - penningmeester  
Hans Bekker - bestuurslid 
Peter van der Linden – bestuurslid 
Hugh Jansman - bestuurslid 
 
 
Werkgroepen en redacties 

Een aantal leden heeft haar kennis en krachten gebundeld in thematische 
werkgroepen die min of meer zelfstandig opereren. Momenteel zijn het er zes, die 
zich richten op soorten of thema’s. Daarnaast zijn twee provinciale werkgroepen 
binnen de vereniging actief. 

De werkgroepen vormen de actieve kernen van de vereniging. Zij organiseren 
themadagen, excursies, inventarisatiekampen en determineer- en pluisdagen. 
Enkele werkgroepen geven nieuwsbrieven uit met mededelingen en verslagen 
over hun activiteiten. Daarnaast geeft de vereniging twee tijdschriften uit. Het 
ledenblad Zoogdier en het wetenschappelijke tijdschrift Lutra. De redacties van 
beide tijdschriften bestonden in 2007 geheel uit vrijwilligers, maar werden door een 
redactiemedewerker in dienst van de steunstichting ondersteund. 

 

Leden en abonnees 

Het aantal leden is in 2008 fiks gestegen. Aan het eind van het jaar waren 1705 
mensen lid van de vereniging (in 2007: 1445). Daaronder bevonden zich 989 
mensen die tevens het tijdschrift Lutra ontvangen. Zeven mensen zijn lid voor het 
leven en één is erelid. Het aantal losse abonnees op Lutra bedroeg 34 (2006: 36). 
Het aantal leden van Natuurpunt dat een abonnement op Zoogdier heeft steeg 
eveneens, van 56 in 2007 naar 152 in 2008. 

 
Koepels en overige samenwerkingsverbanden 

De Zoogdiervereniging is aangesloten bij vier koepelorganisaties. 
• De Vereniging PSO is een platform van vijf soortenbeschermende organisaties. 

De vereniging richt zich met name op de lobby voor een goed soortenbeleid, 
vooral op nationaal niveau. 

• De Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) is de belangenvereniging 
van alle landelijk opererende particuliere gegevensbeherende organisaties. 
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• De Zoogdiervereniging VZZ is lid van de World Conservation Union – IUCN en 
zit in de Raad van Toezicht van het Nederlands Comité voor IUCN. 

Vanwege een tekort aan capaciteit en financiën kon de vereniging haar ver-
plichtingen voor de jeugdnatuurclub WILDzoekers niet garanderen. Eind 2008 is zij 
uit het bestuur van de stichting gestapt. 
 
Bij de realisering van haar doelstelling werkt de Zoogdiervereniging intensief 
samen met andere zoogdierorganisaties in Nederland. In 2008 waren dat met 
name provinciale zoogdierorganisaties als Vleermuiswerkgroep Gelderland, 
Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant, Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland, de 
Noordhollandse Zoogdierstudiegroep en de Zoogdierenwerkgroep van het 
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. In het kader van het project 
Zoogdieratlas.nl zijn ook de contacten met de Vleermuiswerkgroep Drenthe 
geïntensiveerd. 
 
 
Financiën 

De Vereniging sloot het jaar af met een financieel tekort van bijna 104.000 euro. In 
de begroting was al rekening gehouden met een tekort van 91.000 euro. Dit 
grotere negatieve resultaat werd veroorzaakt door tegenvallende inkomsten: 
gerealiseerd 62.000 euro i.p.v. de geraamde 75.000 euro. In feite zijn alle baten 
lager uitgevallen dan verwacht. Hoewel er een duidelijke stijging was in het aantal 
nieuwe leden zijn er toch minder leden bijgekomen dan gehoopt en zijn er ook 
minder giften van leden binnengekomen. 

Aan de lastenkant was de uitkomst 7.000 euro gunstiger dan geraamd. Maar 
aangezien de baten meer achterbleven is het totaalresultaat negatiever dan 
begroot. Belangrijke kostenposten voor de vereniging zijn personeelskosten, 
organisatiekosten en huisvestingskosten. Het betreft hier een doorbelasting van 
gem. 10% van de kosten van de Steunstichting in deze. Tot de post ‘Kosten 
activiteiten’ worden de kosten voor de tijdschriften, de websites en de ALV’s 
gerekend. 

De Zoogdiervereniging heeft al een aantal jaren een bescheiden effecten-
portefeuille (waarde 12.000 euro per 31-12-07). Door de algehele malaise op de 
beurs is de waarde per balansdatum nog 7.000 euro. Dit verlies van 5.000 euro is 
ten laste gebracht van de begroting, waardoor het negatieve resultaat nog verder 
is toegenomen tot de al eerder genoemde 104.000 euro. 
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De Steunstichting daarentegen had in 2008 een positief resultaat van 176.000 
euro. Het bestuur heeft besloten 104.000 euro hieruit over te boeken naar het 
verlies van de vereniging waardoor het eindresultaat neutraal uitkomt. Ook heeft 
het bestuur besloten om uit het positieve resultaat 46.885 euro toe te voegen aan 
de Algemene reserve  en 15.000 euro toe te voegen aan de Bestemmingsreserve 
Zoogdieratlas. 

 
  2008 2008 2007 
  gerealiseerd begroot gerealiseerd 
        
Baten       
Subsidies           5.000        8.000            7.000  
Contributies en abonnementen      45.467 52.000 42.319  
Verkoop 7.416       8.000         12.443  
Giften           2.420       5.000           6.653  
Opbrengst activiteiten                   -                -                    -  
Overige baten           1.519       2.000               627  
Baten voorgaande boekjaren                   -                -           3.172  
      
Totaal opbrengsten          61.822      75.000          72.214  
      
Lasten     
Personeelskosten         79.000-    79.000-                    -  
Huisvestingskosten          4.000-       5.000-           6.647- 
Organisatiekosten        27.382-    25.000-         22.046- 

Kosten activiteiten  
49.919-    58.000-         42.637- 

Overige lasten   
-                -                    -  

Lasten voorgaande boekjaren                    -                -                    -  
      
Totaal lasten       160.301-   167.000-        71.331- 
      
Exploitatieresultaat         98.479-    92.000-               884  
Rentebaten en opbrengst effecten          5.440-       1.000           2.706- 
      
Resultaat boekjaar      103.919-    91.000-          1.822- 
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Publicatiefonds Lutra 

De Stichting Publicatiefonds Lutra beheert het kapitaal dat in 1994 door een gulle 
gever werd geschonken aan de Zoogdiervereniging VZZ. Het fonds ondersteunt 
met de renten van dit kapitaal de uitgave van Lutra, het wetenschappelijk tijdschrift 
van de vereniging. 

Het fonds sloot haar boeken per 31 december 2008 met een totaal tegoed van € 
25272,14.  In het afgelopen kalender jaar 2008 werd € 600,-  over 2007 en € 1.000,- 
over 2008 uitgekeerd voor de controle op Engelstalige teksten. De jaarlijkse bijdrage 
voor de deze taalcheck werd structureel verhoogd van € 600,- naar € 1.000,-. 

Het werkkapitaal van het fonds liep door de verleende subsidies opnieuw enigs-
zins terug. Het  is daardoor niet mogelijk de subsidies uit de renteopbrengsten te 
verstrekken en moet derhalve het kapitaal worden aangesproken. 

Onder dankzegging trad in het voorbije kalenderjaar Rob van Apeldoorn af als 
voorzitter. Zijn plaats werd ingenomen door Hans  Bekker. De andere bestuurs-
leden zijn Edgar van der Grift en Bauke Hoekstra (penningmeester). 

 

Meerjarenprogramma 

In november 2005 is het meerjarenprogramma 2006-2010 goedgekeurd. In dit 
programma zijn vijf speerpunten opgenomen, te weten: 
1. Kennis op peil 
2. Zoogdieronderzoek Nederland 
3. Zoogdieren, het beschermen waard 
4. Ontdek de zoogdieren 
5. Mensen voor zoogdieren 
De uitvoering van speerpunten 1 t/m 4 gebeurt door de Steunstichting (zie aldaar). 
Uitvoering van speerpunt 5 gebeurt door de vereniging. Dit speerpunt wordt op de 
volgende pagina’s behandeld. 
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MENSEN VOOR ZOOGDIEREN 

De missie van de Zoogdiervereniging VZZ stelt dat zij mensen verenigt die actief 
kennis verzamelen, ontwikkelen en uitdragen, met als doel de actieve 
bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden, zowel nationaal als inter-
nationaal. Bij de Zoogdiervereniging kunnen leden actief zijn in werkgroepen en in 
redacties. Leden kunnen ook individueel of als groep waarnemingen van zoog-
dieren verzamelen of zelf projecten bedenken en met ondersteuning van het 
bureau uitvoeren. Ieder zet zich op zijn eigen wijze in voor de belangen van de 
zoogdieren in Nederland en daar buiten. 

 

Ledenacties 

Het ledenblad Zoogdier kreeg in 2008 een nieuw uiterlijk. Dit is aangegrepen om 
het tijdschrift als wervingsmiddel voor nieuwe leden te gebruiken. Van elk nummer 
van Zoogdier werden extra exemplaren gedrukt . Deze werden met begeleidend 
schrijven naar mensen gestuurd die al enige affiniteit met zoogdieren of de 
vereniging hebben. Dat waren bijvoorbeeld leden van andere zoogdierorganisaties 
en kennissen van de werknemers van de Steunstichting. Ook oudleden die hun 
lidmaatschap hadden opgezegd toen Zoogdier nog in het oude format verscheen 
zijn benaderd. Tot slot werden de deelnemers aan de diverse waarnemers-
projecten van de vereniging nogmaals benaderd. Elke wervingsactie ging gepaard 
met de aanbieding van een cadeau als men lid werd of een ander lid maakte. De 
ene wervingsactie was succesrijker dan de andere, maar in totaal hebben ze bijna 
260 nieuwe leden opgeleverd. Een ongekend succes. 

  

Ledenvergaderingen en Scheygrondprijs 

Tweemaal heeft een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden: op 12 april in 
Naturalis en op 15 november in het Ecodrome. Tijdens de eerste werd het Jaar 
van de Bunzing ingeluid, met lezingen over de bunzing en de andere twee kleine 
marterachtigen. De resultaten van een onderzoek naar predatie onder grond-
broeders werden gepresenteerd en er werd ingegaan op het aandeel dat 
zoogdieren daarin hebben. Na de voordrachten konden de aanwezigen onder 
begeleiding het zoogdierarchief van Naturalis bezichtigen. De tweede leden-
vergadering stond in het teken van de start van het project Zoogdieratlas.nl en van 
de technische hulpmiddelen die voor zoogdieronderzoek ingezet worden. Denk 
daarbij niet alleen aan bat detectoren, maar ook aan radar, GPS en minifoto- en 
videocamera’s. De opkomst bij beide vergaderingen was goed te noemen. De 
nieuwe formule (veel tijd voor voordrachten en contacten leggen en het huis-
houdelijk gedeelte beperken tot 1 uur) blijkt een goede keus te zijn geweest. 
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Tijdschriften, nieuwsbrieven en websites 

Wie lid wordt van de Zoogdiervereniging VZZ ontvangt vier keer per jaar het 
tijdschrift Zoogdier. Leden van Natuurpunt kunnen een abonnement nemen 
zonder lid van de vereniging te worden. In 2008 heeft Zoogdier een metamorfose 
ondergaan. Een nieuw (groter) formaat en nieuwe vormgeving bieden meer ruimte 
voor foto’s en illustraties, terwijl de hoge kwaliteit van de artikelen is gebleven. De 
werkwijze in grote lijnen ook: een redactie bestaande uit vrijwilligers en auteurs en 
fotografen die belangeloos meewerken. Deze formule van onderop geeft meteen 
de kracht van ons Nederlands Vlaamse tijdschrift weer. Het blad draait uitstekend. 
Steeds vaker weten journalisten (met behulp van persberichten) Zoogdier als bron 
te vinden en te waarderen. Zo leidde het uitkomen van nummer 2 en 3 tot artikelen 
in De Volkskrant waarvan een (over de otters) zelfs op de voorpagina. 

Daarnaast geeft de vereniging een wetenschappelijk tijdschrift uit: Lutra. In 2008 
zag Volume 51 het levenslicht. De eerste aflevering bevatte onder meer een artikel 
over waarnemingen van vleermuizen op boorplatforms in de Noordzee, over 
effecten van lichtvervuiling op meervleermuizen, en over het gebruik van eco-
ducten door zoogdieren. De tweede aflevering bevatte onder meer een artikel over 
de landschapsbeheer en dassen en over strandingen van walvisachtigen op de 
Nederlandse kust gedurende de afgelopen tien jaar en de resultaten van een 
literatuuronderzoek naar de wasbeerhond in Nederland. Voor het eerst sinds jaren 
verscheen zowel de eerste als de tweede aflevering weer op het moment dat de 
redactie zich als doel stelt, namelijk in juni respectievelijk december.  

In onderstaande figuur is het aantal aangeboden “research papers” en “short 
notes” in de jaren 2005-2008 weergegeven. De redactie gaat er van uit dat de 
teruggang in het aanbod in 2008 geen doorzettende trend is. Het aantal in 
behandeling zijnde manuscripten is met het oog op het tijdig verschijnen van 
aflevering 52-1 in ieder geval bevredigend. Lutra wordt door buitenlandse onder-
zoekers regelmatig gekozen als podium voor het publiceren van hun onderzoeks-
resultaten. Het is echter verheugend dat Lutra nog steeds voor een groot deel door 
Vlaamse en Nederlandse onderzoekers wordt gevuld. 

Door een actief persbeleid verschenen er regelmatig berichten over in Lutra 
verschenen artikelen in de media, waaronder landelijk verschijnende dagbladen. 
Mogelijk dat dit mede de oorzaak is van de stijging van het aantal leden met een 
abonnement op Lutra. Het aantal losse abonnementen op Lutra is helaas niet 
toegenomen. 

In 2008 verwelkomde de redactie ook een nieuw lid: Johan Thissen. De redactie 
bestaat nu uit 8 mensen. 
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De Telganger is van oorsprong de nieuwsbrief over de Zoogdiermonitoring-
projecten van de Zoogdiervereniging VZZ. In 2008 is besloten de inhoud uit te 
breiden met andere waarnemingsprojecten van de vereniging, met name de 
inventarisatieprojecten van het VerspreidingsOnderzoek Nederlandse Zoogdieren 
(VONZ). In 2008 betekende dit dat De Telganger drie keer uitkwam. De Telganger 
is daarmee het belangrijkste medium geworden voor het informeren van de vele 
honderden vrijwilligers die in Nederland onderzoek doen naar het voorkomen en 
de aantalsontwikkeling van in het wild levende zoogdieren. 

Voor de snelle informatieoverdracht beschikt de Zoogdiervereniging over  een 
electronische nieuwsbrief: Zoogmail. Deze verschijnt elke week. Iedereen met 
interesse in zoogdieren kan zich op deze nieuwsbrief abonneren en iedereen kan 
er (nieuws)berichten voor aanleveren. 

De twee websites van de Zoogdiervereniging www.zoogdiervereniging.nl en 
www.vleermuis.net zijn in 2008 naar een Content Management Systeem 
overgezet. Dit maakt het eenvoudiger voor de beheerders om inhoud op de 
websites te plaatsen of aan te passen. De website vleermuis.net is daarbij ook 
opnieuw vormgegeven. Deze website wordt grotendeels beheerd door de 
Vleermuiswerkgroep Nederland van de vereniging, de ander door het bureau van 
de vereniging.  
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Werkgroepen 

Binnen de Zoogdiervereniging zijn verschillende werkgroepen actief.  De werk-
groepen zijn ingedeeld naar soort, regio of thema en is er de veldwerkgroep die 
(veld)activiteiten organiseert. In 2008 is er een nieuwe werkgroep bijgekomen, de 
Werkgroep Kleine marterachtigen. 

 

De Veldwerkgroep organiseerde in 2008 diverse activiteiten, waaronder het 
zomerkamp dat jaarlijks op een locatie ergens in Europa plaatsvindt. Dit jaar was 
dat in Roemenië. In samenwerking met enkele zoogdierliefhebbers aldaar werden 
in de omgeving van Roşia in Transsylvanië in totaal 45 zoogdiersoorten vast-
gesteld. 

Daarnaast vond een aantal 
weekendkampjes plaats en 
werd meegewerkt en deel-
genomen aan weekendjes 
van provinciale groepen. Dit 
betrof onder andere een 
mistnetweekend in Rijswijk 
en een in Zeeuws-
Vlaanderen. In september 
vond in de IJsselvallei een 
muizenweekend plaats, een 
maand later werden in 
samenwerking met de Zuid-

Hollandse groep en de VZZ bij de Nieuwkoopse Plassen muizen gevangen. In 
september/oktober werd een simultaantelling georganiseerd van langs de kust 
trekkende ruige dwergvleermuizen.  

Op muizenjacht in de IJsselvallei (Foto Carola van 
de Tempel). 

