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Jaarverslag 2019  

Veldwerkgroep 
 

Huidige samenstelling van het werkgroepbestuur: 

Voorzitter:    Marco Snijder  

Secretaris:    geen 

Penningmeester:   Carlijn Brandt 

Buitenlandse contacten:  Svetlana Miteva 

Leden:     Jan Wondergem 

    Jan Boshamer 

Dennis Wansink 

 

Contact-e-mailadres: 

Veldwerkgroep@zoogdiervereniging.nl 

 

Contact materiaalverhuur: 

materiaal@zoogdiervereniging.nl 

 

Interne zaken werkgroep: 

De veldwerkgroep heeft als doelstelling om kennis over zoogdieren en de methoden van onderzoek 

te delen en over te dragen, zowel in Nederland als in het buitenland. Dit doen we in hoofdzaak door 

het organiseren van veldwerkkampen. Ook in 2019 is er een veldwerkkamp in het buitenland 

georganiseerd, is er een opleidingskamp voor mistnetvangen en is er een muizenkamp in het najaar 

georganiseerd. Verslagen van onze activiteiten zijn terug te lezen op onze publicatiepagina.  

In 2019 namen wij afscheid van Odile Schmidt (vanaf 2014) en Bart Noort (vanaf 2015). Beide 

hebben ze zich enorm ingezet binnen het bestuur en bij het organiseren van veldwerkkampen. Wij 

willen Bart en Odile namens het gehele bestuur bedanken voor deze inzet. 

 

Activiteiten in 2019 

In augustus 2019 is het zomerkamp gehouden in Cajnice in Bosnië en Hercegovina. Op dit tien daagse 

veldwerkkamp is er uitvoerig onderzoek gedaan naar de daar voorkomende zoogdiersoorten met 

verschillende methoden. Zo zijn er Longworth en Sherman inloopvallen gebruikt, zijn er cameravallen 

en struikrovers geplaatst en zijn er vleermuizen gevangen met mistnetten. In het totaal zijn er 46 

soorten zoogdieren waargenomen. 

Van 12 tot 15 september is er in samenwerking met de zoogdierstudiegroep van het natuurhistorisch 

genootschap Limburg en de stichting vleermuizenvangen nabij groeves in Limburg een 

opleidingskamp gehouden voor het vangen van vleermuizen met mistnetten. Met een totaal van 30 

cursisten en erg veel vleermuizen was dit een geslaagd kamp. 

In het weekend van 15-17 november is er in samenwerking met de Zoogdierwerkgroep Utrecht 

(ZOUT) een muizeninventarisatie uitgevoerd met inloopvallen in de omgeving van Wijk bij Duurstede 

en Amerongen, ook een serie braakballen uit die omgeving zijn uitgeplozen. We verbleven in een 

scoutinggebouw in Driebergen. Doelsoort was de waterspitsmuis die uit braakballen in de omgeving 

bekend is. De waterspitsmuis is niet gevangen of in braakballen gevonden, wel zijn er zeven 

algemene muizensoorten gevangen.  
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Extra vermelding verdient 

In 2019 zijn er 80 gebruikte Longworth vallen overgenomen van een partij die deze niet meer 

gebruikt. In het totaal zijn er nu 1609 Longworth, 97 Heslinga en 137 Sherman inloopvallen in 

beheer. In 2019 zijn er een aantal Longworth inloop vallen in bruikleen gegeven aan instanties in het 

buitenland. Deze hebben vaak geen beschikking over grotere aantallen inloopvallen en  vaak is hier 

ook niet veel bekend over het voorkomen van kleine zoogdieren: 

o 50 Longworth in Macedonië aan de Macedonian Ecological Society;  

o 50 Longworth vallen in Bosnië & Herzegovina aan de Karst and Speleology Society; 

o 20 Shermans in Bulgarije aan de National Natural History Museum Bulgaria.  

In begin 2020 worden er nog 50 vallen opgestuurd naar Oekraïne. 

 

De Veldwerkgroep is een werkgroep van de Zoogdiervereniging. 

 


