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Jaarverslag 2019  

Noord-Hollandse Zoogdier Studiegroep (NOZOS) 
 

Huidige samenstelling van het werkgroepbestuur: 

Voorzitter:   Peter van der Linden 

Secretaris:   Erik Jan de Wit 

Penningmeester:  Joost Verbeek 

Leden:    Richard Witte, Jan Wondergem 

 

Contact-e-mailadres: 

secretaris@nozos.nl 

 

 

Interne zaken werkgroep: 

Doelstelling: het beoefenen van de zoogdierkunde en het bevorderen van de bescherming van in het 

wild levende zoogdieren, in het bijzonder in de provincie Noord-Holland. We willen dit bereiken 

door: 

a. Het bevorderen, begeleiden en doen uitvoeren van onderzoek naar het voorkomen en de 

levenswijze van zoogdieren 

b. Het bevorderen van contacten met en tussen actief in zoogdierkunde en zoogdierbescherming 

geïnteresseerde personen 

c. Het geven van voorlichting en adviezen en het bevorderen van publiciteit 

d. Het onderhouden van contacten met instanties, organisaties en particulieren 

e. Het bevorderen dan wel uitvoeren van beschermingsmaatregelen 

 

De afgelopen tijd heeft de organisatie vooral gesteund op het bestuur, maar door de drukke 

werkzaamheden van de bestuursleden werd het steeds lastiger om organiserend op te treden. 

In verband hiermee hebben de voorzitter en de penningmeester besloten na vele jaren hun functies 

over te dragen. 

 

We verkeren nu in een overgangsfase met interim-bestuursleden op die posten (Richard Witte en Jan 

Wondergem), maar in 2020 moet daarover tijdens een ledenvergadering worden besloten. 

Nieuws en aankondigingen worden naar buiten gebracht via de website www.nozos.nl.  

 

 

Activiteiten in 2019 

Wintertellingen (o.a. forten Middenbeemster, ijskelders Alkmaar (3), Ruïne van Brederode, ijskelder 

Waterland, bunkers Velsen, Golf- en Countryclub Zandvoort en in Bloemendaal ijskelder Wildhoef en 

een dikke bunker). 

 

De NOZOS is aangesloten bij Animo, de Alkmaarse Natuur- en Milieuorganisatie, waaraan plannen 

worden voorgelegd vóór publicatie. 
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Ook zijn er zomertellingen van vleermuizen uitgevoerd in Alkmaar, Oostzaan en Uithoorn. Daarnaast 

zijn er excursies uitgevoerd tijdens de Nacht van de vleermuis.  

Verder is er met succes een handhavingsverzoek soortenbescherming gedaan en zijn aan IVN 

Alkmaar 30 muizenzoekkaarten gegeven voor het braakballen pluizen. 

  

 

 

 

NOZOS is een werkgroep van de Zoogdiervereniging. 

 