In het voorjaar werd geëxperimenteerd met cameravallen. Deze werden ook op 
het zomerkamp gebruikt en het gebruik hiervan zal komende tijd verder ontwikkeld 
worden. Op de Algemene Ledenvergadering in november werd hierover een 
presentatie gegeven. 

Tenslotte werd dit jaar het materiaalbestand op peil gebracht: de grote vraag naar 
het huren van live traps maakte een uitbreiding van het aantal vallen gewenst. 
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De Werkgroep Zoogdierbescherming heeft dit jaar het bureau ondersteund bij 
een bezwaarschrift tegen goedkeuring van de Gedragscode Flora- en faunawet 
van de Unie van Waterschappen. Inmiddels heeft de rechtbank de 
Zoogdiervereniging ontvankelijk verklaard, omdat zoogdierbescherming in haar 
doelstellingen staat. De bezwaren die wij hebben tegen deze Gedragscode 



worden gedeeld door andere natuurbeschermers. Er stond een pittig redactioneel 
in De Levende Natuur. De wet- en regelgeving rond soortbescherming wordt 
steeds ingewikkelder, de verplichting tot inventarisatie vooraf is niet aanwezig. 
Kortom, de bedreigde dieren zijn hier niet mee gebaat.   

Voorts sprak de Zoogdiervereniging in op de doelstellingen voor de Natura 2000 
gebieden. De werkgroep heeft kritisch gekeken naar de formuleringen over 
behoud of versterking van de populaties van vleermuizen, hazelmuis, noordse 
woelmuis en bruinvis. 

In het komende jaar zal de werkgroep in PSO-verband meedenken over nieuwe, 
effectieve, natuurwetgeving. 

 

Na een grondige voorbereiding die deels in 2007 plaatsvond ging in 2008 de 
nieuwe website (www.vleermuis.net) van Vleermuiswerkgroep Nederland 
(VLeN) live. De site is geschikt voor verschillende doelgroepen die er eenvoudig 
hun weg kunnen vinden. Een deel voor algemene informatie, een deel voor 
onderzoekers, een deel over bescherming en een deel over waarnemingen. De 
agenda heeft een prominente plaats gekregen en nieuw is het forum. Er zijn 
intussen ca 280 geregistreerde vleermuis.net-gebruikers. Via het forum zijn 
inmiddels al veel onwetenden ervan overtuigd dat vleermuizen bijzonder leuke 

huisgenoten zijn. Het geeft ook aan 
dat mensen die weinig over 
vleermuizen weten, de site kunnen 
vinden.  

 

De VleN-dag vond dit jaar plaats in 
Nijmegen. In totaal kwamen 11 
sprekers hun verhaal houden voor 
140 bezoekers. De lezingen waren 
weer buitengewoon boeiend met 
o.a. een verslag over de waar-
nemingen van de Pipistrellus 
pyqmaeus in Nederland en het 
verslag over vleermuisonderzoek in 
Frans Guyana, compleet met 
machete als aanwijsstok. 

Tijdens de Nacht van de Vleermuis 
zijn meer dan 20 excursies 
georganiseerd. Daarmee is op een 
aantal plaatsen de pers gehaald. Zo 
zijn er verschillende radioverslagen 
geweest, waaronder één bij Teleac. Bechsteins vleermuis (Foto Kees van Bochove) 
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In totaal hebben in ieder geval 320 geïnteresseerden zich opgegeven (waaronder 
ook weer veel kinderen) en kunnen de vleermuizen zich verheugen op weer meer 
ambassadeurs. 

In 2008 is de VLeN-nieuwsbrief als gepland 4 keer uitgekomen. Steeds in digitale 
vorm. Er zijn 450 lezers geregistreerd en het aantal groeit. In 2009 wordt gekeken 
of vaste rubrieken de nieuwsbrief voor een breder publiek geschikt kunnen maken. 

 

De drie kleinere neefjes van de boom- en steenmarter staan centraal bij de 
Werkgroep Kleine Marterachtigen. Er is op dit moment weinig bekend hoe het 
gaat met deze drie soorten in Nederland. Daarom is in 2008 deze werkgroep 
opgericht. De werkgroep wil meer informatie verzamelen over de verspreiding van 
deze dieren. Daarnaast zal er in de toekomst onderzoek gebeuren naar hun 
terreingebruik, dieet, et cetera. 

 

Ook in 2008 heeft de Beverwerkgroep Nederland (BWN) weer de Nationale 
Beversporendag georganiseerd. In gebieden waar bevers voorkomen of waar, 
gezien de aanwezigheid van geschikte biotopen op bereikbare afstand vanuit 
bekende beverpopulaties, mogelijk bevers voorkomen is gezocht naar knaag- en 
verblijfsporen van de bever. Met behulp van enkele tientallen vrijwilligers werd op 
deze manier de actuele verspreiding van de bever in beeld gebracht. 
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Een andere ja
terugker
activiteit, waren
transecttellingen in 
de Biesbosch. Dit 
jaar werden minde
bevers waar-
genomen dan
jaar ervoor. De 
langjarige trend i
nog wel positief. 
Nieuwe activiteite
waren simultaan-
tellingen langs de 
IJssel en in de 
Blauwe Kamer bij Rhenen. Bij deze tellingen wordt gelijktijdig bij bekende burcht
gepost, om het aantal bevers op een locatie te kunnen bepalen. Beide activiteiten 
gaven een beter inzicht in de aantallen bevers ter plaatse en zijn voor herhaling 
vatbaar. 

Twintig jaar bevers in de Biesbosch (Foto Jacques van der 
Neut) 



In november werd een lezingendag georganiseerd om het feit te vieren dat 20 jaar 
eerder de eerste bevers in Nederland terugkeerden door uitzettingen in de 
Biesbosch. Deze dag werd gezamenlijk door Staatsbosbeheer, Zoogdiervereniging 
VZZ en de beverwerkgroep georganiseerd. Van alle Nederlandse bevergebieden, 
van de Biesbosch tot Limburg en de nieuwe beverprovincies Drenthe en 
Groningen, werd de historie, huidige situatie en toekomstbeelden besproken. Aan 
alle 100 aanwezigen is het door Staatsbosbeheer opgestelde boekje 'Knagen, 
graven en dammen bouwen - Twintig jaar bevers in Nederland' uitgereikt, nadat 
het eerste exemplaar aan Jos Teeuwisse was overhandigd. Deze dag was erg 
succesvol en heeft er ondermeer toe geleid dat de werkgroep waarschijnlijk de 
ledendagen weer in ere gaat herstellen in 2009 of 2010. 

In 2008 is eenmaal de nieuwsbrief 'Castor' gepubliceerd (Castor 17) met daarin 
een verslag van de transecttellingen in de Biesbosch. Bovendien stelden de 
nieuwe bestuursleden zich voor.  

 

De Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) heeft de afgelopen jaren een 
indrukwekkende hoeveelheid kennis vergaard over de boommarter. Een aardige 
factor is dat steeds meer contacten, zowel bestaande als nieuwe, bereid blijken om 
hun terloopse waarnemingen door te geven aan de WBN. Hierdoor waren op 31 
december 2008 82 gevallen van voortplanting bekend en dat is maar liefst 25% 
meer dan het oude record van 61 vorig seizoen. 

Het ledental groeide dit 
jaar ook, van 68 tot 76 
en de leden kwamen 
twee maal in een werk-
vergadering bijeen. 
Tijdens de bestuurs-
vergadering op 28 
januari 2008 kondigde 
Henri Wijsman aan 
afscheid te nemen van 
het bestuur. De 
voorzitter WBN sprak 
van een historisch 
moment en sprak een 
kort dankwoord uit voor 
het vele goede de 
afgelopen tien jaar. 

De geheimzinnige boommarter (Foto Ben van den Horn) 

Speerpunt dit jaar was telemetrisch onderzoek aan boommarters. De werkgroep 
schreef een onderzoeksplan en een bijbehorend plan van aanpak ‘Terreingebruik 
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bij Boommarters, in het bijzonder in de nabijheid van (autosnel)wegen en in 
moerasgebieden met veel open water’. In 2008 is dit plan nog niet tot uitvoering 
gekomen, maar geheel onverwachts kon toch een telemetrisch onderzoek 
plaatsvinden. Dit jaar belandde een recordaantal van zes boommarters in de 
opvang: vijf mannetjes en een vrouwtje. Het idee ontstond om de dieren uit te 
zetten voor  voor versterking van de zeer kleine Noord-Brabantse populatie. 
De Provincie Brabant zag dit ook zitten en op 1 oktober werden de zes boom-
marters overgebracht naar het Groene Woud. Bureau Mulder Natuurlijk volgt de 
dieren nu in hun nieuwe leefgebied. 

Daarnaast ontving de werkgroep twee aanmoedigingspremies. In de eerste plaats 
mocht de WBN als winnaar van de derde prijs van de Fentener van Vlissingen AD-
Natuurprijs een bedrag van € 12.500 in ontvangst nemen. Dit geld wordt besteed 
aan de uitvoering van een telemetrieproject, waarvan de jury het belang erkende. 
Jury voorzitter Ed Nijpels verklaarde: ‘Verschillende juryleden roemden vooral het 
geduld waarmee het onderzoek naar de habitat van de boommarter wordt 
uitgevoerd. In de tweede plaats is het levenswerk van natuurfotograaf en WBN-lid 
Geurt Besselink gebundeld in een fotoboek en een deel van de opbrengst wordt 
ingezet voor het behoud van die natuur. Het telemetrieproject bleek een mogelijk 
doel en in december 2008 mocht de WBN een mooie gift van € 586 ontvangen.  

In 2008 is voor het eerst een protocol toegevoegd aan de ontheffing voor het 
hengcammen. Het protocol is inmiddels een verplichting geworden voor het 
seizoen 2009. Daarnaast meent het bestuur dat een protocol uiting geeft aan een 
zelflerende organisatie, zoals het wegnemen van een aantal onduidelijkheden bij 
sommige uitvoerders over ‘do en don’t’ bij het hengcammen.  

 

De Werkgroep ZeeZoogdieren (WZZ) is begin jaren ‘80 opgericht om de 
contacten tussen studenten op dit onderwerp te verbeteren. Dat leidde onder meer 
tot enkele zeezoogdierdagen. Eind jaren '80 werd deze functie overgenomen door 
de Europese Walviskundige Vereniging (European Cetacean Society) waar ook de 
zeehonden en dergelijke een plaats vinden. Hiermee verviel de noodzaak voor 
een Nederlandse werkgroep. In 2008 heeft de ECS zijn jaarbijeenkomst voor het 
eerst in Nederland gehouden. Het team van studenten en (oud)wetenschappers 
dat deze conferentie organiseerde overweegt de werkgroep van de 
Zoogdiervereniging weer actief te maken om zo op nationaal niveau een 
aanspreekpunt te creëren. 

 

De activiteiten van de Zoogdier Werkgroep Zeeland (ZWZ) in 2008 stonden 
voornamelijk in het teken van het laatste waarneemjaar voor de Zeeuwse atlas. 
Van verschillende soorten zijn individueel of in kleine groepen gegevens verzameld 
of geïnventariseerd. Het jaar 2008 is het laatste jaar dat gegevens worden 



verzameld. Daarna wordt 
gewerkt aan een uitgave 
over de Zeeuwse zoog-
dieren in de Fauna 
Zeelandica. 

Er is een nazomerkamp 
gehouden in Zeeuws-
Vlaanderen: met de 
centrale kampplaats in 
Terneuzen werden enkele 
witte uurhokken onder-
zocht, verspreid over het 
gehele grensgebied. Aan 
verschillende onder-
zoeken in het kader van 
de Flora- en faunawet is 
medewerking verleend; de resultaten tellen uiteraard mee voor het atlasproject. De 
vleermuiswintertelling heeft zoals gebruikelijk plaatsgevonden op de Kop van 
Schouwen, Walcheren, en Zeeuws-Vlaanderen; recent kan nadrukkelijk Noord-
Beveland hier aan worden toegevoegd. In 2008 is speciaal onderzoek gedaan 
naar de meervleermuis in Zeeuws-Vlaanderen; daarbij zijn enkele meervleer-
muizen gevangen en gezenderd. In samenwerking met Stichting Landschaps-
beheer Zeeland zijn verschillende klachten van vleermuizen in huis afgehandeld 
en zijn een aantal kerkzolders onderzocht op vleermuizen. Medewerking is 
verleend aan de trektelling van de ruige dwergvleermuis, georganiseerd door de 
Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging. Tenslotte is er een (veelbelovend) 
begin gemaakt met het gebruik van zogenaamde fotovallen.  

Vrouwtje baardvleermuis (Myotis mystacinus). Mist-
netvangst Ulvenhoutse Voorbos, juli 2008 (Foto: 
Johannes Regelink). 

 

In 2008  heeft de Zoogdierwerkgroep Overijssel een onderzoek naar het 
voorkomen van de meervleermuis in noordoost Overijssel uitgevoerd. Dit als 
vervolg op het onderzoek in 2007. Van dit onderzoek is een verslag verschenen. 

Ook in 2008 zijn er klachten geweest over vleermuizen of steenmarters in- en rond 
woonhuizen. De werkgroep licht de bewoners in over het voorkomen van overlast 
door deze zoogdieren. 

Een belangrijke gebeurtenis was de start van het Zoogdieratlasproject Overijssel. 
Overijssel was de eerste provincie waar dit landelijke project van start ging. De 
Zoogdierwerkgroep Overijssel wil de verzamelde gegevens in een provinciale 
publicatie verwerken. Dit boek moet in 2012 verschijnen.   
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Het atlasproject kent vele partners die samen de schouders onder het project 
zetten. Voor Overijssel betekent dit dat naast de Zoogdierwerkgroep Overijssel, 
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Natuur en Milieu Overijssel, Provincie Overijssel, Landschap Overijssel, water-
schappen actief zijn. Henk Mellema zal zich in 2009 inzetten om zoveel mogelijk 
waarnemingen van zo veel mogelijk waarnemers te verzamelen.  Henk Mellema 
heeft hiervoor een uitgebreide bijdrage geleverd aan het RTV-Oost programma 
Boeren Burgers Buitenlui, zowel voor de radio als de TV.  

Verschillende leden van de Zoogdierwerkgroep hebben daarnaast in 2008 mee-
gewerkt aan het RTV-Oost programma Boeren Burgers Buitenlui. Het ging om 
korte items van 1 ½ minuut waarbij onderwerpen over zoogdieren aan de orde 
kwamen.  

Op initiatief van de Beverwerkgroep is in november door de werkgroep mee-
gewerkt aan een simultaantelling van bevers langs de IJssel. De bedoeling is om 
in het voorjaar verder op zoek te gaan naar bevers.
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VOORWOORD 

 

Het afgelopen jaar was een goed jaar voor de Steunstichting. Er was veel 
onderzoek- en advieswerk voor de medewerkers. De nodige nieuwe grote 
projecten konden worden opgestart die zorgden voor veel nieuwe kennis rond de 
bescherming van zoogdieren, voor meer aandacht voor de bescherming van 
zoogdieren en voor uitbreiding van het netwerk van voor de Zoogdiervereniging 
relevante organisaties. De verzakelijking van de werkprocessen, die een aantal 
jaren geleden werd ingezet, heeft grotendeels aan dit succes bijgedragen. 

 

Projecten 

Projecten vormen de belangrijkste inkomstenbron van de Steunstichting. Meer dan 
95% komt binnen via opdrachten of projectgerelateerde subsidies. Het merendeel 
betreft verspreidingsonderzoek en monitoring, waarbij vrijwilligers een belangrijke 
rol spelen. De Rijksoverheid is de belangrijkste financier. 

In dit werkveld blijkt vernieuwing nog steeds mogelijk. In 2008 werd proefgedraaid 
met twee nieuwe vleermuismonitoringmethoden: zoldertellingen en autovleren. Bij 
het inventariseren van boommarters is geëxperimenteerd met cameravallen. De 
nieuwe technieken leveren niet alleen nieuwe data over voorkomen en aantallen 
op, maar leveren ook nieuwe inzichten over de ecologie van zoogdieren op. Deze 
kennis kan weer leiden tot verbeterde maatregelen voor het beheer en behoud van 
de zoogdieren in Nederland. 

Inventarisaties met beroepskrachten en advieswerk vormen ook nog steeds een 
groeiende markt. Daarbij wordt ingestoken op de grotere projecten, waardoor de 
stichting zich kan onderscheiden van ecologische adviesbureaus. Door de samen-
werking binnen de stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) kan de 
stichting, en daarmee de vereniging, een unieke plaats in deze wereld innemen. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de belangrijke rol die de Particuliere Gegevensbeherende 
Organisaties hebben bij het bouwen van de Nationale Databank Flora en Fauna. 
De Steunstichting is projectleider van het onderdeel Dataconversie. 

