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Waterspitsmuis (Neomys fodiens) 
 

Introductie 

De waterspitsmuis is de enige (spits)muissoort die voedsel in het water verzamelt. Ongeveer de helft van zijn voedsel bemachtigt 

hij duikend. Zijn bouw is hier in verschillende opzichten op aangepast. 

De best herkenbare vorm is van boven zwart, heeft een witte buik en witte vlekken bij het oog en oor. In de praktijk blijkt dit vaak 

niet het geval: de rugvacht is ook wel donkerbruin tot zwart en de buik is zeer variabel van kleur. De witte vlekken bij het oog en 

oor zijn soms afwezig. 

De staart is altijd lang en is aan de onderzijde voorzien van twee rijen haren. Door deze haren heeft hij meer stuwkracht in het 

water. Op de grote achterpoten zitten eveneens rijen haren, die hetzelfde doel dienen. 

 

 

Foto 1: Waterspitsmuis (Neomys fodiens) © Wesley Overman 

 

De verspreiding van de waterspitsmuis in Nederland is breed. Hij komt niet voor op de Waddeneilanden (met uitzondering van 

Texel), Flevoland en de Veluwe. In de rest van Nederland kan de soort worden aangetroffen. De waterspitsmuis is echter (bijna) 

nergens algemeen. 

Het zeer geringe aantal vangsten en het afnemende aantal locaties waar de soort wordt aangetroffen zijn redenen om aan te nemen 

dat de waterspitsmuis nog zeldzamer is dan gedacht en dat het aantal nog steeds afneemt. De voornaamste reden is waarschijnlijk 

het verdwijnen van geschikt habitat. In het voorstel voor de Rode Lijst 2006 staat de soort aangemerkt als kwetsbaar. 

 

Verspreidingsonderzoek 

Door de achteruitgang van de waterspitsmuis is extra onderzoek wenselijk. Dit is echter niet gemakkelijk bij deze soort. 

Zichtwaarnemingen van waterspitsmuizen zijn zeldzaam. Om deze reden is gezocht naar een andere methode om de soort aan te 

tonen. 

Voorheen werd alleen gebruik gemaakt van: 

- Inloopvallen, waarin kleine zoogdieren levend worden gevangen en weer worden losgelaten. 

- Braakballen van (kerk)uilen leveren zeer bruikbare verspreidingsgegevens op. Hierbij is het voorkomen van (kerk)uilen een 

voorwaarde. 

 

De nieuwste methode om de aanwezigheid van waterspitsmuizen aan te tonen is de lokbuis-methode. Bij de lokbuis-methode 

wordt gebruik gemaakt van pvc-buisjes die met lokvoer erin worden neergelegd in geschikt habitat. Na twee weken worden de 

buisjes opgehaald en worden eventueel achtergelaten uitwerpselen verzameld. Indien zich waterinsecten in de uitwerpselen 

bevinden kan het alleen een waterspitsmuis zijn geweest. In uitwerpselen van muizen bevinden zich vaak ook haren. Dit komt 

doordat de muizen zichzelf wassen door middel van het likken van de vacht. Als deze haren met een microscoop worden bekeken 

kan vaak ook worden bepaald van welke soort de haar afkomstig is. 

Voor het VONZ (VerspreidingsOnderzoek Nederlandse Zoogdieren) is gekozen voor braakballen en lokbuizen. 

Het braakballenonderzoek loopt al vele jaren, maar door het ontbreken van (kerk)uilen of het ontbreken van mensen die de 

braakballen verzamelen zijn er locaties die nog niet onderzocht worden. 

Vanaf halverwege 2007 is de lokbuis-methode ingezet om extra gegevens over het voorkomen van de waterspitsmuis te 

verzamelen uit die gebieden. 



Resultaten 

Verspreid over heel Nederland zijn in 74 kilometerhokken vrijwilligers het veld in gegaan en is gekeken naar de aanwezigheid 

van waterspitsmuis door middel van lokbuizen. 

Verder is er in verschillende gebieden bemonsterd met life-traps. Vooral op Goeree Overflakkee (Zuid-Holland), in de 

Nieuwkoopse Plassen (Zuid-Holland) en in de Alde Feanen (Friesland) zijn waterspitsmuizen gevangen. 

Ook zijn in 2007 uit 158 kilometerhokken braakballen verzameld. Bij het uitpluizen van de braakballen werden veel schedeltjes 

van waterspitsmuis aangetroffen, verdeeld over 31 kilometerhokken. 

Ten slotte zijn er enkele losse waarnemingen van waterspitsmuizen binnengekomen. 

 

 

Figuur 1: Verspreiding waterspitsmuis in Nederland, weergegeven per 10x10 km-hok. 

 

Alles bij elkaar zijn er maar liefst bijna 100 waterspitsmuizen gevonden! Dit is voornamelijk te danken aan de inzet van de vele 

vrijwilligers die het veld in zijn gegaan en een grote hoeveelheid gegevens hebben verzameld. 

 

Vrijwilligers gezocht! 

Veel gebieden zijn inmiddels onderzocht, maar er zijn nog veel meer gebieden die niet zijn onderzocht. Om de gebieden waar we 

geen gegevens van kennen ook te controleren op de aanwezigheid van waterspitsmuis zijn er veel mensen nodig. We zijn dan ook 

hard op zoek naar mensen die vanaf april met een relatief kleine inspanning, hele waardevolle gegevens willen verzamelen. 

Voornamelijk voor het lokbuizen-onderzoek zijn we op zoek naar veel mensen die in één of meerdere kilometerhokken lokbuizen 

willen uitleggen. Iets voor u? 

Na twee weken haalt u de lokbuizen op en kijkt u of er keutels in zitten. De keutels stuurt u op naar de Zoogdiervereniging VZZ 

en worden hier geanalyseerd. Hierna krijgt u van ons te horen of er waterspitsmuis en eventueel andere soorten in de lokbuis zijn 

aangetroffen. 

Het analyseren van de keutels en haren uit de keutels kan ook door u zelf worden uitgevoerd. Dit is specialistisch werk, waarbij 

onder andere gebruik wordt gemaakt van binoculair en/of microscoop. Mocht u in het bezit zijn van een binoculair of microscoop 

en het leuk vinden om het hele proces zelf uit te voeren, dan horen wij dit uiteraard graag. 

Weet u een locatie waar kerkuilen verblijven waar de braakballen niet van verzameld worden? Wij kunnen alle braakballen hard 

gebruiken! De braakballen kunnen kosteloos worden opgestuurd en u hoort van ons welke zoogdieren er in de braakballen zijn 

gevonden. Zelf braakballen pluizen kan ook. Ook hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen. 

