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Interne zaken werkgroep: 

Gitty Korsuize heeft de werkgroep verlaten en Pascalle Dekker is als nieuw lid er bij gekomen. 

 

 

Activiteiten in 2019 

In het weekend van 15, 16 en 17 november was het weer zo ver, ZOUT en de 

Veldwerkgroep organiseerden samen het muizenweekend. De doelsoort van dit jaar was 

de waterspitsmuis. De verspreiding van deze zeldzame soort is nog vrij onbekend. 

Tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen zijn al verschillende braakballen gevonden met 

waterspitsmuizen erin. Met het uitzetten van 160 live-traps in dit gebied probeerden we 

erachter te komen wat het leefgebied van deze kleine viervoeters is. Met een leuke en 

enthousiaste groep werden de vallen meerdere keren gecontroleerd. Veel muizensoorten 

lieten zich zien; de rosse woelmuis, bosmuis, dwergmuis, veldmuis, aardmuis, 

huispitsmuis en bosspitsmuis. Helaas liet de waterspitsmuis zich dit weekend niet zien. 

Volgende keer beter! Naast het veldwerk hebben we uilenballen geplozen en prachtige 

filmpjes en foto’s van de verschillende deelnemers op groot scherm bekeken. Circa 12 

deelnemers meldden zich. Zie ook de bijgevoegde foto’s. 

NEM Meetprogramma Bever Otter ondersteund, lokaal in Utrecht opgestart door te beginnen met 

het zoeken naar ottersporen en ism Calutra en Zoogdiervereniging een informatiedag te organiseren 

(zie https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2019/otter-en-beverdag) 

 

We hebben een excursie gegeven in het kader van de Nacht van de Vleermuis. 

 

Wij hebben de beschikking gekregen over een aantal wildcamera’s (zelf aangevraagd). Nu kunnen we 

leuke projecten gaan oppakken en meer te weten komen over de dieren in de provincie Utrecht. 

Zo hebben we bijvoorbeeld een camera opgehangen bij een beverburcht om te kijken hoeveel 
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bevers rondom de burcht leven ter ondersteuning van het otter- en bever meetprogramma. Ook is er 

een wildcamera opgehangen op een ecoduct voor het NEM meetprogramma Marters (drie 

kilometerhokken geclaimd). 

Ook hebben we zeven kerken bezocht in het kader van het NEM meetprogramma Zoldertellingen, in 

Amerongen, Maarsbergen, Houten, Schalwijk, Wijk bij Duurstede, Langbroek en Werkhoven. 

 

 

 

ZOUT is een werkgroep van de Zoogdiervereniging. 

 