Zonder waarnemingen kan die databank echter niet bestaan. Daarom wordt ook 
geïnvesteerd in het werven, opleiden en binden van waarnemers. De steun-
stichting leidde in 2008 het project Capacity building II, dat tot meer en vooral 
gemotiveerde deskundige waarnemers moet leiden. Een goede motivatie is 
bijvoorbeeld het nieuwe atlasproject Zoogdieratlas.nl. Dankzij subsidies van het 
VSBfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds kon dit in 2008 van start gaan. De 
landelijke projectleiding en coördinatie van dit project wordt gedaan door mede-
werkers van de stichting. 
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Nieuwe waarnemers werden o.a. geworven via het project Jaar van de Bunzing. 
Dit was de eerste uit een serie publieksacties waarbij voorlichting, onderzoek en 
bescherming gecombineerd worden. Eind 2008 konden de voorbereidingen 
starten voor de Soort van het Jaar 2009: de egel. Het ‘Jaar van de Egel’ wordt 
mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de (rijks) Regeling Draagvlak Natuur en 
het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Op het vlak van de zoogdierbescherming kan de steunstichting minder doen, 
omdat bescherming moeilijk projectmatig gefinancierd te krijgen is. Advisering over 
beheermaatregelen in (natuur)terreinen of compensatie en mitigatie bij plano-
logische ingrepen lukt wel. Zo trad de steunstichting ook in 2008 weer op als 
coördinator van het langlopende Beschermingsplan Noordse Woelmuis. De 
jarenlange ervaring die de steunstichting met vleermuizen en planologie heeft 
opgedaan werd in 2008 gebruikt om deze dieren in Zuidoost-Europa een betere 
bescherming te bieden. Met partnerorganisaties in Bulgarije en Roemenië werden 
richtlijnen voor het meenemen van vleermuisbelangen in milieueffectrapportages 
opgesteld. Deze zijn door de regeringen van beide landen als leidend geaccep-
teerd. Een vergelijkbaar project startte in 2008 in Servië. 

 

Communicatie 

Een belangrijke stap werd in april gezet met het aannemen van een medewerker 
communicatie. Het viel samen met de start van de website Natuurbericht.nl en de 
nieuwe vormgeving van het ledenblad Zoogdier. Het aantal persberichten heeft 
sindsdien een vlucht genomen en medewerkers van de steunstichting werden 
veelvuldig door de media geïnterviewd over hun projecten en over zoogdieren. 

In een communicatieplan is vastgelegd welke stappen de vereniging nog meer kan 
ondernemen om haar naamsbekendheid te vergroten en het aantal leden en 
waarnemers te laten groeien. 

 

Huisvesting 

De medewerker communicatie was een van de nieuwe medewerkers. Om al het 
werk te kunnen uitvoeren werd het aantal medewerkers tot 27 personen uit-
gebreid. Vier meer dan eind 2007. De huidige kantoorlocatie heeft daardoor haar 
grenzen bereikt en er wordt uitgezien naar de verhuizing in 2009. 

In 2009 verhuist het kantoor van de vereniging naar Nijmegen. Samen met 
collega-organisaties SOVON, RAVON en Bargerveen wordt een kantoor betrok-
ken op de campus van de Radboud Universiteit. Genoemde organisaties gaan in 
het Nederlands Centrum voor Natuuronderzoek (NCN) samenwerken met de 
Faculteit Wiskunde, Natuurwetenschappen en Informatica. Dit moet positief gaan 



 
29 

werken voor onderzoek naar de ecologie van zoogdieren en resultaat opleveren in 
gezamenlijke projecten. 

De kantoren van de genoemde organisaties worden ondergebracht in een oud 
gebouw dat t.b.v. de nieuwe bewoners volledig wordt gerenoveerd. Om ervoor te 
zorgen dat het nieuwe pand zo goed mogelijk voldoet aan de wensen van de 
werkorganisatie is een commissie gevormd van medewerkers die regelmatig over-
legt met de collega-organisaties over de nieuwe inrichting en alles wat daarbij komt 
kijken. 

 

Al met al kan gesproken worden van een goed jaar dat kon worden behaald dank-
zij een betere projectsturing en een meer resultaat gerichte instelling van de mede-
werkers. Een werkgroepje uit de medewerkers is gestart met na te denken over de 
verdere ontwikkeling van de organisatie. Vooralsnog zijn de vooruitzichten voor 
2009 eveneens goed. 

 

Maart 2009 

Jos Teeuwisse, directeur. 
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ORGANISATIE 

De Steunstichting VZZ is in 2004 opgericht met als doel het ondersteunen van de 
Zoogdiervereniging VZZ bij het uitvoeren van projecten en activiteiten voor haar 
leden. Het secretariaat van de vereniging is ondergebracht in deze stichting. De 
Steunstichting voert daarnaast onderzoeksprojecten uit en geeft gevraagd en 
ongevraagd adviezen aan overheden, terreinbeheerders en projectontwikkelaars. 

Zie voor een organogram pagina 8. 

 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting vormt een personele unie met het bestuur van de 
Zoogdiervereniging VZZ. Het stichtingsbestuur kende in 2008 geen wisselingen. 
Zitting hadden: 
Jacob van Olst - voorzitter 
Helene Stafleu - secretaris 
Toon Zwetsloot - penningmeester 

 
Bureau VZZ 

De personele samenstelling van het bureau kende in 2008 enkele veranderingen. 
Het secretariaat werd uitgebreid met een management assistent, Barbara 
Pattikawa. Johan Thissen werd van projectleider gepromoveerd tot teamleider 
Onderzoek & Advies. Hierdoor kreeg de directeur, Jos Teeuwisse, zijn handen vrij 
om de verdere professionaliseren van het bureau voort te zetten en samenwerking 
met andere zoogdierorganisaties te verstevigen. Voor alle communicatieve 
activiteiten van de vereniging en de stichting werd een communicatiedeskundige, 
in de persoon van Eric van Kaathoven, aangenomen. Hij verving Mieuw van 
Diedenhoven en Imre Veen, die respectievelijk de redactie van de websites en de 
eindredactie van het tijdschrift Zoogdier verzorgden. Tegen het eind van het jaar 
werd het team Onderzoek & Advies versterkt met een extra vleermuisdeskundige, 
Erik Korsten. Herman Limpens is, na een lang ziekbed, weer parttime beschikbaar 
voor adviezen. 

Eind 2008 waren 23 mensen (17,5 fte) in dienst van en vier (1,3 fte) gedetacheerd 
bij de stichting. Naast de betaalde krachten staken in 2008 drie vrijwilligers veel tijd 
in ondersteunende taken op het bureau. Franca Meuwese runt de winkel en 
Saskia Glas verzorgde teksten voor de website en Piet Spaans hielp bij het opzet-
ten van een digitaal fotoarchief. 

Madieke Gehem en Anja Oude Tijdhof hebben, respectievelijk als stagiaire en 
afstudeerder, een onderzoek aan boommarters met cameravallen uitgevoerd. 
Madieke Gehem werkte samen met Vicky Beckers ook aan het Jaar van de 
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Bunzing. Wouter Hulshof (WUR) deed een stage over de condities van over-
winteringslocaties van vleermuizen en Stefan de Klepper (WUR) werkte aan RHD 
bij konijnen. 

 

Huisvesting 

De stichting is gevestigd in Arnhem. Met de uitbreiding van het personeel wordt de 
ruimte wel steeds krapper. Een oplossing is gevonden. In 2009 verhuist het bureau 
naar de campus van de Nijmeegse universiteit. Daar betrekt de Zoogdiervereniging 
een kantoor samen met de Stichting RAVON, SOVON Vogelonderzoek, de Stichting 
Bargerveen en de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna. 

 

Financiën 

Het afgelopen jaar was voor de Steunstichting VZZ een goed jaar. Het exploitatie-
resultaat was ruim positief en bedroeg 176.000 euro. Dit is 8000 euro hoger dan 
begroot. Aan de batenkant was de opbrengst uit opdrachten (‘Subsidies’ en 
‘Opbrengst activiteiten’) nagenoeg gelijk aan de begroting, maar meevallers waren 
er bij ‘Levering gegevens’ en ‘Overige baten’. In de begroting was gerekend op 
een terugloop aan inkomsten uit gegevensleveringen i.v.m. de komst van de 
NDFF, maar de praktijk wees anders uit. Het bedrag ‘Overige baten’ viel hoger uit  
dankzij enkele niet begrote meevallers (restitutie BTW en het binnenkrijgen van 
vorderingen uit voorgaande jaren). Al met al waren de baten 21.000 euro hoger 
dan begroot. 

Aan de kostenkant blijkt de grootste kostenpost van de stichting ‘Personeels-
kosten’ goed begroot te zijn (3.000 euro verschil op een post van 790.000 euro). 
Belangrijke verschillen tussen begroting en realisatie zitten bij de post ‘Organisatie-
kosten’ (43.000 euro hoger dan begroot) en de combinatie van ‘Uitbesteed werk’ 
en ‘Kosten activiteiten’ (24.000 euro lager dan begroot). Deze twee posten hebben 
beide betrekking op werk van derden, maar in het ene geval (‘Kosten activiteiten’) 
betreft het project gerelateerde kosten en bij ‘Uitbesteed werk’ gaat het om 
structurele ondersteuning door derden als ICT en databeheer. In totaal is het 
bedrag aan lasten 13.000 euro hoger dan begroot. Aangezien de baten 21.000 
euro hoger uitvielen valt het eindresultaat 8.000 euro hoger uit. 

Het bestuur heeft gekozen voor de volgende resultaatbestemming: 
- Toevoeging aan de bestemmingsreserve personeelskosten 
- Toevoeging aan de bestemmingsreserve Zoogdierenatlas 
- Toevoeging aan de Algemene reserve 
- Overboeking naar de Vereniging inzake verlies 2008. 
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De Steunstichting is opgericht om de werkzaamheden van de Vereniging te 
ondersteunen. Met het resultaat over 2008 kon deze doelstelling volledig worden 
waargemaakt. 

 
  2008 2008 2007 
  gerealiseerd begroot gerealiseerd
        
Baten       
Subsidies       210.862      192.000       221.115 
Opbrengst activiteiten     1.040.552    1.090.000     1.305.267 
Levering gegevens         21.567       5.000         17.150 
Giften                    -                   -                 85 
Overige baten         41.893          7.000         15.616 
     
Totaal opbrengsten      1.314.874    1.294.000     1.559.233 
     
Lasten    
Personeelskosten      790.071-     787.000-      696.818-
Huisvestingskosten         34.952-        45.000-      109.384-
Organisatiekosten      117.197-        74.000-         95.394-
Uitbesteed werk      103.587-     220.000-      407.325-
Kosten activiteiten         91.739-                   -      132.351-
Overige lasten            1.542-                   -              113-
     
Totaal lasten     1.139.088-   1.126.000-    1.441.386-
     
Exploitatieresultaat       175.785      168.000       117.847 
Rentebaten               100                   -                 26 
     
Resultaat boekjaar        175.885       168.000        117.873 

 
 
Meerjarenprogramma 

In november 2005 is het meerjarenprogramma 2006-2010 van de 
Zoogdiervereniging VZZ goedgekeurd. In dit programma zijn vijf speerpunten 
opgenomen, te weten: 
1. Kennis op peil 
2. Zoogdieronderzoek Nederland 
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3. Zoogdieren, het beschermen waard 
4. Ontdek de zoogdieren 
5. Mensen voor zoogdieren 
De Steunstichting VZZ ondersteunt de vereniging bij de uitvoering van het 
meerjarenprogramma en heeft vooral een belangrijke taak in de uitvoering van de 
eerste vier. Deze worden hierna behandeld. 
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KENNIS OP PEIL 

Gegevens over het wel en wee van onze zoogdieren en over hun aanwezigheid 
vormen de basis voor een goed gefundeerde bescherming. Hoe gaat het met ze 
en waar zitten ze? Om deze vragen te beantwoorden voert de Zoogdiervereniging 
VZZ al jaren monitoring- en verspreidingsonderzoek uit, met de inzet van vele 
vrijwilligers. De Gegevensautoriteit Natuur financiert tegenwoordig de coördinatie 
en het CBS doet de kwaliteitsbewaking.  

 

Monitoring 

In het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) tellen vrijwilligers 
sinds 1986 vleermuizen in winterverblijven en sinds 1994 dagactieve zoogdieren. 
In 2006 zijn hier tellingen van konijnen in de duinen en van hazelmuizen aan toe-
gevoegd. Dit verslagjaar ging het meetnet Zoldertellingen vleermuizen van start en 
het was een proefjaar voor vleermuistellingen met auto of boot. In dit jaarverslag 
gaan we in op konijnen 

 

Het konijn is terug! 

De verwachtingen waren hooggespannen: na jaren van lage dichtheden door de 
virusziekte Rabbit Haemorrhagic Disease leken de indexen van vorig jaar een 
herstel van het konijn te beloven. En uit het veld kwamen veel signalen dat er weer 
meer konijnen werden gezien. Maar zouden de indexen die indrukken bevestigen? 

In de kustduinen worden sinds 1984 door een groot aantal beheerders 
systematisch konijnen geteld door middel van het rijden van vaste transecten met 
de auto. Die autotransecten worden ’s avonds gereden en alle konijnen die in de 
koplampen worden gezien, worden geturfd. Met die tellingen bepaalt het CBS 
trends en indexen. Over de hele reeks sinds 1984 vertonen ze weliswaar nog 
steeds een lichte afname, maar over de laatste vijf jaar nemen de aantallen toe.  

Het beeld van toename over de laatste vijf jaar wordt ondersteund door gegevens 
uit een andere bron: de broedvogeltellers van SOVON. Sinds 1994 tellen zij naast 
vogels ook de zoogdieren die ze in hun plots zien, waaronder konijnen (indexen 
beschikbaar vanaf 1997). Net als de autotransecten geven die tellingen een 
doorzettende toename in de duinen in de laatste drie jaren aan. 

Ook landelijk zet het herstel van het konijn door. Was er twee jaar geleden nog 
sprake van een significant sterke afname en vorig jaar sprake van een matige 
afname, inmiddels is de ontwikkeling over de gehele periode stabiel. Toch is de 
huidige dichtheid, vergeleken met de stand in de jaren voor de myxomatose nog 
laag, en zijn de getelde aantallen nog niet zo hoog als begin jaren 1990, voor de 
uitbraak van RHD.  



Wat veroorzaakt dit spectaculaire herstel? Onderzoek van de Zoogdiervereniging 
toonde aan dat konijnen in Nederland minder kwetsbaar voor RHD zijn: bij 
gezonde, geschoten dieren werden antilichamen gevonden die wezen op een 
overleefd contact met het virus. Het lijkt er dus op dat er een natuurlijk resistentie 
tegen RHD is ontstaan. Konijnen zijn welkome bewoners van natuurterreinen, dus 
laten we hopen dat het ingezette herstel doorzet. 
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Indexen van het konijn in Nederland, in de duinen (blauwe lijn, linker as) en landelijk 
(SOVON-tellingen; zwarte lijn, rechter as). 

 

Verspreidingsonderzoek 

Het VerspreidingsOnderzoek Nederlandse Zoogdieren, een programma van de 
Zoogdiervereniging VZZ, krijgt sinds 2006 aanzienlijke financiële ondersteuning 
van het ministerie van LNV en nu van de Gegevensautoriteit Natuur. 

In 2008 heeft gecoördineerd verspreidingsonderzoek plaatsgevonden aan de 
boommarter, das, noordse woelmuis en waterspitsmuis. De verspreiding van de 
das was in 2007 al aardig compleet in beeld gebracht, daarom wordt deze soort in 
dit jaarverslag niet besproken. 

Het verspreidingsonderzoek richtte zich ten eerste op het inwinnen van gegevens 
zodanig dat het verspreidingsbeeld op 10*10 km-hokniveau van de periode 2007-
2012 (de periode waarop de volgende rapportage ex artikel 17 van de Habitatricht-
lijn betrekking heeft) compleet geactualiseerd gaat worden. Voor de genoemde 
rapportage zijn soorten genoemd in bijlage II, IV en V van de Habitatrichtlijn 
relevant. In verband met de logistiek van het veldwerk is op verzoek van de 
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Gegevensautoriteit Natuur en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) voor de 
andere soorten dezelfde frequentie van actualisatie gehanteerd. 
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# Alleen via braakbalanalyse          1) Leefgebied onvolledig bekend 

 

Ten tweede was de actualisering van het verspreidingsgebied op 1*1 km-
hokniveau er op gericht dat goede kansenkaarten gemaakt kunnen worden met 
gegevens niet ouder dan 5 jaar. In 2008 werd vooral gestuurd op ‘zwakke plekken’ 
in het verspreidingsbeeld. Dit zijn plekken waar de kans om de soort aan te treffen 
laag is. Voor het maken van kansenkaarten is tenslotte niet alleen kennis over 

Soort leefgebied / range onderzocht sinds 2007 onderzocht sinds 2004

 (10*10 km -
hokken) 

(10*10 km-hokken) (1*1 km-hokken) 

boommarter 246 76 (= 31%) 726 

bunzing 423 1) 271 (= 64%) 1.280 

damhert  73 44 (= 60%) 218 

das 223 141 (= 63%) 2.880 

edelhert 45 30 (= 67%) 311 

eekhoorn 297 225 (= 75%) 2.388 

grote bosmuis 7 4 (=  57%) 21 

noordse woelmuis 92 34 (= 37%) 552 

steenmarter 246 145 (= 59%) 977 

veldspitsmuis # 7 1) 5 (= 71%) 21 

waterspitsmuis 404 64 (= 16%) 674 

wild  zwijn 80 64 (= 80%) 666 

Het aantal 10*10 km-hokken en 1*1 km-hokken van het leefgebied en het aantal 
km-hokken dat geïnventariseerd is. Vet weergegeven zijn die soorten waarbij 
aansturing voor het gericht verzamelen van waarnemingen heeft plaatsgevonden in 
zowel 2007 als 2008. Voor de andere soorten geldt dat gegevens zonder gerichte 
aansturing zijn verzameld. 
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goede plekken met een hoge dichtheid nodig, maar moeten ook de gebieden met 
een lage dichtheid of volledig ontbreken van de soort bekend zijn. Hoewel de 
sturing van de vrijwilligers op de ‘zwakke plekken’ was gericht, brachten zij vooral 
informatie over de goede plekken aan. 