 

Direct aanmelden of meer informatie? 

 website:   www.vzz.nl / www.waterspitsmuis.nl 

 e-mail:   zoogdier@vzz.nl 

 telefoon:  026-3705318 



Noordse woelmuis (Microtus oeconomus) 
 

Introductie 

De noordse woelmuis neemt als ijstijdrelict binnen de zoogdierfauna van Nederland een bijzondere plaats in. Als aparte 

ondersoort is de noordse woelmuis de enige endemische zoogdiersoort van Nederland. De noordse woelmuis leeft in rietlanden, 

zeggenvegetaties, vochtige extensief gebruikte graslanden en in vochtige oevervegetaties. Er zijn in Nederland vijf regio’s waar de 

soort kan worden aangetroffen: Friesland, Texel, Noord-Holland-midden, het veenweidegebied Holland-Utrecht en het 

Deltagebied. 

 

 

Foto 2: Noordse Woelmuis (Microtus oeconomus arenicola) © Wesley Overman 

 

De noordse woelmuis staat op bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn evenals in tabel 3 van de Flora- en faunawet en is bovendien 

als kwetsbaar (KW) geclassificeerd in de Rode Lijst  Zoogdieren. Tevens is de noordse woelmuis binnen de Habitatrichtlijn 

aangemerkt als prioritaire soort, omdat de in Nederland voorkomende ondersoort endemisch is en dus buiten ons land nergens 

voorkomt. 

 

Verspreidingsonderzoek 

Om zo goed mogelijk rekening te kunnen houden met het voorkomen van de noordse woelmuis, is het van groot belang de 

landelijke verspreiding van de soort in beeld te brengen. Dit gebeurt door middel van het project VONZ soorten op 

kilometerhokniveau. 

Naast verspreidingsinformatie verkregen uit braakbalonderzoek, wordt met de Inhaalslag informatie verkregen door middel van 

vangsten (inloopvallen).  Nadat in 2006 Texel integraal is bevangen, is voor 2007 besloten om binnen Friesland en het 

Deltagebied te inventariseren, met als uiteindelijk doel binnen vijf jaar tijd het gehele leefgebied van de noordse woelmuis in kaart 

te hebben.  

In 2007 is zowel door professionele vangers als vrijwilligers gevangen. Binnen de geselecteerde km-hokken zijn die locaties 

bevangen waarvan de kans er noordse woelmuizen aan te treffen het grootst werd geacht. Goeree-Overflakkee en Schouwen-

Duiveland zijn met profs geïnventariseerd; vrijwilligers waren naast deze twee gebieden ook actief in Friesland en Noord-

Beveland. 

 

Resultaten 

In Friesland, in het gebied van De Fluessen en Morra, werden in slechts 3 van de 13 km-hokken noordse woelmuizen gevangen. 

In twee gevallen op eilandjes, in één geval in de oeverzone. 

Op Goeree-Overflakkee (waar net als op Schouwen-Duiveland geen aardmuizen voorkomen) werden in 33 van de 60 bevangen 

km-hokken noordse woelmuizen aangetroffen. De soort komt er nog in een veelheid aan biotopen voor. 

 



 

Figuur 2: Verspreiding noordse woelmuis in Nederland, weergegeven per 10x10 km-hok. 

 

Op Schouwen-Duiveland is de situatie een stuk minder rooskleurig; hier werden in slechts 15 van de 63 km-hokken noordse 

woelmuizen gevangen. Hier lijken een aantal kerngebieden te liggen met een beperkte uitstraling naar de directe omgeving. 

Op Noord-Beveland werden 9 km-hokken bevangen, maar nergens werden noordse woelmuizen aangetroffen. Wel werden er 

aardmuizen gevangen, wat doet vrezen dat de noordse woelmuis van het ‘vaste land’ van Noord-Beveland is verdwenen en daar 

alleen nog voorkomt op een aantal eilandjes in het Veerse Meer. 

 

Vrijwilligers gezocht! 

Mensen die graag mee willen werken aan het Inhaalslag-project 2008 kunnen zich aanmelden voor één van de 

vrijwilligerskampen. Eén kamp wordt weer gehouden in Friesland en twee in Zuid-Holland. Opgeven kan door te mailen naar 

zoogdier@vzz.nl onder vermelding van ‘vrijwilligerskamp noordse woelmuis. 

 

Direct aanmelden of meer informatie? 

 website:   www.vzz.nl / www.noordsewoelmuis.nl  

 e-mail:   zoogdier@vzz.nl  

 telefoon:  026-3705318 



Hazelmuis (Muscardinus avellanarius) 
 

Introductie 

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de hazelmuis geen echte muis. Het is familie van de slaapmuizen. Slaapmuizen 

zijn ‘s nachts actief en verplaatsen zich over het algemeen klimmend door struiken en bomen. In de winter wordt een winterslaap 

gehouden. In Nederland komen slechts twee soorten slaapmuizen voor, te weten de eikelmuis (Eliomys quercinus) en hazelmuis. 

Beide soorten zijn in Nederland zeer zeldzaam en gebonden aan het uiterste zuiden van het land. 

De hazelmuis heeft een oranjegeel tot oranjebruine rugvacht en staart. Hij heeft grote ogen en relatief kleine oren. De staart is 

dichtbehaard en wordt gebruikt bij het klimmen in struiken en bomen. 

 

 

Foto 3: Hazelmuis (Muscardinus avellanarius) © Robert Ketelaar 

 

Van Noord-Afrika tot in Zweden komt de hazelmuis voor. In Nederland is de verspreiding beperkt tot het uiterste zuiden van 

Zuid-Limburg. Het ontbreken van de soort in de rest van Nederland kan worden toegeschreven aan het ontbreken van geschikt 

habitat en de onbereikbaarheid van eventueel wel aanwezig geschikt habitat. 

De hazelmuis gebruikt voornamelijk bosranden, hagen en houtwallen. Hierbij is een dichte vruchtrijke ondergroei van groot 

belang. 

De overgang van bos naar het omliggende landschap wordt steeds scherper en mantelzoomvegetaties verdwijnen. Verder 

ontbreekt het in de meeste bosranden aan geschikte nestplaatsen en vruchtdragende struiken. Ook hagen die gebieden met elkaar 

verbinden verdwijnen snel uit het landschap. 

Een ander groot probleem is de versnippering van het geschikte habitat van de hazelmuis. Een geschikt habitat dat niet in 

verbinding staat met een andere locatie waar al hazelmuizen aanwezig zijn, is dus niet voldoende. 

Toch zijn er niet alleen negatieve dingen te melden. Beheerders worden steeds zorgvuldiger. Ook de uitvoering van het 

soortbeschermingsplan lijkt zijn vruchten af te werpen en sinds 1997 lijkt de populatie zich enigszins te herstellen. 

 

Verspreidingsonderzoek 

Gezien de zeer geringe populatie, die wordt geschat op 250-350 voortplantende dieren en de sterke achteruitgang van de 

hazelmuis, is het van groot belang meer inzicht te krijgen in de huidige verspreiding van de soort. 

