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Jaarverslag Zoogdierwerkgroep IVN De Oude IJsselstreek 2022 
 
Algemeen 
Onze werkgroep heeft weer een druk maar productief jaar achter de rug. Met nieuwe aanwas die we 
goed kunnen gebruiken en die zich hopelijk gauw bij ons thuis gaat voelen! 
 
Leden, vergaderingen en activiteiten  
Onze werkgroep bestaat momenteel uit 22 leden. De meeste ‘meelopers’ zijn inmiddels vaste leden 
geworden en op de valreep diende zich in november nog een aspirant-lid aan. Via een WhatsApp-
groep houden we elkaar op de hoogte van leuke (zoogdier)waarnemingen en plannen we korte 
termijn afspraken voor als we het ‘veld’ ingaan.  
Er kon gelukkig weer 2x (mrt.+okt.) op een normale manier vergaderd worden in De Ruumte te Halle, 
waarbij steeds ca. 15 leden aanwezig waren. Ook het avondje wildcamera beelden bekijken kon in 
november wel weer doorgang vinden en werd goed bezocht. 
Eindelijk kon in mei ons (inmiddels 22-jarig!) jubileum met een werkgroepuitje gevierd worden. Met 
18 deelnemers mochten we een mooie geslaagde dag in de Biesbosch beleven, inclusief rondleiding 
en boottocht. 
 
Publieksexcursie 
Op 2 september organiseerden we een publieksexcursie over vleermuizen in Wehl. De vorige keer 
dat we hier een excursie wilden houden, gooide onweer roet in het eten. Vandaar deze ‘herkansing’. 
Ondanks goed weer en geen aanmeldplicht meer, maar helaas met summiere publicatie in de krant, 
kwamen er slecht 12 deelnemers opdagen. Maar hun enthousiasme maakte veel goed, zodat het 
toch nog een leuke avond werd.   
 

 
Vleermuisexcursie in Wehl (foto: Jeltje Berendsen) 
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Projecten 
 Braakballen pluizen; de pluisavond in januari kwam te vervallen (enkele leden hebben thuis 

gepluisd). De avond in december ging wel door met 4 deelnemers. De braakballen waren 
afkomstig van kerkuilen uit Winterwijk e.o. en de gegevens worden uiteraard doorgegeven 
aan de landelijke Zoogdiervereniging. 

 Ottermonitoring; ca. 8 leden controleerden (voor CaLutra) in de winterperiode weer een of 
meerdere trajecten in het stroomgebied van de Oude IJssel, op zoek naar uitwerpselen 
(spraints) en andere sporen van mogelijk aanwezige otters. En ook dit jaar zijn er weer 
sporen en spraints gevonden. Gebleken is dat enkele van de, aan het einde van 2020 door 
ARK Natuurontwikkeling onder een aantal bruggen geplaatste, loopplanken inmiddels 
gebruikt worden door de otter. Er zijn al een paar spraints op aangetroffen! 

 
Otterspraint op loopplank onder brug (foto: Gerd Kloppers)  

 
 Eekhoornnesttentelling Koekendaal; op de eerste zaterdag van februari hebben we met 14 

personen (waaronder 3 cursisten van de Natuurgidsenopleiding) weer traditioneel 
eekhoornnesten geteld. De telresultaten waren,evenals als het weer, heel zonnig: 37 zekere 
nesten, 4 doorzichtige en 13 twijfelgevallen. Beter dan onze laatste telling in 2020: 22 zeker, 
5 doorzichtig en 8 onzeker. 

 Monitoring ecoduct Koekendaal; hiervoor zijn ‘subgroepjes’ in het leven geroepen, die elk 
een eigen taak/onderzoek voor hun rekening nemen. Er zijn leden die zich bezig houden met 
het plaatsen en uitlezen van de aanwezige wildcamera’s (voornamelijk zoogdieren), leden die 
bijhouden welke vleermuizen er (over)vliegen, een ander groepje doet de amfibieën en 
reptielen, weer een ander de vlinders en tot slot nog de sprinkhanen. Jaarrond zijn we 
hiermee behoorlijk druk en het vraagt best veel van onze leden. We proberen de tellingen te 
kwantificeren om te zien of er (in de toekomst) iets te zeggen valt, over toe- of afname van 
aantallen bij de verschillende soorten. Ook over dit jaar wordt er een rapportage gemaakt en 
aan de opdrachtgevers verstrekt. 

 Vleermuiskolonietelling aan de Zandstraat; weer als vanouds gestart vanuit de 
Klootsemastraat, gewapend met teller en batdetectors, togen 13 deelnemers  naar de 
Zandstraat . Spannend, zeker nu er steeds meer huizen worden geïsoleerd: is er nog plek 
voor deze beestjes? In totaal telden we 229 (2018: 27, 2019: 59, 2020: 155, 2021: 157) 

https://www.zoogdiervereniging.nl/calutra
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uitvliegende dwergvleermuizen en 7 (2018: 5, 2019: 8, 2020: 0, 2021: 0) laatvliegers, die op 
insectenjacht gingen vanuit de spleten van spouwmuren uit de huizen in deze straat. 

 Kerkzoldertelling vleermuizen; er zijn door 5 leden weinig tot geen vleermuizen gezien en 
geteld, al dan niet veroorzaakt door verstoring (kermis en diverse werkzaamheden aan een 
kerk). 

 Muizen vangen met ‘live-traps’; begin oktober hebben we een weekend met 16 leden (in 
wisselende samenstellingen) muizen gevangen op een particulier landgoed in Hengelo (Gld). 
Om onduidelijke redenen werd er hier maar heel weinig gevangen, ondanks het hiervoor in 
onze ogen ideale terrein. Wel 3 verschillende soorten: huisspits-, rosse woel- en bosmuis. 

 
 Het bijvullen van muizenvallen met voer: pindakaasballetjes (foto: Jeltje Berendsen) 

 
Overige activiteiten 

 Vanwege corona konden we nog even niet bij elkaar komen en dus werd er begin januari 
door een lid een online presentatie gehouden over wildcamera’s in tuinen. Een project 
georganiseerd door de gemeente Doetinchem, waar 4 van onze leden aan mee hebben 
gewerkt. (Zie ook De Composiet 2/2022, blz. 5). Deze activiteit werd door 13 deelnemers via 
internet gevolgd en erg enthousiast ontvangen. 

 Vleermuisklachten afhandeling; er zijn 4 vleermuizen opgevangen maar deze hebben het  
geen van allen overleefd. Wel kon men 1 laatvlieger uit een huis laten ontsnappen. 

 Er zijn artikelen geschreven voor De Composiet, o.a.: over de vleermuizen wintertelling (zie 
lentenr. 1/2022, blz. 6) en over het wildcameraproject in de gemeente Doetinchem (zie 
zomernr. 2/2022, blz. 5). 

 Lid Henriette van der Loo heeft 4 theorieavonden (verspreid over de regio) over diersporen 
verzorgt voor de Natuurcursus binnen onze IVN-afdeling het afgelopen najaar. 

 
 
Jeltje Berendsen  
(Coördinator Zoogdierwerkgroep IVN De Oude IJsselstreek) 

https://www.zoogdiervereniging.nl/nem-meetnet-zoldertellingen-vleermuizen