Van de zesjarige periode (2007-2012) zijn nu dus twee jaren (1/3e ) gepasseerd. In 
de tabel is voor de onderzoekssoorten aangegeven uit hoeveel 10*10 km-hokken 
het geschikte leefgebied bestaat, hoeveel van deze hokken in de periode 2007-
2008 zijn onderzocht en hoeveel 1*1 km-hokken in de periode 2004-2008 zijn 
onderzocht. 

Verder heeft de Gegevensautoriteit Natuur opdracht gegeven om voor zeven 
soorten te onderzoeken hoe de stand van zaken van het verspreidingsbeeld is en 
hoe dit volledig gemaakt zou kunnen worden. Het gaat om bunzing, damhert, 
edelhert, eekhoorn, grote bosmuis, steenmarter en wild zwijn. 
 

Boommarter 

De grote inzet van de vrijwilligers heeft dit voorjaar veel nieuwe informatie op-
geleverd over het voorkomen van de boommarter in Nederland. Er is de laatste 
twee jaar hard gewerkt om door middel van cursussen meer mensen boom-
marters te leren vinden. Met de hulp van ervaren leden van de Werkgroep 
Boommarter Nederland zijn nieuwe vrijwilligers in gebieden aan de slag gegaan 
waarvan onzeker was of de boommarter er (nog) voorkomt. Dit heeft in het Friese 
Gaasterland en de bossen langs de Overijsselse Vecht het vaststellen van 
voortplanting opgeleverd.  

Het werken met cameravallen is uitgebreid getest door stagiaires Anja Oude 
Tijdhof en Madieke Gehem. Het blijkt mogelijk hiermee boommarters vast te 
leggen. Duidelijk is wel dat de 10 cameravallen zeker 8 tot 10 weken in een gebied 
moeten staan voor een redelijke kans op succes. De cameravallen legden in de 
bossen bij de Overijsselse Vecht een boommarter vast. Vrijwel tegelijkertijd werd 
door Daniel Tuitert, een van de locale vrijwilligers die meehielp, een holle boom 
gevonden met daarin 2 jonge boommarters.  

 

In de herfst van 2008 zijn de cameravallen ingezet in Zeeuws Vlaanderen. Dit 
gebeurde in samenwerking met de Zoogdierwerkgroep Zeeland en Het Zeeuwse 
Landschap. In de omgeving van het Belgische Kalmthout komt nog een kleine 
populatie boommarters voor. Uit 2007 is een waarneming bekend geworden van 
een mogelijke boommarter uit de bossen ten zuiden van Bergen op Zoom (NB). 
Maar nu werd in Zeeuws Vlaanderen geen boommarter betrapt door de 
cameraval. 



 

De leden van de WBN hebben hun onderzoek aan de ecologie van de 
boommarter met volle inzet voortgezet. Dit jaar is op de Veluwezoom begonnen 
met vangen van muizen met inloopvallen. Dit om een maat te hebben voor de 
talrijkheid van muizen van jaar tot jaar en te kijken of dit invloed heeft op het voort-
plantingssucces van de boommarter.  
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Het door de WBN, Alterra, waarneming.nl en de Zoogdiervereniging onderhouden 
netwerk om dode boommarters te verzamelen heeft ook dit jaar weer veel werk 
verricht. Dit betekent helaas dat er nog steeds veel boommarters in het verkeer 
sneuvelen. Dit is momenteel de grootste bedreiging voor uitbreiding van het leef-
gebied van de boommarter en een stabiele populatie boommarters in Nederland. 
Er zijn een aantal snijsessies geweest om sectie te verrichten op de verzamelde 
dieren. Dit levert onder meer gegevens op over voedsel, door de maaginhoud, en 
voortplantingsstatus. Dit laatste is van belang om in te schatten of het om 
gevestigde, territoriale, dieren gaat of zwervers.  

 

Noordse woelmuis 

De noordse woelmuis is een bijzondere muis; de Nederlandse ondersoort (ssp. 
arenicola) is de enige endemische zoogdierensoort van Nederland. Dit betekent 
dat hij nergens anders ter wereld voorkomt; in feite is het een relict uit de laatste 
ijstijd. Daarmee is de noordse woelmuis de meest bijzondere zoogdiersoort van 
ons land. De Nederlandse ondersoort heeft daarom een belangrijke status in 
bescherming en beleid, waaronder via de Europese Habitatrichtlijn, wat een strikte 
bescherming betekent.  

In Nederland worden vijf regio’s onderscheiden waar de noordse woelmuis voor-
komt: Friesland, Noord-Holland Midden, het Utrechts-Hollands plassengebied, het 
Deltagebied en Texel. 

Ten behoeve van de Inhaalslag VONZ 2008 werden in het najaar in totaal zo’n 125 
locaties bevangen op het voorkomen van de noordse woelmuis. Het onderzoek 
werd deels uitgevoerd door drie medewerkers van de Zoogdiervereniging die meer 
dan 75 locaties bevingen. 

Daarnaast is er tijdens twee weekenden ook door een groot aantal vrijwilligers 
noordse woelmuizen gevangen. Dit jaar gebeurde dit in Friesland (Alde Feanen) 
en Zuid-Holland (Nieuwkoopse Plassen). 

Het Frieslandkamp werd eind augustus in de Alde Feanen gehouden, waarbij in 
totaliteit 23 personen aanwezig waren!  Er waren 16 locaties geselecteerd die nog 
nooit eerder bevangen werden; in 3 van die locaties werden noordse woelmuizen 
gevangen, allen gelegen in de westzijde van het gebied.  

Tijdens het  vrijwilligerskamp in de Nieuwkoopse Plassen (medio oktober) werden 
op 5 van de 12 bevangen locaties noordse woelmuizen aangetroffen. De vier 
positieve locaties in de zuidwesthoek waren nieuw. De vier locaties langs de 
Grecht, waar in 2001 nog overal noordse woelmuizen werden aangetroffen, 
leverden nu alleen rosse woelmuizen en een aardmuis! Gevreesd moet worden 
dat langs deze oude veenstroom de soort niet meer aanwezig is 



 
Braakbalonderzoek 

Naast waarnemingen van noordse woelmuizen met behulp van inloopvallen, 
komen veel gegevens uit het braakbalverspreidingsonderzoek. Het ruwe 
braakbalmateriaal wordt voor het grootste gedeelte aangeleverd door regionale 
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kerkuilwerkgroepen, waarvan een klein deel ook de analyses uitvoert. Voor nadere 
uitleg aangaande partijgrootte, validatie en vrijwilligers: zie waterspitsmuis. 

Vanglocaties 
vrijwilligersweekend Alde 
Feanen (Friesland; 
augustus 2008) en 
Nieuwkoopse Plassen 
(oktober 2008) (groene 
stip: bevangen, rode stip 
of driehoek: met noordse 
woelmuis). 

 

Waterspitsmuis 

Het geschikte leefgebied van de waterspitsmuis in Nederland omvat 404 10*10 
hokken. Dankzij het gecoördineerde verspreidingsonderzoek is waterspitsmuis 
sinds 2007 in 64 van deze hokken (16%) vastgesteld. Met de huidige jaarlijkse 
inspanning lijkt het dus niet haalbaar om in 2012 een op dit niveau dekkend 
actueel verspreidingsbeeld te hebben. Sinds 2004 is de aanwezigheid van de 
noordse woelmuis in 647 1*1 km-hokken onderzocht. 

Binnen het verspreidingsonderzoek zijn data van waterspitsmuizen op twee 
manieren verkregen: via braakbalonderzoek en via onderzoek met inloopvallen in 
combinatie met lokbuizen.  

 

Inloopvallen versus lokbuizen 

Het onderzoek met lokbuizen is een poging om de arbeidsintensieve (en 
daarmee dure) vangmethode door professionals, te vervangen door een 
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arbeidsextensieve (en daarmee goedkope) methode om waterspitsmuizen 
aan te tonen met vrijwil-ligers. In 2007 is getracht een correlatie te leggen 
tussen de vangmethode met inloopvallen en de lokbuismethode, door beide 
naast elkaar in te zetten. Door het bijna compleet ontbreken van vangsten 
en het ontbreken van enige aanwijzing van waterspitsmuis met de lokbuizen 
in 2007, is ditzelfde onderzoek in 2008 nogmaals uitgevoerd, maar met 
aangepaste lokbuizen (nu inclusief haarval). Van de drie in 2008 
geselecteerde waterspitsmuisgebieden werden in slechts één daarvan (in 
twee van de zes locaties) waterspitsmuizen gevangen. De lokbuizen 
leverden in 2008 echter in het geheel geen positieve gegevens op. 
Voorgaande betekent dat, hoewel de lokbuismethode voor Nederland een 
zeer veelbelovende inventarisatie-methode leek (en in Groot-Brittannië blijkt 
te zijn), er dermate slechte resultaten zijn behaald, dat voor het 
verspreidingsonderzoek lokbuizen niet voldoen en vangen met inloopvallen, 
naast braakbalonderzoek, de enige bruikbare methode blijft om 
waterspitsmuizen vast te stellen. 

 

Braakbalonderzoek 

De positieve waarnemingen van waterspitsmuizen komen dus bijna geheel voor 
rekening van het braakbalverspreidingsonderzoek. Het ruwe braakbalmateriaal 
wordt voor het grootste gedeelte aangeleverd door regionale kerkuilwerkgroepen, 
waarvan een klein deel ook de analyses uitvoert.  

Naast positieve waarnemingen kunnen met behulp van het braakbalonderzoek 
ook ‘nulwaarnemingen’ voor een km-hok worden gedaan. Wanneer in een partij 
van minimaal 150 muizenprooien geen waterspitsmuis wordt aangetroffen, wordt 
er van uit gegaan dat er zich (in dat jaar) binnen dat km-hok geen 
waterspitsmuizen bevonden. 

Zonder in de toekomst gebruik te kunnen maken van de lokbuismethode en 
daarom vooral afhankelijk te zijn van braakbalonderzoek, lijkt het met de huidige 
jaarlijkse inspanning moeilijk haalbaar om in 2012 een dekkend actueel 
verspreidingsbeeld te hebben. In 50% van het aantal te bemonsteren km-hokken 
zijn kerkuilen aanwezig. Voor de resterende hokken blijft alleen onderzoek met 
inloopvallen over; een dure, tijdrovende methodiek, die daardoor op jaarbasis 
daarom waarschijnlijk slechts beperkt in te zetten zal zijn. 

 

Validatie 

De validatie van waterspitsmuisvondsten vanuit het braakbalonderzoek 
levert geen problemen op. Alle schedelresten worden na analyse door een 
specialist van de VZZ gecontroleerd. Braakbalmeldingen waarvan geen  



Noordse woelmuislocaties door medewerkers van de Zoogdiervereniging in 
2008 onderzocht  (resp. Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland). 
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bewijs overlegd kan worden, worden niet geaccepteerd. De enkele vangst is 
gedaan door een professional die bekend is met de soort. De weinige losse 
waarnemingen worden alleen geaccepteerd wanneer er afdoende bewijs 
kan worden overlegd, in de vorm van een dode waterspitsmuis of een foto 
van het dier. 

ge losse 
waarnemingen worden alleen geaccepteerd wanneer er afdoende bewijs 
kan worden overlegd, in de vorm van een dode waterspitsmuis of een foto 
van het dier. 
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Vrijwilligers 

Er is een grote groep vrijwilligers actief binnen de regionaal georganiseerde 
kerkuilwerkgroepen. Deze groepen leveren jaarlijks grote hoeveelheden 
kerkuilbraakballen, die vervolgens door een groep ’pluizers’ geanalyseerd worden. 
En hoewel het de pluizers nog steeds lukt om het aantal benodigde partijen op 
jaarbasis geanalyseerd te krijgen, wordt het steeds moeilijker om afvallers te 
vervangen en wordt het aantal partijen, dat in de vriezer wacht op verwerking, 
steeds groter. Ondanks het organiseren van (drukbezochte) lezingen in combinatie 
met ‘pluisavonden’, is de animo om zelfstandig te gaan pluizen zeer gering en 
wordt er grotendeels gewerkt met een beperkt aantal mensen die dit al jaren lang 
doen. 

Actualiseren verspreiding en witte gebieden 

Van de provincies zijn Limburg, Utrecht, Friesland en Gelderland relatief het beste 
onderzocht. Drenthe, Groningen, Overijssel en Noord-Brabant kennen een 
behoorlijke kerkuilstand, maar het netwerk van verzamelaars van kerkuilbraakbal-
len dient hier nog verder uitgebreid te worden. In Zeeland wordt voldoende 
verzameld (en autonoom geplozen), maar het leveren van de gegevens loopt 
achter. Noord- en Zuid-Holland kennen een relatief lage kerkuilstand, waardoor 
een groot percentage van het potentiële waterspitsmuisareaal niet mbv braakbal-
onderzoek onderzocht kan worden. Met name in deze provincies zal aanvullend 
met inloopvallen gewerkt moeten worden. 

 

Knelpunten 

Het braakbalonderzoek kan alleen daar worden toegepast waar kerkuilen 
broeden. Het percentage km-hokken waar waterspitsmuis verwacht kan worden, 
maar die niet gedekt worden door kerkuilen, bedraagt ongeveer 50%. Door de 
zeer tegenvallende resultaten van de lokbuismethode is het grootschalig inzetten 
van vrijwilligers in die hokken niet mogelijk en is het veel duurdere (professionele) 
onderzoek met inloopvallen de enige optie. Voldoende landelijke dekking krijgen 
wordt dus moeilijker dan gepland en zal op z’n minst duurder worden dan 
oorspronkelijk gedacht. 

 

De Nationale Databank Flora en Fauna en Telmee.nl 

In 2008 werd de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) een feit. De GaN gaat optreden 
als makelaar tussen aanbieders van natuurgegevens (verspreidings- en 
monitoringdata van planten en dieren in Nederland) en gebruikers. Gebruikers zijn 
met name overheden, (groene) adviesbureaus, terreinbeheerders en project-
ontwikkelaars. Aanbieders zijn op dit moment de Particuliere Gegevensbeherende 
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Organisaties (PGO’s), waaronder de Zoogdiervereniging VZZ. In 2008 zijn door de 
GaN met Stichting Natuurinformatie, de beheerder van waarneming.nl, afspraken 
gemaakt over levering van hun gegevens. 

Al deze gegevens moeten in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 
komen. De bouw van de NDFF is in 2008 in een stroomversnelling gekomen. Er 
zijn belangrijke besluiten genomen over de structuur van de databank, de veld-
codes en allerlei beheerfuncties. Daardoor was het eind 2008 eindelijk mogelijk om 
met de voorbereidingen voor het omzetten van de databanken van de PGO’s naar 
de NDFF te starten. De Zoogdiervereniging VZZ heeft de leiding over deze data-
conversie. 

Ondertussen ontwikkelde het invoerportaal Telmee.nl zich verder. Het belang van 
dit portaal is inmiddels zo groot dat besloten is de achterliggende databank om te 
dopen tot het Basisarchief van de NDFF. Dit Basisarchief bevat alle informatie die 
waarnemers bij een waarneming leveren. Het dient als basis voor een zogenaam-
de Uitleverdatabank. De Uitleverdatabank bevat alleen informatie die voor 
gebruikers van belang is. Het Basisarchief bevat bijvoorbeeld informatie over de 
waarnemer en kenmerken van de waarneming die nodig zijn om de betrouw-
baarheid van de waarneming te bepalen. Alleen betrouwbare (gevalideerde) 
waarnemingen stromen door naar de Uitleverdatabank. 