Reeds vanaf 1990 worden hazelmuizen volgens een gestandaardiseerde methode geteld. Dit is dus een geschikte methode om 

aantalontwikkelingen bij te houden, maar voor het bepalen van het verspreidingsgebied is gezocht naar een andere goede 

methode. Hierbij is gekozen voor het werken met nestbuizen. 

 

Nestbuizen zijn geplastificeerde kartonnen buizen die aan de voorzijde open zijn en horizontaal onder een tak worden gehangen. 

Ze worden door hazelmuis gebruikt als slaapplaats en ze bouwen er een nest in. Per locatie worden 20 nestbuizen opgehangen. De 

methode wordt ingezet in gebieden met potentieel habitat. 



Resultaten 

In 2007 zijn 42 kilometerhokken onderzocht op de aanwezigheid van hazelmuis. In 22 van deze kilometerhokken zijn 

daadwerkelijk hazelmuizen aangetroffen. 

In totaal is de hazelmuis nu sinds 2002 in 35 kilometerhokken waargenomen. Deze hokken liggen verspreid over vier 10x10 

kilometerhokken. 

 

 

Figuur 3: Verspreiding hazelmuis in Nederland, weergegeven per kilometerhok. 

 

Door het onderzoek is gebleken dat de hazelmuis een ruimere verspreiding in het agrarisch gebied heeft dan werd aangenomen. 

Hazelmuizen kunnen op vele honderden meters van grotere bossen worden gevonden in houtkanten, graften en singels in het 

agrarisch gebied of langs wegen en spoorwegen. Ze zijn actief tot ver in november. De belangrijkste voortplantingsperiode in onze 

streken lijkt september-oktober te zijn (in andere delen van Europa is dat veel vroeger). 

 

Bovendien is de hazelmuis uit een leefgebied bekend waarvan werd aangenomen dat de soort hier verdwenen was. Bij Crapoel 

aan de noordkant van het oostelijk Gulpdal zijn door hazelmuizen aangeknaagde hazelnoten en bezette nestbuizen gevonden. De 

hazelmuis was hier niet meer waargenomen sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. 

 

Ook leverde het nestbuisonderzoek verspreidingsgegevens op van dwergmuizen, bosmuizen en zelfs in enkele gevallen van de 

zeldzame grote bosmuis. 

 

Meer informatie? 

 website:   www.vzz.nl / www.hazelmuis.nl  

 forum:   http://tech.groups.yahoo.com/group/gliridae-limburg/  

 e-mail:   zoogdier@vzz.nl  

 telefoon:  026-3705318 



Eikelmuis (Eliomys quercinus) 

 

Introductie 

In weerwil van wat zijn naam wil doen geloven, heeft de eikelmuis niets met eikels.  

Regelmatig bereikt ons de vraag naar het waarom van zijn naam, maar de relatie is ons onduidelijk. 

Eten doet hij er niet van, maar zacht fruit, zoetigheid, slakken, meelwormen, kaas, ei, walnoot of hazelnoot oké, alles liever dan 

eikels. De benaming van onze buren, tuinslaapmuis in Duitsland en fruitdiefje in België, typeren het dier beter. Het zegt iets over 

eetgewoonte en het bewoonde landschap, vruchtdragende struiken, dichte lage afwisselende begroeiing, en wellicht ook 

bebouwing. In Nederland zijn het de rijk begroeide hellingbossen met stenige bodems die een voorkeur lijken te genieten. 

 

De eikelmuis behoort tot de familie van de slaapmuizen. Dat zijn knaagdieren die een echte winterslaap houden. 

Het zijn nachtdieren die voor een deel een klimmend bestaan leiden in bomen en struiken.  

De dag wordt slapend doorgebracht in een holte. Uiteenlopende ruimten worden benut, zoals bomen, holte in de grond of 

nestkasten, spouwmuren, zolders, etc. 

 

Eigenlijk zonde, dat het nachtdieren zijn.  Hun uiterlijk is voor de Nederlandse fauna uitzonderlijk fraai: Een zwart masker rond 

ogen en oren, bovenzijde grijsbruin, buik, borst en keel vuilwit. Een tweekleurige behaarde staart met pluim. Grote oren en 

aansprekende zwarte ogen. Een aanblik bij maanlicht maakt snel duidelijk dat deze mooie tekening, verrassend camoufleert. Met 

zijn ca 25 cm, waarvan de staart iets minder dan de helft beslaat een prachtige verschijning. 

 

 

Foto 4: Eikelmuis (Eliomys quercinus) © Dick Klees / Studio Wolverine 

 

Ze bewonen Europa van Spanje tot het zuiden van Finland, mijden de Noordzee en bereiken voor west Europa in België (grofweg 

de Vlaams-Waalse grens) en Zuid-Limburg hun noordelijke areaal grens. 

Nederland werd tot voor enkele decennia bewoond grofweg onder Sittard. Het voorkomen vertoont een neerwaartse tendens, 

zowel in verspreiding als aantallen.  

 

Verspreidingsonderzoek 

Om deze gesignaleerde afname te onderbouwen is het ten eerste zaak om gericht te gaan zoeken, daar het een soort betreft die niet 

onmiddellijk opvalt. Zeker niet wanneer de aantallen afnemen en huizen door isolatie en verbeterde bouw steeds ongeschikter 

worden voor “onderhuur” en daarmee de kans op toevallige waarnemingen afneemt. In 2003 is een eerste poging gedaan om  zicht 

te krijgen op het voorkomen van eikelmuizen met behulp van honderden nestkasten,  aangeboden op plaatsen waarvan ze 

voorheen bekend waren. Ondanks alle inspanningen bevestigde het uitblijven van resultaat een bang vermoeden: ‘dat de eikelmuis 

geruisloos verdwijnt.’ Gelukkig werden er nog enkele losse, betrouwbare waarnemingen gedaan. Mede hierdoor is in 2007 een 

vervolg onderzoek opgezet, gefinancierd door de provincie Limburg en Gegevensautoriteit Natuur om uit te vinden waar 

restpopulaties zich bevinden, hoe levensvatbaar die zijn en hopelijk iets over de oorzaken van de achteruitgang te weten te komen. 

De laatst bekende voorkomens zijn daarvoor intensief van nestkasten voorzien, die maandelijks gecontroleerd worden in de 

actieve perioden. Het betreft het Savels- en Cannerbos in het zuidwesten van Zuid-Limburg. Naast het controleren van nestkasten 

is er ook gedacht over methode om actiever het voorkomen te kunnen bevestigen. Daar bekend is van eikelmuizen dat ze vocaal 

luidruchtig kunnen zijn, rees de gedachte of er met geluid mogelijk reacties op te roepen zijn. Deze methode is nog in 

ontwikkeling maar heeft potentieel natuurlijk het grote voordeel dat een dier zichzelf gaat verraden, wat eenvoudiger is dan in een 

donker bos een muis op te sporen. 



