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Interne zaken werkgroep 
De Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland (ZWG ZH) werd opgericht in 1986, en bestaat inmiddels al 

vele jaren als stichting en is sinds een aantal jaren ook aangesloten bij de Zoogdiervereniging. Via een 

maillijst zijn circa 150 mensen actief betrokken bij de activiteiten van de ZWG ZH.  

Door verhuizing heeft Gerben Achterkamp het bestuur van de ZWG ZH dit jaar verlaten. Bedankt 

Gerben voor al de vele jaren dat je actief was in de werkgroep! Aankondigingen van activiteiten 

worden digitaal doorgegeven via een website, apps en mails.  

 

Activiteiten in 2019 

De belangrijkste projecten in 2019 hadden betrekking op de wintertellingen van vleermuizen, het 

tellen van aanvliegroutes van vleermuizen, het analyseren van braakballen, en het geven van diverse 

excursies, presentaties en lezingen. 

In de zomermaanden werd vooral aandacht besteed aan de meervleermuis, onder meer door het 

tellen van aanvliegroutes bij Natura 2000-gebieden en het tellen van bekende kraamkolonies. Dit 

wordt ook voortgezet in 2020. 

In de winter werden weer vele honderden objecten op overwinterende vleermuizen geteld, vooral in 

het (binnen)duingebied van Zuid-Holland. Hierbij zijn vele tientallen mensen betrokken.  

Er werden verspreid over het jaar diverse braakbalsessies georganiseerd, onder meer gericht op 

gebieden waarvan nog weinig informatie bekend is. Traditiegetrouw werd op de derde kerstdag 

collectief braakballen geplozen, samen met leden van de NOZOS. Veel mensen bezochten deze 

braakbalsessies. Bijzonder waren de grote partijen van kerkuilen die geplozen zijn in het kader van 

het project “Hollands duin 5000 soorten”. Er werden onder meer waterspitsmuizen en dwergmuizen 

vastgesteld in het duingebied. 

Extra vermelding verdient 

Tijdens de wintertelling was een vale vleermuis voor het 8e jaar aanwezig in Meijendel. De 

meervleermuis doet het steeds beter als overwinteraar met uitbreidingen in nieuwe duingebieden. 

De zomersituatie is echter onvoldoende bekend en wellicht ook wat zorgelijk. Van de otter is ook 

voortplanting vastgesteld in de Reeuwijkse Plassen en de boommarter is op tal van plaatsen 

aangetroffen (waaronder een aantal nieuwe vindplaatsen).  

 

 

De Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland is een werkgroep van de Zoogdiervereniging. 

 