Om alle onderdelen van de NDFF goed op elkaar aan te laten sluiten was het van 
belang dat de ontwikkeling van Telmee eind 2008 stilgelegd werd. In de loop van 
2009, als de eerste versie van de NDFF gereed en gevuld is, gaat de ontwikkeling 
van Telmee.nl verder. 

 

Zoogdieratlas.nl 

In mei 2008 is Zoogdiervereniging VZZ gestart met het project Levende Atlas van 
de Zoogdieren van Nederland (Zoogdieratlas.nl).  

Uit een voorafgaand pilot project was gebleken dat een aanpak via 12 provinciale 
zoogdieratlas (deel)projecten zeer kansrijk was om de doelstellingen: 

- een landsdekkend en actueel beeld van de verspreiding van de 
zoogdieren in Nederland te krijgen. 

- meer aandacht te genereren voor zoogdieren bij natuurbeleid en beheer  

- een actief en groeiend vrijwilligersnetwerk op- en uit te bouwen, dat 
bereid is om zich voor zoogdieren in te zetten o.a. door 
zoogdierwaarnemingen te verzamelen. 

Binnen de provinciale netwerken werden verschillende partijen benaderd zoals het 
provinciaal Landschap, de provinciale organisatie Landschapsbeheer, de 



provinciale zoogdierwerkgroep, de Provincie en enkele andere organisaties.  

Het idee bleek goed aan te slaan en daardoor konden er, na een voorbereidingstijd 
van een aantal maanden, in de provincies Drenthe, Brabant en Overijssel een 
werkgroep en stuurgroep worden geformeerd en konden op 1 november 2008 de 
provinciale coördinatoren met hun werkzaamheden beginnen. 

Tijdens de ALV op 15 november in Zwolle werd het officiële startsein gegeven in 
Overijssel, door Piet Janssen gedeputeerde van de Provincie Overijssel en werd 
de website zoogdieratlas.nl geopend. Deze website vormt de spil tussen alle 
provinciale projecten, waar naast verspreidingskaarten per soort ook activiteiten en 
oproepen te vinden zijn. 

Het realiseren van een ‘levende’ (= digitale) atlas is mogelijk door de faciliteiten die 
beschikbaar (gaan) komen rond de Nationale Databank Flora en Fauna en 
www.telmee.nl.    

Het is de ambitie van de Zoogdiervereniging om na afloop van het project een 
permanente digitale atlas op internet beschikbaar te hebben en uiteindelijk een 
gedrukte atlas van de zoogdieren in Nederland te publiceren. De voorbereidingen 
in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland zijn zover gevorderd dat 
de coördinatoren hier begin 2009 met hun werk kunnen starten. 

Vanuit het landelijk project worden volgend jaar ook in de resterende vijf provincies 
organisaties benaderd om deel te nemen aan een provinciaal atlas netwerk. De 
looptijd van ieder provinciaal project is twee jaar, door een verschillend start-
moment per provincie heeft het landelijke project een totale looptijd van drie jaar.  

 

Voorzitter Jacob van Olst (r) en Overijssels gedeputeerde  
Piet Jansen starten het project zoogdieratlas.nl (Foto Nico 
Driessen) 

 
46 



 
47 

Limburg 

Zoogdiervereniging VZZ heeft ervaring opgedaan met een provinciale aanpak in 
het project Zoogdieratlas van Limburg. Hierin wordt samengewerkt met Het 
Natuurhistorische Genootschap Limburg. Dit project moet eind 2009 een 
(papieren) atlas opleveren. In 2008 werd door bijna 40 vrijwillige soortauteurs 
gewerkt aan soortteksten en vonden er analyses en bewerkingen van de 
gegevens plaats. 

Door het project zijn echter ook alle gegevens digitaal beschikbaar en daardoor 
bruikbaar voor Zoogdieratlas.nl.  
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ZOOGDIERONDERZOEK NEDERLAND 

Het motto van de Zoogdiervereniging VZZ is: ‘Zonder kennis is effectieve 
bescherming niet mogelijk’. Daarom probeert de vereniging een vinger aan 
de pols te houden over de toestand en de ontwikkelingen van de zoogdier-
populaties in Nederland (zie hierboven), maar stimuleert ze ook het onder-
zoek naar de leefwijze van zoogdieren en de eisen die zij aan hun leef-
gebied stellen. In 2008 uitte zich dit onder andere in een onderzoek naar 
vleermuizen in bossen van Staatsbosbeheer in Brabant, een onderzoek 
samen met de NJN naar het zwermen van vleermuizen in Zuid-Limburg en 
een studie naar de risico’s van uitheemse eekhoorns. 
 

Vleermuizen in drie bosgebieden in Noord-Brabant 

In de periode juni-september 2008 vond een grootschalig onderzoek plaats naar 
de vleermuiswaarden van drie bosgebieden in Noord-Brabant: het Mastbos en het 
Ulvenhoutse Voorbos bij Breda en het Moretusbos bij Putten. Het onderzoek werd 
uitgevoerd door professionals en vrijwilligers en vond plaats in opdracht van 
Staatsbosbeheer in het kader van de evaluatie van haar beheersdoelen. Daarbij 
stonden twee onderzoeksvragen centraal. 
1) Welke soorten vleermuizen komen voor in de onderzoeksgebieden? 
2) Hoe is het terreingebruik van de aangetroffen soorten (waar liggen de 

vliegroutes, foerageergebieden en verblijfplaatsen)? 

Daarnaast werd gevraagd om per gebied aan te geven op welke wijze dit 
vleermuisvriendelijk beheerd zou kunnen worden. 

Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van een breed scala aan methodes, 
waaronder bat detectoronderzoek, analyse van opgenomen geluidspulsen, 
mistnetonderzoek en visuele inspectie van mogelijke verblijfplaatsen in bomen en 
op zolders. 

Het Mastbos is sinds 1986 in totaal vijf keer op vleermuizen onderzocht. Dat is een 
voor Nederland unieke situatie. Het gebied blijkt regionaal van grote betekenis te 
zijn als verblijfplaats van de watervleermuis en als foerageergebied van de gewone 
dwergvleermuis en laatvlieger. De baardvleermuis en franjestaart werden beide 
voor het eerst met zekerheid in het gebied vastgesteld. Opvallend is de achter-
uitgang van het aantal paarplaatsen van de rosse vleermuis. Mogelijke 
verklaringen hiervoor zijn de afname van het aanbod aan holtes in bomen, de 
toegenomen recreatiedruk of regionale verschuivingen in de kerngebieden van de 
soort. 
 
Het Ulvenhoutse Voorbos is sinds 1989 in totaal vier keer op vleermuizen 



De achteruitgang van het aantal paarplaatsen van de rosse vleermuis in het 
Mastbos bij Breda. 

  

onderzocht. Bosgebieden met een dergelijke frequentie van vleermuisonderzoek 
zijn redelijk uniek. Het bos is, tezamen met de aangrenzende gebieden, van groot 
belang als leefgebied voor de baardvleermuis. Van deze soort werd een zogend 
vrouwtje gevangen, wat er op wijst dat in het gebied of de directe omgeving een 
kraamverblijfplaats aanwezig moet zijn. Geadviseerd is om speciaal voor de 
baardvleermuis een regionaal beheerplan op te stellen. Het Ulvenhoutse Voorbos 
is daarnaast van betekenis als foerageergebied van de gewone grootoorvleermuis 
(ook verblijfplaatsen), gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Ook is het gebied 
vermoedelijk van belang als verblijfplaats voor de watervleermuis. 

Het Moretusbos is een bosgebied van meer dan 200 jaar oud. Op grond daarvan 
waren significante vleermuiswaarden te verwachten van vooral boombewonende 
soorten. De waarden bleken voor Nederlandse begrippen echter nogal gemiddeld 
te zijn en voor een ouder bosgebied zelfs vrij laag. De meest aannemelijke 
verklaring voor de relatief beperkte vleermuiswaarden van het gebied is dat een 
groot bestand aan oudere loofbomen met holtes ontbreekt. Vermeldenswaardig 
zijn de aanwezigheid van verblijfplaatsen van de rosse vleermuis en ruige 
dwergvleermuis en de waarnemingen van foeragerende grootoorvleermuizen. 

 

Zwermactiviteit van vleermuizen in het najaar voor kalksteengroeven in 
Limburg 

In de periode begin augustus tot en met half oktober is gestandaardiseerd 
ieder weekend voor zes vooraf geselecteerde kalksteengroeven gevangen 

 
49 



 
50 

om te onderzoeken wanneer welke vleermuissoorten zwermen. Hierbij was 
het voornaamste doel te onderzoeken of de zwermperiode samenvalt met 
de seksuele activiteit van de soort en of er een correlatie te vinden is tussen 
de zwermende soorten en de aangetroffen soorten tijdens de jaarlijkse 
wintertellingen. 

Er zijn in totaal 1434 individuele dieren gevangen, verdeeld over dertien 
soorten. De watervleermuis is het meest gevangen, gevolgd door de 
franjestaart en de ingekorven vleermuis. Naar voren komt dat de 
onderzochte groeven sterk van elkaar verschillen in de soortensamenstelling 
en gevangen aantallen. Dit laat zien dat het van groot belang is 
verschillende winterobjecten te onderzoeken om een goed beeld van 
zwermpieken en de aanwezigheid van soorten in een regio vast te stellen. 

De gevonden zwermpieken zijn te verdelen in vier categorieën: vroege 
piekers, middenpiekers en late piekers. Er zijn verschillen in de 
activiteitspieken door de nacht heen gevonden, waarbij de meeste soorten 
tussen 00:00 en 01:30 uur zwermen. Tijdens dit onderzoek zijn verschillende 
nieuwe verspreidingsgegevens van de Bechsteins, Brandts en grijze 
grootoorvleermuis gevonden.  

Het is sinds 2006 bekend dat de Bechsteins vleermuis in grote getale 
zwermt voor de Boschberggroeve op de Cannerberg, wat werd bevestigd 
door de vangst van 27 mannelijke en twee vrouwelijke dieren in het laatste 
weekend van september 2007. Ook tijdens dit onderzoek is deze soort 
meermaals gevangen voor deze groeve, waarmee hij 4% van het totaal 
aantal vangsten voor zijn rekening nam. Tevens is de soort in 2001, 2006 en 
2007 voor andere groeven op de Cannerberg gevangen. 

Nieuwe vindplaatsen van de Bechsteins vleermuis waren de Koelenbosch-
groeve (vangst van één mannetje in week 33) en groeve de Hel (vangst van 
een ander mannetje in week 35). 

De Bechsteins vleermuis is opgenomen in de Habitatrichtlijn Bijlage II en IV. 
Dit betekent dat landen voor deze soort beschermingsgebieden dienen aan 
te wijzen. Echter, deze soort is voor Nederland niet opgenomen. Door de 
vangsten van dit onderzoek, en de vangsten van 2007 en 2006, dient dit ons 
inziens heroverwogen te worden, en wel om de volgende redenen: de 
gevangen aantallen zijn hoog. Daarnaast zijn er vrouwtjes van deze soort 
gevangen die in de maanden voor de vangst hebben gezoogd en mannelijke 
dieren die seksueel actief waren. Dit is het eerste stadium van voorplanting. 
Nader onderzoek dient uit te wijzen of, en zo ja hoeveel, Bechstein’s 
vleermuizen op Nederlands grondgebied hun kraamkolonie hebben. De 
laatste tien jaar werden er in september meerdere Bechsteins vleermuizen 
gevangen bij de Lacroixberg en het Koegat bij Zichen-Zussen-Bolder in 
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Belgisch Limburg. Het is goed mogelijk dat de zwermende Bechsteins 
vleermuizen voor de Boschberggroeve een directe relatie hebben met een 
populatie aldaar. De afstand tussen de Boschberg enerzijds en de 
Lacroixberg en het Koegat anderzijds is hemelsbreed minder dan vijf 
kilometer. 

Het is tijdens dit onderzoek mede door de weersafhankelijkheid bij de vangst 
van deze soort onduidelijk gebleven wanneer de seksuele piek van de 
Bechsteins vleermuis is. Vermoedelijk zal dit rond week 39 zijn, mede gelet 
op de vangsten van 2007.  

 

Risico-analyse uitheemse eekhoorns 

In Nederland worden minimaal 38 eekhoorn(onder)soorten gehouden en 
verhandeld. Daarvan zijn tot op heden 10 soorten in het wild waargenomen 
en bij de Zoogdiervereniging VZZ gemeld. Uit een eerdere quick-scan bleek 
dat 19 (onder)soorten niet in aanmerking komen voor een uitgebreidere 
risico-assessment vanwege eigenschappen die ze niet geschikt maken om 
in het Nederlandse klimaat te overleven of omdat het habitat niet voor-
handen is. De resterende 19 (onder)soorten zijn met behulp van de 
uitgebreide risico-assessment nader bekeken en beoordeeld. Ondanks een 
literatuurstudie kon niet van alle soorten de juiste informatie achterhaald 
worden. Toch kon in de meeste gevallen wel een inschatting over de soort 
gegeven worden.  

Een aantal soorten komt als risicovol naar voren. Meest risicovol is de grijze 
eekhoorn . De eindbeoordeling voor deze soort is zeer hoog. De kans op 
binnenkomst en waarschijnlijkheid van vestiging zijn groot, respectievelijk 
hoog en de kans dat de soort een negatieve ecologische impact op de rode 
eekhoorn heeft is zeer hoog. Er zijn twee soorten waarbij de eindbeoordeling 
hoog is. Dit zijn de Siberische grondeekhoorn en de Pallas eekhoorn. Zij zijn 
al in Nederland gevestigd: de Siberische grondeekhoorn bij Tilburg en de 
Pallas eekhoorn bij Weert. Bij deze twee soorten wordt een negatief effect 
op de inheemse rode eekhoorn niet uitgesloten en als matig of hoog 
beoordeeld, waarbij bij de Siberische grondeekhoorn niet uit te sluiten is dat 
het effect nog groter is. Indien dit het geval is, wordt de eindbeoordeling voor 
de Siberische grondeekhoorn zeer hoog. 

Er zijn vijf soorten waarvan verwacht wordt dat de risico’s minder groot zijn 
en de eindbeoordeling matig is. Dit zijn de Kaukasus eekhoorn, de Japanse 
eekhoorn, de Amerikaanse voseekhoorn, de Amerikaanse rode eekhoorn en 
de Chinese boomeekhoorn. Bij de Japanse eekhoorn wordt ingeschat dat de 
ecologische impact matig zal zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat het 
effect groter is dan op basis van de beschikbare kennis nu ingeschat wordt. 



In dat geval zou in combinatie met de grote kans op binnenkomst en de 
hoge kans op vestiging de eindbeoordeling uitkomen op hoog. Bij de 
Amerikaanse voseekhoorn wordt de kans van vestiging op matig ingeschat. 
Ook hier is een hogere kans niet uit te sluiten. In dat geval wordt in 
combinatie met de hoge ecologische impact het eindoordeel voor deze soort 
hoog. Bij de Amerikaanse rode eekhoorn en de Chinese boomeekhoorn is 
niet uit te sluiten dat de ecologische impact te laag is ingeschat. Terwijl bij 
de Chinese boomeekhoorn de inschatting van de kans op vestiging te laag 
is ingeschat. Indien deze in werkelijkheid hoger zijn dan rechtvaardigt dat 
een hogere eindbeoordeling. 

Van vijf soorten wordt niet verwacht dat er risico’s zijn en is de eind-
beoordeling ingeschat als zijnde laag. Dit zijn de roodstaart eekhoorn, de 
veelkleurige eekhoorn, de pater Davidson rotseekhoorn, de Amerikaanse 
chipmunk en de Amerikaanse grondeekhoorn. We schatten voor deze 
soorten de kans van binnenkomst, waarschijnlijkheid van vestiging en 
ecologische impact matig of lager. Van de Roodstaart eekhoorn, de 
veelkleurige eekhoorn en de Amerikaanse grondeekhoorn is niet uit te 
sluiten dat de waarschijnlijkheid van vestiging en de ecologische impact op 
de rode eekhoorn onderschat zijn. Bij de roodstaart eekhoorn en de 
veelkleurige eekhoorn is het niet uit te sluiten dat het veronderstelde 
risicovolle habitat is onderschat. 

In de zomer van 2008 werden Japanse eekhoorns illegaal losgelaten in 
Amersfoort.  
 

Japanse eekhoorn zoekt de vrijheid op (Foto Jasja Dekker) 
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ZOOGDIEREN - HET BESCHERMEN WAARD 

Voor de Zoogdiervereniging VZZ zijn alle zoogdiersoorten het beschermen waard, 
of ze nu zeldzaam zijn, bedreigd of niet. Zij vormen allen een onlosmakelijk 
onderdeel van het Nederlandse landschap en dat willen we graag zo houden. 
Daarom stelt de vereniging haar kennis beschikbaar, geeft adviezen, voert in 
opdracht inventarisaties uit en klimt zo af en toe in de pen om voor de belangen 
van de inheemse zoogdieren op te komen. 
 