Resultaten 

In 2007 zijn we gestart met het ophangen van circa 220 nestkasten. Uit de buitenlandse praktijk blijkt dit soort ruimten goed 

gebruikt te worden als dagrustplaats, en soms als kraamkamer. Aan het nestmateriaal, keutels en haren is determinatie met 

zekerheid uit te voeren. Kortom een goede methode, maar vergt wel een behoorlijke, personele inzet. Toch zijn we zelfs het eerste 

jaar al goed beloond. 

 

 

Figuur 4: Verspreiding eikelmuis in Nederland, weergegeven per kilometerhok. 

 

Enkele oude kasten, nog stammend uit 2003, en onze nieuwe kasten hebben al geresulteerd in de waarneming van een tiental 

dieren. In beide bossen is de aanwezigheid van eikelmuizen met zekerheid aangetoond. Terwijl we in beide situaties met 

(zéér)lage dichtheden te maken hebben. Dit werd nog maar eens benadrukt door  een groot aantal valnachten, met vallen die zeer 

specifiek voor de eikelmuis geplaatst werden en uiteindelijk maar op één plaats resultaat leverde. Het vangen met life-traps levert 

weliswaar het ultieme bewijs maar is zeer tijdsintensief. Om aanvullend bewijs te leveren op plekken waar een sterk vermoeden 

van voorkomen bestaat zullen wij dit zeker weer toepassen.   

Regelmatige persaandacht levert soms verassingen op, die nagetrokken moeten worden en dan regelmatig herhaald omdat 

eikelmuizen zich niet altijd onmiddellijk laten vinden. 

Verassend was, dat vooral laat in de herfst de eerste bewoonde nestkasten werden aangetroffen. 

Wat dit betekent hopen we natuurlijk in de komende jaren te weten te komen. 

 

Vrijwilligers gezocht! 

Voor 2008 hebben wij het voordeel een geheel seizoen mee te kunnen maken, met voor het eerst de kans op een nest met jongen 

in een nestkast, tijdens de maandelijkse controle. 

Zo’n gebeurtenis vormt natuurlijk de ultieme beloning voor de inzet van elke medewerker. En leert ons dat er reproductie plaats 

vind. Daarnaast wordt de kans groter dat kasten die langer hangen beter benut worden. Kortom, onze verwachtingen zijn positief 

gespannen ten aanzien van de hangende kasten. Daarnaast zijn er nog gebieden die nader onderzoek vragen, middels te plaatsen 

nestkasten en afhankelijk van de ontwikkelingen, valnachten of nachten met af te spelen geluid. Dit laatste lijkt voor het resultaat 

erg afhankelijk van weer en activiteit, dus zal dikwijls met  korte termijn planning plaats vinden. Maar elke enthousiasteling die 

geen resultaat toch beschouwd als een heerlijke avond buiten is altijd welkom. Ook voor de maandelijkse nestkast controles zijn 

nog vrijwilligers welkom. De mooie locaties en het intensief afstruinen van de nestkastlocaties garanderen dan wel niet altijd 

eikelmuizen, maar wel heerlijke dagen buiten met dikwijls een verrassing.  

 

Direct aanmelden of meer informatie? 

 website:   www.vzz.nl / www.eikelmuis.nl  

 e-mail:   zoogdier@vzz.nl  

 telefoon:  026-3705318 



Boommarter (Martes martes) 

 

Introductie 

De tijd waarin boommarters jongen werpen en de vrouwtjes een tijd met hun jongen samen leven begint binnenkort weer. De 

jongen worden geboren van half maart tot begin mei met een duidelijke piek in de periode eind maart tot en met half april. 

Gedurende deze maanden verblijven moeders met hun jongen langere tijd op een plek. Vaak is dit een holle boom en omdat de 

boommarters wekenlang in zo’n boom leven zijn er dan meestal duidelijke sporen in de vorm van keutels, prooiresten, en haren en 

slijtplekken aan de rand van het toegangsgat tot de holte. Daarom is het een van de beste perioden om boommarters te 

inventariseren. Controle van de holte met behulp van een boomcamera geeft dan zekerheid over de soort en of er jongen zijn. 

 

 

Foto 5: Boommarter (Martes martes) © Bram Achterberg 

 

Verspreidingsonderzoek 

Het onderzoek aan de boommarter in het kader van de inhaalslag verspreidingsonderzoek Nederlandse zoogdieren gaat in 2008 

door. Het ecologisch onderzoek door de WBN in de kerngebieden van de boommarter wordt eveneens voortgezet. Nieuwe 

onderdelen hiervan zijn het vaststellen van dichtheden van muizen om de vermoedde relatie tussen voedselaanbod en het aantal en 

sterfte onder de jongen te onderzoeken. Een aantal leden van de WBN is aan de slag met camera- en haarvallen. Er wordt serieus 

nagedacht over een onderzoek met boommarters voorzien van een zender.  

 

Dit jaar gaan we extra aandacht besteden aan de volgende delen van Nederland: Friesland, Noord-Limburg en Overijssel. Het 

onderzoek zal worden uitgevoerd door leden van de Werkgroep Boommarter Nederland (WBN-VZZ) en andere vrijwilligers. Op 

dit moment zijn we op de Veluwezoom bezig met het uitvoeren van een uitgebreide test met cameravallen. Als deze test succesvol 

is afgerond gaan we deze cameravallen inzetten in gebieden waar de boommarter mogelijk (nog) voorkomt.  

 

Een belangrijke bron van informatie over voorkomen en ecologie van de boommarter zijn de secties op verkeersslachtoffers. In 

januari en februari hebben we in samenwerking met Alterra en leden van de Werkgroep Boommarter Nederland (WBN-VZZ) 

sectie verricht op 47 boommarters die in 2006 en 2007 verzameld waren. Momenteel zijn we bezig met het verwerken van de 

resultaten. Twee opvallende resultaten waren een jong vrouwtje gevonden in de buurt van Andelst (Betuwe) en helaas (weer) een 

door een hond doodgebeten jonge boommarter. 



Resultaten 

Opvallende waarnemingen in 2007: 

 

Noord-Holland (Kennemerland) 

Er werd twee keer een boommarter uit Kennemerland gemeld. Voortplanting in deze regio wordt waarschijnlijk geacht, maar is 

nog (steeds) niet vastgesteld. 

 

Friesland 

In een bos in de omgeving van Steenbergen zijn twee boommarters samen gezien en de volgende dag is een dier gefotografeerd. 

Bij Langelo en ten noorden van Oranjewoud is een verkeersslachtoffer verzameld. Op 9 februari 2008 werd er een doodgereden 

boommarter gevonden bij de Slotplaats te Bakkeveen. Deze waarnemingen zijn verzameld en gecontroleerd door Aaldrik Pot. 