Zoogdieren in gebouwen in Noord-Brabant 

In 2008 is in Noord-Brabant, in navolging van andere provincies, begonnen met 
het opzetten van een netwerk van vrijwilligers die hulp kunnen bieden als 
zoogdieren in gebouwen problemen veroorzaken. Het gaat dan met name om 
vleermuizen en steenmarters. De Zoogdiervereniging doet dit in samenwerking 
met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer (onderdeel van het Brabants 
landschap) en de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant. 

Mensen die overlast ervaren van deze dieren weten vaak niet goed hoe hiermee 
om te gaan, of waar informatie hierover te vinden is. Wettelijk gezien ligt de taak 
voor de opvang van genoemde problemen bij gemeenten. In praktijk wordt hier 
echter niet of nauwelijks invulling aan gegeven. Gezien het relatief geringe aantal 
gevallen per gemeente en de complexiteit van een goede afhandeling is dit 
nauwelijks verwonderlijk. Door een goede samenwerking tussen gemeenten en 
het netwerk van vrijwilligers moet een adequate afhandeling van de problemen 
mogelijk zijn. 

Het project loopt drie jaar en elk jaar worden in een deel van Noord-Brabant 
vrijwilligers geworven. In 2008 is begonnen met Oostelijk Noord-Brabant. In de 23 
gemeenten binnen dit gebied zijn 21 vrijwilligers geworven (zie  de kaart voor de 
spreiding van de vrijwilligers). De vrijwilligers kregen een korte opleiding over de 
biologie van vleermuizen en steenmarters, het gebruik van een bat detector, en 
hoe om te gaan met vragen van mensen met deze dieren in huis. Allen kregen ook 
een bat detector en een mini cassetterecorder voor het opnemen van vleermuis-
geluiden. Daarnaast kon men zich laten inenten tegen rabiës. 

De gemeenten zijn eveneens benaderd om aan een cursus deel te nemen en hen 
is tevens gevraagd een contactpersoon voor de vrijwilligers aan te wijzen. De 
cursus wordt in 2009 gegeven. 

Dit project is een uitvloeisel van het Soortbeschermingsplan Vleermuizen in Noord-
Brabant dat de Zoogdiervereniging in 2007 voor de provincie opstelde. 
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Overzicht van de drie werkgebieden en van de vrijwilligers in Oostelijk Noord-
Brabant. 

 
Soortbeschermingsplan Kleine marterachtigen in Noord-Brabant 

De provincie Noord-Brabant heeft in 2008 twee soortbeschermingsplannen laten 
maken. Eén voor de otter en één voor de kleine marterachtigen bunzing, wezel en 
hermelijn. Die laatste is door de Zoogdiervereniging opgesteld. 

Wezel en hermelijn staan in het voorstel voor een nieuwe Rode lijst van de 
Nederlandse zoogdieren, beide in de categorie ‘Gevoelig’. De bunzing kon, 
wegens onvoldoende gegevens, niet worden beoordeeld voor de Rode lijst. 
Hoewel dit voorstel nog niet door het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit is vastgesteld, is de provincie Noord-Brabant van mening dat 
deze drie soorten extra aandacht verdienen. 

In het plan wordt ingegaan op de biologie en het landschapsgebruik van de drie 
soorten en welke factoren mogelijke oorzaken van de achteruitgang kunnen zijn. 
Die liggen vooral op het vlak van het verdwijnen van kleine landschapselementen 
en de uitbreiding van het wegennet. Ook zijn de boerenbedrijventerreinen netter 
dan in het verleden, waardoor hier minder schuilplaatsen voor de kleine marters 
zijn. In het plan worden adviezen voor het oplossen van deze knelpunten gegeven. 
Het gaat om heel praktische maatregelen, zoals het terugbrengen van houtwallen 
en overhoekjes, het ondertunnelen van (spoor)wegen en een aangepast beheer 
van akker- en slootranden. Daarnaast is voorlichting belangrijk. Enerzijds om er 
voor te zorgen dat niet alleen de bekende natuurterreinbeheerders maatregelen 
nemen, maar ook de agrariërs. Anderzijds om het negatieve imago dat deze 
soorten bij sommige mensen hebben, weg te werken. 



Vleermuizen en milieu-effect-rapportages in Zuidoost-Europa 

Het in 2006 begonnen project ‘Bats and Environmental Impact Assessment’ in 
Roemenië en Bulgarije werd in 2008 met succes afgerond. Deze twee landen 
traden op 1 januari 2007 toe tot de Europese Unie en moeten vanaf dat moment 
aan de Europese regels en wetten voldoen. Zo ook aan de Europese Habitatricht-
lijn, die stelt dat vleermuizen beschermd zijn en dat bij ingrepen in het landschap 
eerst uitgezocht moet worden wat het effect van de ingreep op de lokale vleer-
muispopulatie is en welke compenserende of mitigerende maatregelen genomen 
moeten worden. De Zoogdiervereniging leverde de West-Europese expertise. 
Roemeense en Bulgaarse organisaties zetten deze om naar richtlijnen die in hun 
landen toepasbaar zijn. 

Bij de bewerking van de richtlijnen waren MER-adviesbureaus en de verantwoor-
delijke ministeries van beide landen betrokken. De richtlijnen zijn door de 
ministeries als richtinggevend geaccepteerd. 

Het succes van dit project heeft in 2008 geleid tot een vervolg in Servië. Dit land 
zal in de nabije toekomst tot de Europese Unie toetreden. De opzet van het project 
in Servië is gelijk aan dat in Bulgarije en Roemenië. 
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ONTDEK DE ZOOGDIEREN 

Zoogdieren komen overal in Nederland voor. Vaak zelfs heel dicht in de buurt van 
mensen. Toch beseft niet iedereen dat en worden ze regelmatig onbewust 
bedreigd: een boom met een nest boommarters wordt gekapt, een spouwmuur 
met jonge vleermuizen wordt afgesloten, een berm met hazelmuisnesten wordt 
gemaaid, of een nieuwe weg doorsnijdt het leefgebied van een dassenfamilie. Dit 
kan voorkómen worden als men meer over zoogdieren hoort en leest. In 2008 is 
hiervoor door de Steunstichting VZZ een communicatiemedewerker aangetrokken. 
Daarnaast werd ook in 2008 de nodige aandacht besteed aan het werven, 
behouden en opleiden van vrijwillige en professionele zoogdierwaarnemers. 

 

Communicatie en PR 

Met de komst van een medewerker communicatie heeft communicatie en PR een 
flinke sprong vooruit gemaakt. Nooit eerder was de Zoogdiervereniging VZZ zo 
vaak in het nieuws in verschillende media. Oorzaak was een actief mediabeleid 
waarin persberichten een belangrijke rol speelden. Door te zorgen voor gedegen 
interessante nieuwsfeiten over de wereld van de zoogdieren zijn we er in korte 
termijn in geslaagd om een stevige positie op te bouwen. Illustratief is dat een 
overgrote meerderheid van de persberichten tot berichten op het ANP leidt en 
daarmee een tot een wijdere verspreiding in de media. Journalisten weten ons ook 
steeds vaker uit eigen beweging te vinden.  

Zonder volledig te willen zijn hierbij een aantal titels waarin onze berichten (soms 
meermaals) zijn verschenen: De Volkskrant, Telegraaf, NRC, Trouw, AD, De Pers, 
Metro, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, NRC Next, diverse 
regionale kranten en omroepen, radio 1, radio 538, radio 3FM, Vroege Vogels TV 
(en radio), nu.nl, telegraaf.nl en een reeks van andere websites. Verder in 
Grasduinen, Onverwacht Nederland en andere (groene) tijdschriften. Bovendien is 
onze eigen website een stuk nieuwsgerichter en actueler geworden (mede dankzij  
de ombouw naar een Content Management Systeem) en zijn we gestart met 
ZoogdierTV (filmpjes op Youtube) die ook veel bekeken zijn. Topper was het 
filmpje van wilde zwijntjes met koemotief. Deze is maar liefst 4579 keer bekeken. 

Het totale bereik van onze mediaexposure uitgedrukt in aantal lezers, kijkers en 
luisteraars is enorm groot, in ieder geval honderdduizenden Nederlanders. Nu is 
het zaak de verworven positie te behouden en verder uit te bouwen. In 2008 is 
geschreven aan een communicatieplan om dit te kunnen bereiken. 

 



 

In de lente van 2008 ging de website Natuurbericht.nl van start, een initiatief van 
de WUR waaraan diverse PGO’s, waaronder ook de Zoogdiervereniging, 
meewerken. Gedachte is op een website actueel nieuws over wat nu speelt in de 
natuur voor een groot publiek toegankelijk te maken. Gemiddeld twee berichten 
per week werden door ons geleverd over zoogdieren en actuele gebeurtenissen in 
de natuur (bijvoorbeeld het einde van de winterslaap van de eikelmuizen). De 
website wordt gemiddeld door vijfhonderd mensen per dag bekeken waaronder 
veel journalisten die het nieuws in een aantal gevallen oppikken. Gemiddeld wordt 
er maandelijks 90.000 keer een van de  berichten gelezen. Het aantal unieke 
bezoekers per dag lijkt te stijgen. Iedere bezoeker bekijkt gemiddeld 8 pagina’s. In 
2009 wordt de site voortgezet dankzij financiering van het ministerie van LNV en 
wordt gewerkt aan meer bezoekers. 

 

Soort van het jaar: de bunzing  

De bunzing is in 2008 onder de aandacht 
gebracht van het grote publiek door bescheiden 
publiciteitsacties in kranten, op televisie en 
natuurlijk op internet, waarbij werd opgeroepen 
waarnemingen van de soort te melden. Na het 
eerste persbericht verschenen korte berichtjes 
over het jaar van de bunzing en oproepen voor 
waarnemingen in Trouw, Algemeen Dagblad, 
Telegraaf, NRC Handelsblad, BN De Stem, en in 
groene bladen als Onverwacht Nederland en 

Boomblad. Ook werden ‘gewone’ waarnemers gevraagd meldingen te 
documenteren via websites van IVN, KNNV en waarneming.nl, en verscheen een 
oproep in de nieuwsbrief van SOVON. In het Reformatorisch Dagblad verscheen 
een artikel van een volle pagina, waarin uitgebreid werd geschreven over het 
uiterlijk, de gewoontes en de verspreiding van de bunzing. Vroege vogels, op 
Radio 1 en op TV, besteedde een item aan de bunzing.  De publiciteit voor de 
soort van het jaar lijkt effect te hebben gehad: werden in 2007 via 
www.waarneming.nl, www.telmee.nl en via andere wegen ‘slechts’ 500 
waarnemingen van bunzingen doorgegeven, in 2008 werden maar liefst 833 
waarnemingen doorgegeven.  

Onder ‘veldprofessionals’, zoals muskusrattenvangers en terreinbeheerders, is 
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een enquête verspreid om te peilen hoe vaak en waar zij kleine marterachtigen 
(wezel Mustela nivalis, hermelijn Mustela erminea en bunzing) tegen komen en om 
te vragen of zij denken dat deze soorten toe- of afnemen. In totaal stuurden 156 
mensen een ingevulde enquête terug. Van deze respondenten zagen er 17 nooit 
een bunzing. Daarentegen zagen 43 respondenten meer dan 15 bunzingen per 
jaar! 

Over hoe het met de bunzing gaat verschilden de meningen: 22% van de 
respondenten ziet in haar terreinen een afname, 38% schat de populatie 
bunzingen in als stabiel, en de overige 40% ziet een toename.  

 

Welke plaats verdient de bunzing nu op de Rode Lijst? De verspreidingsgegevens 
laten zien dat er, ten opzichte van vroeger, uit een aantal gebieden geen 
bunzingen meer worden gemeld, wat zorgelijk is. Over de trend zijn de meningen 
van de veldprofessionals verdeeld. Een andere bron, de bijvangsten van muskus-
rattenbestrijding, lijkt een daling aan te geven. Maar een eenduidige conclusie is 
nog niet te trekken. Het gestandaardiseerd tellen van verkeers-slachtoffers is nodig 
zijn om te kunnen bepalen wat de positie op de Rode Lijst zou moeten zijn. 

Om in 2008 een veel grootschaligere campagne Soort van het Jaar te kunnen 
voeren is het projectplan Jaar van de Egel geschreven. Hiervoor is financiering 
gevonden bij de Regeling Draagvlak Natuur van het ministerie van LNV en bij het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. Eind 2008 is de campagne gestart met 
voorbereidende werkzaamheden als het maken van een logo en een website. Met 
een persbericht op 1 januari ging het Jaar van de Egel echt van start. 

 

Jeugd / Braakballen 

Door een gebrek aan capaciteit en middelen moest de Zoogdiervereniging in 2008 
uit de jeugdnatuurclub WILDzoekers stappen. Dit jaar heeft de Zoogdiervereniging 
geen braakbalpluisweek georganiseerd. Wel is geprobeerd samen met 
WILDzoekers een ‘pluispakket’ (zoekkaart, informatie uilen en muizen en 
materiaal) te ontwikkelen. Het lukte echter niet om de benodigde financiering rond 
te krijgen. 

Het pluizen van braakballen blijkt wel nog steeds een geliefde activiteit te zijn. De 
vraag naar braakballen voor educatieve activiteiten was ook dit jaar groter dan wij 
konden leveren. Gedurende het jaar zijn ruim 1000 braakballen naar individuele 
kinderen of schoolklassen verstuurd, om zelfstandig of op school te pluizen. 
Daarnaast hebben een aantal van de deelnemende bezoekerscentra aan eerdere 
pluisweken braakballen van de Zoogdiervereniging ontvangen, zodat zij 
zelfstandig pluisactiviteiten konden organiseren. 



Eind december zijn 
braakballen en 
zoekkaarten geleverd 
aan Cleverland. Dit is 
een initiatief van 
SchoolTV, waar tijdens 
het evenement allerlei 
programma’s zoals 
Nieuws uit de Natuur 
vertegenwoordigd zijn. 
Op dit evenement, dat 
gehouden werd op het 
mediapark in Hilversum 
hebben 2000 kinderen 
kennis gemaakt met het pluizen van braakballen. 

Plakken maar! (Foto F. Tijssen) 

Ter aanvulling van het pluizen van echte braakballen konden kinderen het (vorig 
jaar ontwikkelde) Uilen en Muizen spel op de website van de WILDzoekers spelen 
en daar een digitale braakbal pluizen. 

 

Capacity building 2008: medewerker vrijwilligers 

Naar schatting 70 tot 80% van de in ons land digitaal beschikbare inventarisatie-
gegevens (verspreidings- en monitoringgegevens) over flora en fauna is afkomstig 
van Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s), verenigd in de 
Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF). Het merendeel van die 
gegevens wordt verzameld door vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn van onschatbare 
waarde. Niet alleen vanwege de vele gegevens die zij aandragen, maar ook 
omdat zij met hun activiteit de betrokkenheid van vele tienduizenden Nederlanders 
(de vrijwilligers en hun directe sociale omgeving) bij natuurbescherming vergroten. 

Om de capaciteiten van de PGO’s, waaronder de Zoogdiervereniging VZZ, voor 
het in standhouden van het netwerk van vrijwillige waarnemers te verbeteren is in 
2007 het project Capacity building VOFF gestart. In 2008 kreeg dit een vervolg met 
de aanstelling van een medewerker vrijwilligers voor 4 uur per week. Een van de 
taken was het stroomlijnen van de aanmeldingen die op kantoor, van vrijwilligers 
die graag zoogdieronderzoek willen doen, binnenkomen.  

Deze aanmeldingen komen op vele manieren binnen. Onder andere via de 
website, werknemers en cursussen en het is belangrijk dat ze bij de juiste 
personen terechtkomen. 
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Er is onder andere een introductiemap voor nieuwe leden en vrijwilligers 
samengesteld met daarin informatie over de Zoogdiervereniging. Daarnaast is er 
een flyer ontworpen met daarin informatie over de diverse projecten en 
werkgroepen waar vrijwilligers zich voor kunnen aanmelden. 

 

Cursussen 

In 2008 is een start gemaakt met het opzetten van een opleidingstraject / cursus-
programma voor vrijwillige en professionele veldwerkers. Het opleidingstraject voor 
vrijwillige waarnemers sluit aan bij de doelstellingen zoals geformuleerd in het 
project Capacity Building 2007, te weten uitbreiding van het aantal waarnemers ten 
behoeve van losse waarnemingen, meetnetten en losse projecten en kwaliteits-
verbetering van waarnemingen. In 2008 zijn er 7 cursussen georganiseerd. Aan 
deze cursussen hebben 144 personen deelgenomen.  

De belangstelling voor de 
cursus Batsound was 
boven verwachting groot. 
De zaal was te klein. De 
cursus was ook voor de 
organisa-toren leerzaam; 
volgend jaar wordt naar 
een betere balans 
gezocht tussen theorie en 
toepassing. Op een ‘train 
de trainersdag maakten 8 
deel-nemers kennis met 
het materiaal en de 
didactiek van de basis-
cursussen ‘Zoogdieren 
inventariseren’. Daar zijn 
diverse initiatieven bij lokale werkgroepen uit voortgekomen. In Leersum werd de 
basiscursus ‘Inventariseren vleermuizen’ gebruikt binnen een lopende onderzoeks-
project in het Langbroekerweteringgebied. Vrijwillige en professionele cursisten 
konden het geleerde direct in de praktijk brengen bij toegepast veldonderzoek. 
Twee cursussen zoldertellingen werden gegeven in het kader van het nieuwe 
NEM-meetnet Zoldertellingen vleermuizen. In het kader van het Langbroeker-
wetering-project is aan het theoretische deel van deze cursus nog een middag 
zolderbezoeken toegevoegd. Deze succesvolle formule zal ook in 2009 worden 
toegepast bij de uitbreiding van het netwerk. ‘Last but not least’ was er de cursus 
vangen en hanteren vleermuizen, waarin alle theoretische en praktische kennis 
over het vangen van vleermuizen met mistnetten aan bod kwam. Tijdens de 

Aan de slag met Batsound (Foto Johannes Regelink) 
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cursus zijn belangrijke stappen gezet naar een koppeling tussen kwaliteit van de 
veldmedewerkers en het afgeven van vangvergunningen. 

Voor het cursusprogramma van 2009 kijk op de website zoogdiervereniging.nl 
onder het kopje ‘Actueel’. 
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DE WERKERS VAN DE ZOOGDIERVERENIGING VZZ EN DE 
STEUNSTICHTING VZZ 
Velen zetten zich in voor de Zoogdiervereniging VZZ. Als lid, waarnemer, 
vrijwilliger, werknemer of student. In 2007 had de vereniging 1445 leden en 22 
mensen in dienst. Circa 880 vrijwilligers namen deel aan projecten. Helaas kan 
niet iedereen in dit jaarverslag genoemd worden. Hieronder de mensen die eind 
2008 op het bureau werken, deel uitmaken van de redacties van tijdschriften en 
websites of die als bestuurder onbetaald actief zijn in werkgroepen. 
 
Bestuur Zoogdiervereniging VZZ 
Jacob van Olst, voorzitter  
Helene Stafleu, secretaris  
Toon Zwetsloot, penningmeester 
Peter van der Linden, bestuurslid  
Hans Bekker, bestuurslid  
Hugh Jansman, bestuurslid 

 
Bestuur Steunstichting VZZ 
Jacob van Olst, voorzitter 
Helene Stafleu, secretaris  
Toon Zwetsloot, penningmeester 
 

 
Bureau VZZ 
Directie 
Jos Teeuwisse, directeur 
 
Secretariaat 
Roline Eikelboom 
Marja Horsting 
Barbara Pattikawa 
Ton Volmerink  (e) 
 
Informatie & 
Automatisering 
Martijn van Oene 
Erik Jan Hofmeyer (d) 
Victor Mensing (d) 
 

Bescherming & 
Communicatie 
Dennis Wansink, hoofd  
Neeltje Huizenga  
Eric van Kaathoven 
Imre Veen 
Mieuw van Diedenhoven (e) 
Vrijwilligers: 
Franca Meuwese 
Saskia Glas 
 
Onderzoek & Advies 
Johan Thissen 
Chris Achterberg 
Dick Bekker  
Emilie de Bruijckere 

Jasja Dekker 
Vilmar Dijkstra 
Hans Huitema 
Eric Jansen  
Rob Koelman 
Erik Korsten 
Herman Limpens 
Svetlana Miteva 
Wesley Overman 
Sil Westra 
Richard Witte 
Johannes Regelink (e) 
 
(d = gedetacheerd, 
e = extern) 

 
Tijdschriften 
Redactieadres: Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem
Redactie Lutra 
E-mail: lutra@vzz.nl 
Kees Canters, hoofdredacteur 
Jasja Dekker, secretaris 
Ben Verboom, eindredacteur  

Edgar van der Grift 
Jan Piet Bekker  
Kees Camphuysen 
Koen Van Den Berge 
Johan Thissen 



 

Redactie Zoogdier 
E-mail: redactie.zoogdier@vzz.nl 
Jos Teeuwisse, hoofdredacteur  
Eric van Kaathoven, eindredacteur 
Steve Geelhoed  
Rob Koelman 
Johannes Regelink 
Froukje Rienks 
Paul Van Daele 
Goedele Verbeylen 
Stefan Vreugdenhil 
 

Dennis Wansink 
Joke Winkelman 
 
Redactie VLEN Nieuwsbrief  
E-mail: vlennieuwsbrief@vzz.nl 
Carolien van der Graaf 
René Janssen 
 
Redactie Zoogmail 
E-mail: zoogmail@vzz.nl 
Peter van der Linden  

 
Werkgroepen 
Veldwerkgroep    
Secretariaat: Middelstegracht 28, 2312 TX Leiden 
E-mail: veldwerkgroep@vzz.nl 
Paul van Oostveen, voorzitter 
Eric Thomassen, secretaris 
Jeroen Willemsen, penningmeester  
Jan Alewijn Dijkhuizen, materiaalbeheerder (E-mail: materiaal@vzz.nl) 
Kees Mostert 
Jan Piet Bekker 
 
Werkgroep Zoogdierbescherming 
Secretariaat: Steenhouwerskade 80, 9718 DH Groningen 
E-mail: zoogdierbescherming@vzz.nl 
Marijke Drees, voorzitter 
Fons Bongers 
Jacques Cöp 
Nienke van Hest 
Johan Thissen 
Jan Willem van der Vegte 
Marc van der Valk 
 
Beverwerkgroep Nederland (BWN) 
Secretariaat: Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem 
E-mail: beverwerkgroep@vzz.nl 
Stefan Vreugdenhil, voorzitter 
Gerrit Kolenbrander, secretaris 
Carolien van Slijpe, penningmeester 
Vilmar Dijkstra 
Nannike Buvelot 
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Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) 
Secretariaat: Kort Galgewater 16, 2312 BR Leiden 
E-mail: vleermuiswerkgroepnederland@vzz.nl  
Anne-Jifke Haarsma, voorzitter 
Saskia Roselaar, secretaris  
Carolien van der Graaf 
René Janssen 
Leonie de Kluys  
Annemieke Ouwehand  
 
Werkgroep Kleine Marterachtigen 
Secretariaat: Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem 
E-mail: werkgroep-kleine-marterachtigen@vzz.nl 
Tim Hofmeester, voorzitter 
Jasja Dekker, secretaris 
 
Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) 
Secretariaat: Celsiusstraat 4, 3817 XG Amersfoort 
E-mail: boommarterwerkgroep@vzz.nl 
Ben van den Horn, voorzitter 
Vacature, secretaris 
Walther Bakker, penningmeester 
Ruud van den Akker 
Hugh Jansman 
 
Werkgroep Zeezoogdieren (WZZ) 
Secretariaat: Brikkenwal 20, 2317 GT Leiden 
E-mail: j.w.broekema@inter.nl.net 
Jan-Willem Broekema, voorzitter/secretaris 
 
Zoogdierenwerkgroep Overijssel 
Secretariaat: p/a N&M Overijssel, Stationsweg 3, 8011 CZ Zwolle 
E-mail: blij@natuurmilieu.nl 
Ton Bode, voorzitter 
Annelies van der Blij, secretaris 
 
Zoogdier Werkgroep Zeeland (ZWZ) 
Secretariaat: Schoondijkse Dijk 35, 4438 AE Driewegen 
E-mail: nanning-jan.honingh@slz.landschapsbeheer.nl 
Jan Piet Bekker, voorzitter 
Nanning-Jan Honingh, secretaris 
Kees de Kraker, penningmeester 
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Coördinatoren Vleermuiswintertellingen 
Groningen: Rob Koelman  
Friesland: Teddy Dolstra  
Drenthe: Reinier Meijer  
Overijssel: Henk Mellema 
Gelderland: Gerhard Glas  
Utrecht: Zomer Bruijn  
Noord-Holland: Petra Vlaming  
Zuid-Holland: Gerben Achterkamp  
Zeeland: Jan Piet Bekker  
Noord-Brabant: René Janssen  
Limburg groeven: Jos Cobben  
Limburg overig: Ludy Verheggen  
Flevoland: Jeroen Reinhold 

Publicatiefonds Lutra 
Hans Bekker, voorzitter 
Bauke Hoekstra, penningmeester 
Edgar van der Grift, bestuurslid 
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PUBLICATIES 

Enkele belangrijke publicaties verschenen in 2008 

Rapporten 
Dekker, J.J.A.,& D.L. Bekker 2008. Veldmuispopulaties in Nederland: is er sprake van cycli en 

kunnen plagen voorspeld worden? VZZ rapport 2008.017. Zoogdiervereniging VZZ, 
Arnhem. 

Dekker, J.J.A., J.R. Regelink & E.A. Jansen, 2008. Actieplan voor de ingekorven vleermuis. 
VZZ rapport 2008.22. Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. 

Dijkstra, V., 2008. Meetplan Zoldertellingen Vleermuizen. VZZ-rapport 2007.48. 
Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. 

Dijkstra, V. & J.J.A. Dekker, 2008. Risico-assessment uitheems eekhoorns. VZZ rapport 
2008.10. Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. 

Janssen, R., J. van Schaik, B. Kranstauber & J.J.A. Dekker, 2008. Zwermactiviteit van 
vleermuizen in het najaar voor kalksteengroeven in Limburg. VZZ rapport 
2008.55. Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. 

Korsten, E., R.M. Koelman & J.R. Regelink, 2009. Vleermuisonderzoek Moretusbos, 
Mastbos en Ulvenhoutse Voorbos in Noord-Brabant. VZZ-rapport 2008.051. 
Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. 

 
 
 

FINANCIERS EN PARTNERS 

Het werk van de Zoogdiervereniging VZZ en de Steunstichting VZZ werd in 2008 
mogelijk gemaakt door: 
Algemene Inspectie Dienst, Altenburg & Wymenga, Alterra, Arcadis, Bacardi Bat 
Protection Stichting, Ballast Nedam, Bat Research and Conservation Center (Bulgarije), 
Bat Research and Protection Group (Bulgarije), Bureau Drift, Bryologische en 
Lichenologische WerkGroep KNNV, Bulgarian National Museum of Natural History, 
Bureau Drift, Centraal Bureau voor de Statistiek,  DHV Advies, Dienst Landelijk Gebied, 
Dienst Regelingen (LNV), Directie Kennis-LNV, Eurobats, European Invertebrate Survey 
Nederland, Fauna Fonds, Gaya-park, Gegevensautoriteit Natuur, Gemeente Amersfoort, 
Gemeente Brummen, Gemeente Ede, Gemeente Eemnes/Blaricum/Laren, Gemeente 
Geldermalsen, Gemeente Helden, Gemeente Houten, Gemeente Leidschendam-
Voorburg, Gemeente Leusden, Gemeente Lingewaard, Gemeente Utrecht, Jeugdbond 
voor Natuur- en Milieustudie, Kenniskampus Leeuwarden, Koeman & Bijkerk, Koninklijke 
Nederlandse Jagers Vereniging, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 
Landschapsbeheer Drenthe, Landschapsbeheer Nederland, Landschap Overijssel, Het 
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Brabants Landschap, Het Drents Landschap, Het Flevo-landschap, Het Geldersch 
Landschap, Het Limburgs Landschap, Het Utrechts Landschap, Het Zeeuwse 
Landschap, Megaborn Traffic Development BV, Milieu- en Natuurplanbureau, Ministerie 
van Defensie, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministry of 
Environment and Waters (Bulgarije), Ministry of Waters and Environmental Protection 
(Roemenië), Ministry of Environmental Protection (Servië), Movares Nederland BV, 
Mustela (Servië), Nationaal Park Duinen van Texel, Natural History Museum Belgrade 
(Servië), Natural History Museum ’Grigore Antipa’ (Roemenië), Natuur en Milieu 
Overijssel, het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Het Natuurloket, 
Natuurmuseum Brabant, Natuurpunt vzw, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, 
Nederlandse Mycologische Vereniging, Nieuwland Advies, Noordhollandse 
Zoogdierstudiegroep, NV Westerscheldetunnel, OV Consult BV, Plantenziektenkundige 
Dienst, Pluryn Vastgoed, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Projectbureau Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, Provincie Drenthe, Provincie Flevoland, Provincie Gelderland, 
Provincie Limburg, Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Provincie Utrecht, 
PWN, Quadraat Infraprojecten BV, Regelink Ecologisch Advies, Rijksgebouwendienst, 
Rijkswaterstaat, RIVM, Royal Haskoning, Romanian Bat Protection Association, 
RPS/BCC BV, Satu Mare, SenterNovem, SOVON Vogelonderzoek Nederland, 
Staatsbosbeheer, Stichting ANEMOON, Stichting ARK, Stichting Das & Boom, Stichting 
FLORON, Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, Stichting 
Kasteel de Haar, Stichting Landschapsbeheer Flevoland, Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland, Stichting Monument Fort Asperen, Stichting Natuurinformatie, Stichting 
RAVON, Stichting TINEA, Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna, Stichting Vivare, 
Stichting Vleermuisbescherming Utrecht, Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland, 
Tauw BV, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Vereniging 
Natuurmonumenten, Vereniging Platform Soortenbeschermende Organisaties, 
Vereniging Vleermuizen Noord-Brabant, Vereniging Vleermuiswerkgroep Gelderland, 
Vivara, Vleermuiswerkgroep Drenthe, De Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland, 
Vogeltrekstation, VSB Fonds, Wageningen UR, Waternet, Waterschap Hunze en Aa, De 
Woningstichting Wageningen. 
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De Zoogdiervereniging VZZ zet zich in voor de studie en de bescherming van alle 
in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden, zowel nationaal als 
internationaal. Daarbij is zij van mening dat studie en bescherming onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. Zonder kennis over aantalontwikkeling of oorzaken van 
achter- of vooruitgang van een soort is geen effectieve bescherming mogelijk. 
Anderzijds stimuleert de beschermingsgedachte de studie naar de biologie van 
soorten. 