 

Overijssel 

In de Wieden is een boommarter met pasgeboren jongen in een holle boom gevonden en gefotografeerd. Uit de bossen in de 

omgeving van Ommen komt de vondst van een verkeersslachtoffer. In een aantal landgoedbossen ten noorden en oosten van 

Deventer zijn in mei en juni cameravallen opgesteld door Mark Zekhuis (Landschap Overijssel) en Gerrit Visscher (WBN-VZZ). 

Er zijn geen boommarters of steenmarters gefotografeerd. 

 

Flevoland  

Er werd een vrouwtje met pas geboren jongen op een roofvogelhorst in het Horsterwold gevonden door Rob van Swieten. De 

eerste keer dat is vastgesteld dat jongen ook geworpen worden op een roofvogelnest. 

 

Utrecht 

In het Langbroeker Wetering gebied ten zuidoosten van de Utrechtse Heuvelrug is voor het eerst met zekerheid een nestboom 

gevonden. Hierin bevonden zich minimaal 2 jongen. 

 

Noord-Brabant 

Helaas is in 2007 geen enkele zekere waarneming gedaan in Noord-Brabant. Wel werd een waarneming gedaan net over de grens 

in België, omgeving Sinai. 

 

 

Figuur 5: Verspreiding Boommarter in Nederland, weergegeven per 10x10 km-hok. 

 



Vrijwilligers gezocht! 

We gaan door met het verzamelen en sectie verrichten op dood gevonden boommarters. Hierbij de oproep om dode dieren te 

verzamelen of in ieder geval zo snel mogelijk te melden via onderstaande telefoonnummers of e-mail. We zijn ook geïnteresseerd 

in boommarters waar niet veel van over is. De soort kan dan nog met zekerheid worden vastgesteld. Dit in verband met 

verwarring met de steenmarter en soms bunzing. 

 

Zowel voor het inventariseren in gebieden waar de aanwezigheid van de boommarter onzeker is, als het ecologisch onderzoek in 

de kerngebieden zijn nog vrijwilligers nodig. Heb je hiervoor belangstelling en het doorzettingsvermogen om hier over een 

periode van een aantal jaren energie in te steken neem dan contact op met de Zoogdiervereniging VZZ. 

 

Op 26 april 2008 wordt in samenwerking met het Natuurhistorisch Genootschap Limburg een cursus boommarters inventariseren 

gehouden. In Friesland, Appelscha, wordt dezelfde cursus in samenwerking met de Fryske Feriening foar Fjildbiology op 3 mei 

gegeven. Voor de details van deze en andere cursussen zie de website van de VZZ, www.vzz.nl. Aanmelden voor een cursus is 

verplicht. 

 

Direct aanmelden of meer informatie? 

 website:  www.vzz.nl / www.boommarters.nl / www.werkgroepboommarter.nl 

 e-mail:  zoogdier@vzz.nl 

 telefoon: 026-3705318 



Das (Meles meles) 

 

Introductie 

De das is de grootste marterachtige die in Nederland voorkomt. Het is in veel opzichten een nogal afwijkende marter. Hij is groot 

en “plat” met een onmiskenbare zwart-witte kop. Het belangrijkste verschil met de andere Nederlandse marters is dat de das in 

sociale groepen leeft. Dit heeft te maken met het feit dat de das, voor zo’n groot roofdier, vooral kleine prooien eet. Een belangrijk 

deel van het voedsel zijn ongewervelde dieren en dan weer vooral regenwormen. Regenwormen komen alleen op vochtige en 

windstille plekken aan de oppervlakte. Om een voldoende groot territorium te kunnen verdedigen waar onder alle omstandigheden 

voldoende voedsel beschikbaar is moet je met meerdere dassen zijn. De burcht van een dassenfamilie ligt meestal in de rand van 

een bos of bosje. Aangrenzend ligt het meer open foerageergebied, vooral grasland. 

 

 

Foto 6: Das (Meles meles) © Dick Klees / Studio Wolverine 

 

Sinds het dieptepunt in de jaren 80 van de vorige eeuw is de das de laatste 25 jaar weer flink in aantal toegenomen. Het aantal 

dassen wordt momenteel geschat op ongeveer 4000 individuen. Deze toename betekent dat weer veel gebieden en oude burchten 

bewoond zijn die dat 30 – 40 jaar lang niet meer waren. Het gaat dus relatief goed met de das op dit moment. Er zijn echter nog de 

nodige bedreigingen. Jaarlijks worden er ruim 500 dassen doodgereden. Het landschap verslechtert voor de das nog steeds. 

Versnippering neem toe, wegen worden drukker en geschikt voedselgebied verdwijnt of verslechterd. Dit komt onder andere tot 

uitdrukking in het gemiddeld aantal dassen per burcht. Schattingen voor de 1e helft van de vorige eeuw komen uit op ongeveer 5 

dieren per burcht, momenteel ligt dat getal op 3 dieren. 

 

Verspreidingsonderzoek 

In 2007 is begonnen met de actualisering van de verspreiding van de das in Nederland. In eerste instantie zijn in samenwerking 

met Das & Boom en Rijkswaterstaat de al beschikbare gegevens verzameld en verwerkt. Er zijn in 2007 ook veel nieuwe 

gegevens verzameld door Das & Boom en de daarmee samenwerkende dassenwerkgroepen. 

De eerste nieuwe vrijwilligers zijn in 2007 begonnen met het actualiseren van oude gegevens en het zoeken van nieuwe 

dassenburchten. De uitbreiding van de door de das bewoonde gebieden zit de laatste jaren vooral in westelijk  Brabant, Noord 

Nederland, de IJsselmeerpolders, en het oosten van Gelderland en Overijssel. Dassen laten over het algemeen duidelijke sporen 

achter in de vorm van burchten, mestputjes en opvallende wissels. Het is daarom ook met  redelijke zekerheid mogelijk om vast te 

stellen waar de das niet voorkomt, de zogenaamde nul-waarnemingen.  



Resultaten 

De Landelijke Zoogdierdatabank bevatte eind 2006 slechts 2.808 waarnemingen van de das.  Eind januari 2008 bevatte deze maar 

liefst 35.074 dassenwaarnemingen! 

 

 

Figuur 6: Verspreiding das in Nederland, weergegeven per 10x10 km-hok. 

 

Uiteraard zijn niet al deze waarnemingen dit in het veld verzameld. Het bij elkaar sprokkelen van bestaande data heeft heel veel 

waarnemingen opgeleverd. Toch zijn er 1.637 waarnemingen in 2007 nieuw verzameld, verdeeld over 1.205 kilometerhokken. 

 

 

Vrijwilligers gezocht! 

Voor het actualiseren van gegevens en het opsporen van de uitbreiding van de verspreiding van de das zijn nog vele vrijwilligers 

nodig. Het opsporen van dassen is relatief eenvoudig en vraagt over het algemeen stevige wandelschoenen en tact om 

toestemming te vragen bij verschillende grondeigenaren om hun terrein te betreden. Dus zin in stevige wandelingen in de natuur, 

meldt je aan! 

 

Direct aanmelden of meer informatie? 

 website:   www.vzz.nl  

 e-mail:   zoogdier@vzz.nl 

 telefoon:  026-3705318 



Waar zit onze soort van het jaar? 

De bunzing (Mustela putorius) 

 
Van oudsher wordt de bunzing beschouwd als een in Nederland algemeen verspreide soort, misschien wel de meest voorkomende 

van de inlandse marters. Het is in elk geval een dier dat relatief vaak wordt gezien in het landelijk gebied, al was het maar als 

verkeersslachtoffer. Door zijn nachtelijke leefwijze zijn het aantal zichtwaarnemingen echter zeer schaars. 

 

 

Foto 7: Bunzing (Mustela putorius) © Rollin Verlinde / Vilda 

 

Het Nederlandse landschap is de afgelopen 60 jaar sterk veranderd waarbij veel ruige randvegetaties, overhoekjes, heggen en 

houtwallen zijn verdwenen. Het is zeer waarschijnlijk dat de bunzing hierdoor sterk in aantal achteruit is gegaan. Door 

oprukkende verstedelijking zal de bunzing ook uit tal van gebieden geheel zijn verdwenen. Helaas zijn er momenteel onvoldoende 

geregistreerde gegevens om deze achteruitgang voldoende duidelijk in kaart te brengen. Dit is de reden dat de bunzing in het 

voorstel voor de nieuwe Rode Lijst is opgenomen met de status onvoldoende bekend. 

 

Uit gegevens over rond 1850-1859 uitgekeerde premies voor gedode bunzingen blijkt dat de bunzing destijds vrijwel over het 

gehele land verspreid voorkwam, met uitzondering van de Waddeneilanden en een deel van de Zeeuwse eilanden. Ook in de 

literatuur van begin 19e en 20e eeuw werd de soort ‘algemeen tot vrij algemeen’ genoemd. 

In de periode 1940-1970 werden bunzingen nog gezien als schadelijke soort en vond bejaging plaats. In de jaren ’50 bijvoorbeeld 

werd in bepaalde regio’s jaarlijks bij 1 op 7 boerderijen een bunzing gevangen die tevoorschijn kwam tijdens het weghalen van de 

laatste schoven. Het registreren van waarnemingen was toen nog niet gebruikelijk en het aantal waarnemingen dat is opgenomen 

in de landelijke zoogdierdatabank betreft slechts enkele tientallen km-hokken. Zonder twijfel kwam de soort echter wijd verspreid 

voor. Met de aanleg van de IJsselmeerpolders is het leefgebied in deze periode bovendien deels uitgebreid, dit geldt ook door de 

aanleg van de Deltawerken. Na het gereedkomen van hiervan zijn bijvoorbeeld Walcheren en de Bevelanden snel gekoloniseerd. 

In de jaren ’70 nam het aantal geregistreerde waarnemingen toe en is het voorkomen in 563 km-hokken vastgesteld. Dit wil zeer 

zeker niet zeggen dat de bunzing ook in aantal toenam. Sterker nog, naar alle waarschijnlijkheid nam de soort in dichtheid af.  

 

Dankzij het zoogdieratlasproject bleek in de jaren ’80 en ’90 dat de soort voorkwam in maar liefst minimaal 4800 km-hokken. 

Naast op de Waddeneilanden ontbreekt de bunzing ook in de droge delen van de Veluwe. Opmerkelijk is het nagenoeg afwezig 

zijn in het oostelijk deel van Goeree-Overflakkee. Van West Zeeuws-Vlaanderen zijn recentelijk zeer weinig waarnemingen 

bekend. De hoogste dichtheid aan waarnemingen in Nederland is in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk speelt het 

waarnemerseffect hierbij een rol. Ook uit de Hoeksche Waard komen relatief veel waarnemingen terwijl de soort in de Zuid-

Hollandse randstad zeer schaars lijkt te zijn. 

 



 

Figuur 7: Verspreiding bunzing  in Nederland, weergegeven per 10x10 km-hok. 

 

De Zoogdiervereniging VZZ wil proberen om in 2008 een zo compleet mogelijk verspreidingsbeeld te krijgen van de bunzing in 

ons land. Echter, we willen ook een indicatie krijgen van de voorkomende dichtheden en de landschapselementen waar de bunzing 

zich ophoudt. Daarom vragen wij niet alleen om waarnemingen van bunzingen door te geven, maar tevens aan te geven op wat 

voor plek de bunzing is gesignaleerd. 

 

Waar kunt u waarnemingen doorgeven? 

Elke vondst / waarneming van een bunzing kan doorgegeven worden via de website www.telmee.nl. Wij willen u vragen om 

zoveel mogelijk ook de zogenaamde IPI-code in te vullen. Dit geeft een grove indeling voor de biotoopkarakteristieken. Wie geen 

beschikking heeft over internet kan telefonisch of per brief een waarnemingsformulier bij de Zoogdiervereniging VZZ opvragen. 

Ook kunt u de VZZ bellen voor overleg omtrent het opsturen of laten ophalen van een gevonden dode bunzing. 

 

Meer informatie? 

 website:   www.vzz.nl  

 e-mail:   zoogdier@vzz.nl 

 telefoon:  026-3705318 



Wat wil de waarnemer 

 
In oktober vorig jaar hebben we naar 1.400 mensen die bij de 

Zoogdiervereniging VZZ geregistreerd staan als waarnemer of oud-

waarnemer een enquête gestuurd. Hiervan hebben 218 de enquête 

ingevuld en teruggestuurd. Met de enquête wilden we beter inzicht 

krijgen in de wensen van de waarnemers ten aanzien van het veldwerk dat 

ze doen en de ondersteuning die ze vanuit de vereniging krijgen. Deze 

informatie is belangrijk voor de lopende projecten, maar zeker ook voor 

de plannen die er zijn om de Atlas van de Nederlandse zoogdieren 

(periode 1970-1988) te herzien. Dank aan hen die de moeite namen de 

enquête in te vullen. 

 

Uit een eerdere enquête wisten we al dat waarnemers aan de 

inventarisatie- en monitoringprojecten van de vereniging meedoen, omdat 

ze graag iets voor of in de natuur doen. Dat is meer dan alleen 

rondstruinen in de natuur, want jullie verwachten dat de waarnemingen 

ook gebruikt worden, bijvoorbeeld voor voorlichting en bescherming. 

Bovendien willen jullie daar graag over geïnformeerd worden. 

Waarnemers willen meer terugkoppeling over de resultaten van hun 

onderzoek krijgen en hebben ook grote behoefte aan contacten met 

andere vrijwilligers, bijvoorbeeld door middel van leuke dagen. De 

enquête van najaar 2007 ging hier dieper op in. 