Met betrekking tot de beschermingsgedachte is het uitgangspunt van de 
Zoogdiervereniging dat gestreefd moet worden naar het behoud van duurzame 
populaties. Dit betekent dat niet alleen de belangen van individuele dieren 
behartigd moeten worden (verstoring van de rustplaats, opvang van zieke of 
verweesde dieren), maar ook dat het leefgebied van de dieren in goede conditie 
moet zijn en dat er voldoende ruimte is om populaties duurzaam in stand te 
houden. Zoogdieren, die geef je de ruimte! 
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	Monitoring
	In het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) tellen vrijwilligers sinds 1986 vleermuizen in winterverblijven en sinds 1994 dagactieve zoogdieren. In 2006 zijn hier tellingen van konijnen in de duinen en van hazelmuizen aan toe-gevoegd. Dit verslagjaar ging het meetnet Zoldertellingen vleermuizen van start en het was een proefjaar voor vleermuistellingen met auto of boot. In dit jaarverslag gaan we in op konijnen
	Het konijn is terug!
	De verwachtingen waren hooggespannen: na jaren van lage dichtheden door de virusziekte Rabbit Haemorrhagic Disease leken de indexen van vorig jaar een herstel van het konijn te beloven. En uit het veld kwamen veel signalen dat er weer meer konijnen werden gezien. Maar zouden de indexen die indrukken bevestigen?
	In de kustduinen worden sinds 1984 door een groot aantal beheerders systematisch konijnen geteld door middel van het rijden van vaste transecten met de auto. Die autotransecten worden ’s avonds gereden en alle konijnen die in de koplampen worden gezien, worden geturfd. Met die tellingen bepaalt het CBS trends en indexen. Over de hele reeks sinds 1984 vertonen ze weliswaar nog steeds een lichte afname, maar over de laatste vijf jaar nemen de aantallen toe. 
	Het beeld van toename over de laatste vijf jaar wordt ondersteund door gegevens uit een andere bron: de broedvogeltellers van SOVON. Sinds 1994 tellen zij naast vogels ook de zoogdieren die ze in hun plots zien, waaronder konijnen (indexen beschikbaar vanaf 1997). Net als de autotransecten geven die tellingen een doorzettende toename in de duinen in de laatste drie jaren aan.
	Ook landelijk zet het herstel van het konijn door. Was er twee jaar geleden nog sprake van een significant sterke afname en vorig jaar sprake van een matige afname, inmiddels is de ontwikkeling over de gehele periode stabiel. Toch is de huidige dichtheid, vergeleken met de stand in de jaren voor de myxomatose nog laag, en zijn de getelde aantallen nog niet zo hoog als begin jaren 1990, voor de uitbraak van RHD. 
	Wat veroorzaakt dit spectaculaire herstel? Onderzoek van de Zoogdiervereniging toonde aan dat konijnen in Nederland minder kwetsbaar voor RHD zijn: bij gezonde, geschoten dieren werden antilichamen gevonden die wezen op een overleefd contact met het virus. Het lijkt er dus op dat er een natuurlijk resistentie tegen RHD is ontstaan. Konijnen zijn welkome bewoners van natuurterreinen, dus laten we hopen dat het ingezette herstel doorzet.
	Verspreidingsonderzoek
	Het VerspreidingsOnderzoek Nederlandse Zoogdieren, een programma van de Zoogdiervereniging VZZ, krijgt sinds 2006 aanzienlijke financiële ondersteuning van het ministerie van LNV en nu van de Gegevensautoriteit Natuur.
	In 2008 heeft gecoördineerd verspreidingsonderzoek plaatsgevonden aan de boommarter, das, noordse woelmuis en waterspitsmuis. De verspreiding van de das was in 2007 al aardig compleet in beeld gebracht, daarom wordt deze soort in dit jaarverslag niet besproken.
	Het verspreidingsonderzoek richtte zich ten eerste op het inwinnen van gegevens zodanig dat het verspreidingsbeeld op 10*10 km-hokniveau van de periode 2007-2012 (de periode waarop de volgende rapportage ex artikel 17 van de Habitatricht-lijn betrekking heeft) compleet geactualiseerd gaat worden. Voor de genoemde rapportage zijn soorten genoemd in bijlage II, IV en V van de Habitatrichtlijn relevant. In verband met de logistiek van het veldwerk is op verzoek van de Gegevensautoriteit Natuur en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) voor de andere soorten dezelfde frequentie van actualisatie gehanteerd.
	Ten tweede was de actualisering van het verspreidingsgebied op 1*1 km-hokniveau er op gericht dat goede kansenkaarten gemaakt kunnen worden met gegevens niet ouder dan 5 jaar. In 2008 werd vooral gestuurd op ‘zwakke plekken’ in het verspreidingsbeeld. Dit zijn plekken waar de kans om de soort aan te treffen laag is. Voor het maken van kansenkaarten is tenslotte niet alleen kennis over goede plekken met een hoge dichtheid nodig, maar moeten ook de gebieden met een lage dichtheid of volledig ontbreken van de soort bekend zijn. Hoewel de sturing van de vrijwilligers op de ‘zwakke plekken’ was gericht, brachten zij vooral informatie over de goede plekken aan.
	Van de zesjarige periode (2007-2012) zijn nu dus twee jaren (1/3e ) gepasseerd. In de tabel is voor de onderzoekssoorten aangegeven uit hoeveel 10*10 km-hokken het geschikte leefgebied bestaat, hoeveel van deze hokken in de periode 2007-2008 zijn onderzocht en hoeveel 1*1 km-hokken in de periode 2004-2008 zijn onderzocht.
	Verder heeft de Gegevensautoriteit Natuur opdracht gegeven om voor zeven soorten te onderzoeken hoe de stand van zaken van het verspreidingsbeeld is en hoe dit volledig gemaakt zou kunnen worden. Het gaat om bunzing, damhert, edelhert, eekhoorn, grote bosmuis, steenmarter en wild zwijn.
	Boommarter
	De grote inzet van de vrijwilligers heeft dit voorjaar veel nieuwe informatie op-geleverd over het voorkomen van de boommarter in Nederland. Er is de laatste twee jaar hard gewerkt om door middel van cursussen meer mensen boom-marters te leren vinden. Met de hulp van ervaren leden van de Werkgroep Boommarter Nederland zijn nieuwe vrijwilligers in gebieden aan de slag gegaan waarvan onzeker was of de boommarter er (nog) voorkomt. Dit heeft in het Friese Gaasterland en de bossen langs de Overijsselse Vecht het vaststellen van voortplanting opgeleverd. 
	Het werken met cameravallen is uitgebreid getest door stagiaires Anja Oude Tijdhof en Madieke Gehem. Het blijkt mogelijk hiermee boommarters vast te leggen. Duidelijk is wel dat de 10 cameravallen zeker 8 tot 10 weken in een gebied moeten staan voor een redelijke kans op succes. De cameravallen legden in de bossen bij de Overijsselse Vecht een boommarter vast. Vrijwel tegelijkertijd werd door Daniel Tuitert, een van de locale vrijwilligers die meehielp, een holle boom gevonden met daarin 2 jonge boommarters. 
	In de herfst van 2008 zijn de cameravallen ingezet in Zeeuws Vlaanderen. Dit gebeurde in samenwerking met de Zoogdierwerkgroep Zeeland en Het Zeeuwse Landschap. In de omgeving van het Belgische Kalmthout komt nog een kleine populatie boommarters voor. Uit 2007 is een waarneming bekend geworden van een mogelijke boommarter uit de bossen ten zuiden van Bergen op Zoom (NB). Maar nu werd in Zeeuws Vlaanderen geen boommarter betrapt door de cameraval.
	De leden van de WBN hebben hun onderzoek aan de ecologie van de boommarter met volle inzet voortgezet. Dit jaar is op de Veluwezoom begonnen met vangen van muizen met inloopvallen. Dit om een maat te hebben voor de talrijkheid van muizen van jaar tot jaar en te kijken of dit invloed heeft op het voort-plantingssucces van de boommarter. 
	Het door de WBN, Alterra, waarneming.nl en de Zoogdiervereniging onderhouden netwerk om dode boommarters te verzamelen heeft ook dit jaar weer veel werk verricht. Dit betekent helaas dat er nog steeds veel boommarters in het verkeer sneuvelen. Dit is momenteel de grootste bedreiging voor uitbreiding van het leef-gebied van de boommarter en een stabiele populatie boommarters in Nederland. Er zijn een aantal snijsessies geweest om sectie te verrichten op de verzamelde dieren. Dit levert onder meer gegevens op over voedsel, door de maaginhoud, en voortplantingsstatus. Dit laatste is van belang om in te schatten of het om gevestigde, territoriale, dieren gaat of zwervers. 
	Noordse woelmuis

	Daarnaast is er tijdens twee weekenden ook door een groot aantal vrijwilligers noordse woelmuizen gevangen. Dit jaar gebeurde dit in Friesland (Alde Feanen) en Zuid-Holland (Nieuwkoopse Plassen).
	Tijdens het  vrijwilligerskamp in de Nieuwkoopse Plassen (medio oktober) werden op 5 van de 12 bevangen locaties noordse woelmuizen aangetroffen. De vier positieve locaties in de zuidwesthoek waren nieuw. De vier locaties langs de Grecht, waar in 2001 nog overal noordse woelmuizen werden aangetroffen, leverden nu alleen rosse woelmuizen en een aardmuis! Gevreesd moet worden dat langs deze oude veenstroom de soort niet meer aanwezig is
	Het onderzoek met lokbuizen is een poging om de arbeidsintensieve (en daarmee dure) vangmethode door professionals, te vervangen door een arbeidsextensieve (en daarmee goedkope) methode om waterspitsmuizen aan te tonen met vrijwil-ligers. In 2007 is getracht een correlatie te leggen tussen de vangmethode met inloopvallen en de lokbuismethode, door beide naast elkaar in te zetten. Door het bijna compleet ontbreken van vangsten en het ontbreken van enige aanwijzing van waterspitsmuis met de lokbuizen in 2007, is ditzelfde onderzoek in 2008 nogmaals uitgevoerd, maar met aangepaste lokbuizen (nu inclusief haarval). Van de drie in 2008 geselecteerde waterspitsmuisgebieden werden in slechts één daarvan (in twee van de zes locaties) waterspitsmuizen gevangen. De lokbuizen leverden in 2008 echter in het geheel geen positieve gegevens op. Voorgaande betekent dat, hoewel de lokbuismethode voor Nederland een zeer veelbelovende inventarisatie-methode leek (en in Groot-Brittannië blijkt te zijn), er dermate slechte resultaten zijn behaald, dat voor het verspreidingsonderzoek lokbuizen niet voldoen en vangen met inloopvallen, naast braakbalonderzoek, de enige bruikbare methode blijft om waterspitsmuizen vast te stellen.
	De validatie van waterspitsmuisvondsten vanuit het braakbalonderzoek levert geen problemen op. Alle schedelresten worden na analyse door een specialist van de VZZ gecontroleerd. Braakbalmeldingen waarvan geen 
	bewijs overlegd kan worden, worden niet geaccepteerd. De enkele vangst is gedaan door een professional die bekend is met de soort. De weinige losse waarnemingen worden alleen geaccepteerd wanneer er afdoende bewijs kan worden overlegd, in de vorm van een dode waterspitsmuis of een foto van het dier.
	De Nationale Databank Flora en Fauna en Telmee.nl
	Het motto van de Zoogdiervereniging VZZ is: ‘Zonder kennis is effectieve bescherming niet mogelijk’. Daarom probeert de vereniging een vinger aan de pols te houden over de toestand en de ontwikkelingen van de zoogdier-populaties in Nederland (zie hierboven), maar stimuleert ze ook het onder-zoek naar de leefwijze van zoogdieren en de eisen die zij aan hun leef-gebied stellen. In 2008 uitte zich dit onder andere in een onderzoek naar vleermuizen in bossen van Staatsbosbeheer in Brabant, een onderzoek samen met de NJN naar het zwermen van vleermuizen in Zuid-Limburg en een studie naar de risico’s van uitheemse eekhoorns.
	Zwermactiviteit van vleermuizen in het najaar voor kalksteengroeven in Limburg
	In de periode begin augustus tot en met half oktober is gestandaardiseerd ieder weekend voor zes vooraf geselecteerde kalksteengroeven gevangen om te onderzoeken wanneer welke vleermuissoorten zwermen. Hierbij was het voornaamste doel te onderzoeken of de zwermperiode samenvalt met de seksuele activiteit van de soort en of er een correlatie te vinden is tussen de zwermende soorten en de aangetroffen soorten tijdens de jaarlijkse wintertellingen.
	Er zijn in totaal 1434 individuele dieren gevangen, verdeeld over dertien soorten. De watervleermuis is het meest gevangen, gevolgd door de franjestaart en de ingekorven vleermuis. Naar voren komt dat de onderzochte groeven sterk van elkaar verschillen in de soortensamenstelling en gevangen aantallen. Dit laat zien dat het van groot belang is verschillende winterobjecten te onderzoeken om een goed beeld van zwermpieken en de aanwezigheid van soorten in een regio vast te stellen.
	De gevonden zwermpieken zijn te verdelen in vier categorieën: vroege piekers, middenpiekers en late piekers. Er zijn verschillen in de activiteitspieken door de nacht heen gevonden, waarbij de meeste soorten tussen 00:00 en 01:30 uur zwermen. Tijdens dit onderzoek zijn verschillende nieuwe verspreidingsgegevens van de Bechsteins, Brandts en grijze grootoorvleermuis gevonden. 
	Het is sinds 2006 bekend dat de Bechsteins vleermuis in grote getale zwermt voor de Boschberggroeve op de Cannerberg, wat werd bevestigd door de vangst van 27 mannelijke en twee vrouwelijke dieren in het laatste weekend van september 2007. Ook tijdens dit onderzoek is deze soort meermaals gevangen voor deze groeve, waarmee hij 4% van het totaal aantal vangsten voor zijn rekening nam. Tevens is de soort in 2001, 2006 en 2007 voor andere groeven op de Cannerberg gevangen.
	Nieuwe vindplaatsen van de Bechsteins vleermuis waren de Koelenbosch-groeve (vangst van één mannetje in week 33) en groeve de Hel (vangst van een ander mannetje in week 35).
	De Bechsteins vleermuis is opgenomen in de Habitatrichtlijn Bijlage II en IV. Dit betekent dat landen voor deze soort beschermingsgebieden dienen aan te wijzen. Echter, deze soort is voor Nederland niet opgenomen. Door de vangsten van dit onderzoek, en de vangsten van 2007 en 2006, dient dit ons inziens heroverwogen te worden, en wel om de volgende redenen: de gevangen aantallen zijn hoog. Daarnaast zijn er vrouwtjes van deze soort gevangen die in de maanden voor de vangst hebben gezoogd en mannelijke dieren die seksueel actief waren. Dit is het eerste stadium van voorplanting. Nader onderzoek dient uit te wijzen of, en zo ja hoeveel, Bechstein’s vleermuizen op Nederlands grondgebied hun kraamkolonie hebben. De laatste tien jaar werden er in september meerdere Bechsteins vleermuizen gevangen bij de Lacroixberg en het Koegat bij Zichen-Zussen-Bolder in Belgisch Limburg. Het is goed mogelijk dat de zwermende Bechsteins vleermuizen voor de Boschberggroeve een directe relatie hebben met een populatie aldaar. De afstand tussen de Boschberg enerzijds en de Lacroixberg en het Koegat anderzijds is hemelsbreed minder dan vijf kilometer.
	Het is tijdens dit onderzoek mede door de weersafhankelijkheid bij de vangst van deze soort onduidelijk gebleven wanneer de seksuele piek van de Bechsteins vleermuis is. Vermoedelijk zal dit rond week 39 zijn, mede gelet op de vangsten van 2007. 
	Risico-analyse uitheemse eekhoorns
	In Nederland worden minimaal 38 eekhoorn(onder)soorten gehouden en verhandeld. Daarvan zijn tot op heden 10 soorten in het wild waargenomen en bij de Zoogdiervereniging VZZ gemeld. Uit een eerdere quick-scan bleek dat 19 (onder)soorten niet in aanmerking komen voor een uitgebreidere risico-assessment vanwege eigenschappen die ze niet geschikt maken om in het Nederlandse klimaat te overleven of omdat het habitat niet voor-handen is. De resterende 19 (onder)soorten zijn met behulp van de uitgebreide risico-assessment nader bekeken en beoordeeld. Ondanks een literatuurstudie kon niet van alle soorten de juiste informatie achterhaald worden. Toch kon in de meeste gevallen wel een inschatting over de soort gegeven worden. 
	Een aantal soorten komt als risicovol naar voren. Meest risicovol is de grijze eekhoorn . De eindbeoordeling voor deze soort is zeer hoog. De kans op binnenkomst en waarschijnlijkheid van vestiging zijn groot, respectievelijk hoog en de kans dat de soort een negatieve ecologische impact op de rode eekhoorn heeft is zeer hoog. Er zijn twee soorten waarbij de eindbeoordeling hoog is. Dit zijn de Siberische grondeekhoorn en de Pallas eekhoorn. Zij zijn al in Nederland gevestigd: de Siberische grondeekhoorn bij Tilburg en de Pallas eekhoorn bij Weert. Bij deze twee soorten wordt een negatief effect op de inheemse rode eekhoorn niet uitgesloten en als matig of hoog beoordeeld, waarbij bij de Siberische grondeekhoorn niet uit te sluiten is dat het effect nog groter is. Indien dit het geval is, wordt de eindbeoordeling voor de Siberische grondeekhoorn zeer hoog.
	Er zijn vijf soorten waarvan verwacht wordt dat de risico’s minder groot zijn en de eindbeoordeling matig is. Dit zijn de Kaukasus eekhoorn, de Japanse eekhoorn, de Amerikaanse voseekhoorn, de Amerikaanse rode eekhoorn en de Chinese boomeekhoorn. Bij de Japanse eekhoorn wordt ingeschat dat de ecologische impact matig zal zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat het effect groter is dan op basis van de beschikbare kennis nu ingeschat wordt. In dat geval zou in combinatie met de grote kans op binnenkomst en de hoge kans op vestiging de eindbeoordeling uitkomen op hoog. Bij de Amerikaanse voseekhoorn wordt de kans van vestiging op matig ingeschat. Ook hier is een hogere kans niet uit te sluiten. In dat geval wordt in combinatie met de hoge ecologische impact het eindoordeel voor deze soort hoog. Bij de Amerikaanse rode eekhoorn en de Chinese boomeekhoorn is niet uit te sluiten dat de ecologische impact te laag is ingeschat. Terwijl bij de Chinese boomeekhoorn de inschatting van de kans op vestiging te laag is ingeschat. Indien deze in werkelijkheid hoger zijn dan rechtvaardigt dat een hogere eindbeoordeling.
	Van vijf soorten wordt niet verwacht dat er risico’s zijn en is de eind-beoordeling ingeschat als zijnde laag. Dit zijn de roodstaart eekhoorn, de veelkleurige eekhoorn, de pater Davidson rotseekhoorn, de Amerikaanse chipmunk en de Amerikaanse grondeekhoorn. We schatten voor deze soorten de kans van binnenkomst, waarschijnlijkheid van vestiging en ecologische impact matig of lager. Van de Roodstaart eekhoorn, de veelkleurige eekhoorn en de Amerikaanse grondeekhoorn is niet uit te sluiten dat de waarschijnlijkheid van vestiging en de ecologische impact op de rode eekhoorn onderschat zijn. Bij de roodstaart eekhoorn en de veelkleurige eekhoorn is het niet uit te sluiten dat het veronderstelde risicovolle habitat is onderschat.
	In de zomer van 2008 werden Japanse eekhoorns illegaal losgelaten in Amersfoort. 
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