 

We leven in een digitale wereld 

Uit de enquête komt naar voren dat jullie de informatie het liefst in digitale vorm geven en krijgen. Zo is er een voorkeur voor het 

doorgeven van waarnemingen via internet (52% tegen 20% via papieren formulieren). Terugkoppeling over resultaten via een 

digitale nieuwsbrief heeft de voorkeur boven een papieren nieuwsbrief (59% tegen 19%). Die terugkoppeling moet enkele keren 

per jaar gebeuren (55% van de respondenten). Eén keer per jaar een totaal overzicht op papier wordt wat lager gewaardeerd 

(29%), evenals artikelen in Zoogdier (28%). Resultaten uitsluitend op de website plaatsen heeft niet jullie voorkeur (10%). 

Misschien omdat het te onpersoonlijk is? Terugkoppeling over de eigen waarnemingen of actualiteiten moet zo snel mogelijk 

gebeuren, bij voorkeur via email. 

Als er een helpdesk zou zijn dan zou die ook vooral digitaal, via email, benaderd worden. Telefonisch en schriftelijk om hulp 

vragen scoort veel lager, resp. 23 en 3%. 

 

Waar haalt de waarnemer zijn kennis vandaan 

Zoogdieren waarnemen is niet alleen leuk, het is ook een uitdaging. Veel soorten zijn niet gemakkelijk te zien. Daar is ervaring 

voor nodig en soms ook speciale apparatuur. Van de 218 waarnemers die de enquête terugstuurden gaf de helft aan behoefte aan 

cursussen te hebben. Dat verbaast ons, want de cursussen die de Zoogdiervereniging organiseert zitten altijd boordevol; er zijn 

altijd meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. Misschien heeft een cursus een te stoffig imago, want als een cursus gegeven 

wordt, dan gaat jullie voorkeur uit naar een actieve vorm, bijv. een excursie. 

 

Een andere manier om kennis op te doen is het bezoeken van lezingen. Een landelijke waarnemersdag leent zich daar bijvoorbeeld 

goed voor. Dit scoorde echter laag (13%), terwijl anderzijds aangegeven werd dat de jaarlijks terugkerende dagen van de 

Vleermuiswerkgroep en Boommarterwerkgroep gewaardeerd worden. Ook het kantoor van de vereniging wordt regelmatig 

gevraagd zo’n landelijke dag te organiseren. De functie van die dagen zit dan misschien niet zozeer in de informatie die via 

lezingen gegeven wordt, maar in de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen. 

 

De behoefte aan meer kennis over zoogdieren is er wel, want als jullie gevraagd wordt op welke artikelen je graag korting zou 

krijgen, dan springen boeken er uit (60%), gevolgd door onderzoeksverslagen en veldwerkmaterialen (beide 36%). Artikelen in de 

vorm van stickers, tassen, mokken of T-shirts spreken duidelijk minder aan (7 tot 18%). 

 
Foto 8: Waarnemers actief met batdetector © Dennis Wansink 



Niet iedereen is er van overtuigd dat een helpdesk handig kan zijn, bijvoorbeeld ter ondersteuning bij het veldwerk of het invullen 

van formulieren. Slechts de helft van de respondenten gaf aan hier behoefte aan te hebben, 38% niet en de rest heeft er nog geen 

mening over. De lijst met wensen waar de helpdesk aan moet voldoen is overigens wel erg lang geworden, uiteenlopend van het 

opzoeken van een telefoonnummer tot het regelen van een ontheffing om veldwerk te kunnen doen.  

 

Waarnemers zijn gemotiveerde middelbare Einzelgängers 

Het was geen nieuws, maar het bleek ook weer uit deze enquête, jullie zijn zeer gemotiveerd. Het merendeel van de waarnemers 

doet aan meer dan één inventarisatie- of monitoringproject mee en wil daar de komende jaren mee doorgaan. Jullie zijn bovendien 

bereid meerdere keren per jaar veldwerk te verrichten (44%); elke week het veld in kwam zelfs op de tweede plaats (15%)! Het 

maakt jullie niet uit of dat ’s nachts is (70% heeft geen voorkeur voor een tijdstip van de dag). Er zijn grenzen aan, maar als de 

activiteit leuk is willen jullie er best 1,5 tot 2 uur voor reizen. 

 

Van de vorige enquête wisten we al dat de gemiddelde leeftijd van de waarnemers relatief hoog is: 49 jaar. De meeste waarnemers 

zijn man (66%) en gaan het liefst alleen of met z’n tweeën op pad (resp. 49 en 38%). 

 

Waarnemers zijn geen leden – leden zijn geen waarnemers 

De inventarisatie- en monitoringprojecten worden georganiseerd door de Zoogdiervereniging VZZ, maar slechts 35% van de 

waarnemers is lid van de vereniging. Eerder bleek dat sommige waarnemers niet eens wisten dat ze lid konden worden. Een 

ledenwerfactie onder de waarnemers aan het eind van het jaar 

leverde 56 nieuwe leden op. Voor de vereniging een hoge score 

(4%) en tevens een aanwijzing dat de informatieverstrekking over 

de vereniging een stuk beter moet. 

 

Omgekeerd blijkt maar 20% van de leden als waarnemer 

geregistreerd staat. Dit is opvallend omdat uit een enquête in 2006 

volgde dat leden - volgens eigen zeggen – vooral waarnemingen 

over zoogdieren moeten verzamelen en doorgeven! We gaan nog 

uitzoeken wat daar de oorzaak van is. 

 

Waarnemers werven en behouden 

De informatie opgedaan met de enquête wordt nu gebruikt om de 

contacten met de waarnemers te verbeteren. Waarnemers zijn het 

kapitaal van de Zoogdiervereniging. Zonder hen weten we niet hoe 

het met de zoogdieren in Nederland gaat en welke maatregelen 

genomen moeten worden om soorten te behouden. Sommige 

waarnemers werken bovendien al jaren aan inventarisatie- en 

monitoringprojecten mee en die willen we niet kwijt. Daarom 

wordt in het bureau nu druk gezocht naar middelen om aan de 

behoeften en wensen van de waarnemers te voldoen. Het openen 

van de website www.telmee.nl vorig jaar is daarvan een goed 

voorbeeld. In samenwerking met de andere PGO’s willen we die 

uitbreiden tot hét portaal voor het doorgeven van waarnemingen en 

voor het terugkoppelen van de resultaten. 

De informatie over de projecten op onze website wordt 

toegankelijker gemaakt en er komen meer mogelijkheden om meer 

over zoogdieren en veldwerk te leren. De belangrijkste verandering 

die we willen doorvoeren is een meer persoonlijke benadering van de waarnemers. De opvang van nieuwe waarnemers en de 

begeleiding van de huidige waarnemers kan een stuk beter. Dit vraagt een andere manier waarop het bureau van de vereniging 

georganiseerd is. Daar gaat dus wat tijd over heen, maar zal ons inziens voor jullie z’n vruchten afwerpen. 

 

Foto 9: Waarnemers luisteren naar uitleg over het gebied © Dennis Wansink 

 



Geef uw waarnemingen door op Telmee.nl 
 

Ziet u wel eens een konijn, een molshoop of prenten van een ree? Geef het dan door via 

www.telmee.nl. Uw waarnemingen zijn van groot belang voor het beheer en de bescherming 

van zoogdieren. 

 

Er verandert veel in het Nederlandse en Vlaamse landschap. Dat gaat zo snel dat wel eens 

vergeten wordt dat hier ook allerlei dieren en planten leven. Daar wordt niet altijd rekening 

mee gehouden, maar vaak is ook niet bekend welke soorten in een gebied voorkomen. Via de 

website www.telmee.nl kan nu iedereen gemakkelijk zijn waarnemingen van planten en 

dieren doorgeven. Zo krijgen we een beter beeld welke soorten waar voorkomen en kan daar, 

voordat met de bouw van een weg of nieuwbouwwijk begonnen wordt, rekening mee 

gehouden worden. 

 

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 

Alle via www.telmee.nl ingevoerde waarnemingen komen terecht in de NDFF. 

 

Aan de NDFF wordt al enkele jaren gewerkt. In deze databank worden niet alleen verspreidingsgegevens 

van Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) opgenomen maar ook monitoringgegevens. In 

de toekomst zullen ook gegevens van onderzoekers, terreinbeherende organisaties (SBB, NM) en anderen 

worden opgenomen.  

 

Wat gebeurt er met mijn waarnemingen? 

De waarnemingen van zoogdieren worden door de Zoogdiervereniging VZZ gebruikt voor onderzoek, beheersadviezen en 

beleidsbeïnvloeding. De gegevens zijn ook voor derden beschikbaar. Via het Natuurloket (www.natuurloket.nl) kunnen 

projectontwikkelaars, groene adviesbureaus, maar ook natuurbeschermingsorganisaties gegevens opvragen. Dus, als voor u de 

natuur telt, geef dan uw waarnemingen door via www.telmee.nl. 

 

WILDzoekers: Dé jeugdnatuurclub voor jongeren van 8 tot 16 jaar 
Sinds februari 2005 bestaat er een nieuwe jeugdnatuurclub: WILDzoekers. WILDzoekers is er voor jongeren van 8 t/m 16 jaar. 

WILDzoekers heeft een website (www.wildzoekers.nl) waar je je eigen pagina’s kan maken en beheren. Hier vind je 

aankondigingen van buitenactiviteiten en ideeën voor onderzoek in de natuur dichtbij huis en je kan er je ervaringen met andere 

WILDzoekers delen. Als lid ontvang je het blad WILDexpres en kan je mee met excursies en kampen. 

Het lidmaatschap kost E. 20,- per jaar. Bij meerdere leden per gezin geldt er een korting. Aanmelden doe je via de website 

www.wildzoekers.nl. Dus surf daar snel naar toe! 

 

Word lid van de Zoogdiervereniging van Nederland 
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. Daarom organiseert zij de tellingen en het verspreidingsonderzoek waar jij aan 

meedoet. Help de Zoogdiervereniging VZZ dit ook in de toekomst te doen. Word lid. Het basislidmaatschap kost € 18,- per jaar. 

Daarvoor ontvang je viermaal per jaar het tijdschrift Zoogdier en kun je meedoen met activiteiten van de werkgroepen. Bij een 

volledig lidmaatschap (€ 30,- per jaar) ontvangt u naast Zoogdier ook tweemaal per jaar het wetenschappelijke tijdschrift Lutra. 

Aanmelden kan via onze website www.vzz.nl. 



Colofon. Ieder half jaar maakt het team Onderzoek & Advies een kort verslag van verrichtte activiteiten en de voortgang 

van de deelmeetnetten: “De Telganger”. Deze Telganger special is een extra uitgave en staat in het teken van het 

Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren (VONZ). Heb je opmerkingen, ideeën, mededelingen met betrekking tot 

Zoogdierverspreidings-onderzoek? Geef ze door voor 1 september 2007 en ze komen in de Telganger:  

zoogdier@vzz.nl. Tot ziens!  

 

Chris Achterberg, Dick Bekker, Emilie de Bruijckere, Jasja Dekker, Mieuw van Diedenhoven, Vilmar Dijkstra, 

Roline Eikelboom, Erik Jan Hofmeyer, Marja Horsting, Hans Huitema, Neeltje Huizenga, Eric Jansen, Herman Limpens, 

Victor Mensing, Franca Meuwese, Svetlana Miteva, Wesley Overman, Johannes Regelink, Jos Teeuwisse, Johan Thissen, 

Imre Veen, Dennis Wansink, Sil Westra en Richard Witte van den Bosch. 

 

Adres: Zoogdiervereniging VZZ, Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem 

Telefoon: 026-3705318 

Gezocht: vrijwilligers op kantoor of thuis 
Het afgelopen jaar hebben diverse vrijwilligers de Zoogdiervereniging VZZ zeer waardevol ondersteund door op kantoor allerlei 

werkzaamheden te verrichten. Door het vertrek van een paar van hen kunnen we de diensten van nieuwe vrijwilligers goed 

gebruiken!  

Heb je zin om de Zoogdiervereniging VZZ van nabij te leren kennen en je in te zetten voor zoogdierbescherming zonder ’s nacht 

buiten rond te struinen meldt je dan aan op ons kantoor zoogdier@vzz.nl, tel: 026-3705318. Jouw hulp is hard nodig terwijl jij je 

hobby kan uitvoeren of je CV uitbreiden met werkervaring. We zijn op zoek naar mensen die: 

• gegevens willen invoeren; 

• de bibliotheek actueel willen houden (bibliothecaris); 

• bijhouden en archiveren van zoogdieren in het nieuws   (zoogdier journalist); 

• teksten willen schrijven om de website actueel te 

 houden; 

• de stand van Zoogdiervereniging VZZ willen 

 bemannen in het land. 

 

Verantwoording 
 

Het verspreidingsonderzoek aan Nederlandse zoogdieren en daarbij deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door financiering 

door het Ministerie van LNV. Met het oprichten van een Gegevensautoriteit Natuur wil het ministerie duidelijkheid geven waar 

initiatiefnemers rekening moeten houden met beschermde soorten en waar ruimte is om te bouwen en te ontwikkelen. De 

gegevensautoriteit verstrekt informatie over locaties waar herstel van bedreigde populaties wordt nagestreefd (de 

leefgebiedenbenadering). Het Centraal Bureau voor Statistiek speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de betrouwbaarheid 

van de verzamelde gegevens. 

Het onderzoek naar de eikelmuis, waterspitsmuis in Limburg (Maastricht, en Mergelland, Horst aan de Maas, Nederweert en 

Helden), ingekorven vleermuis en ‘Zwermlocaties vleermuizen’ is daarnaast mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg als 

onderdeel van Platteland in Uitvoering. 

 


