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Redactioneel 

Voor l'1J1l ieder (lil' op de VLEN-dag aanwezig W;IS, zal deze niCll\\ s b r icf weinig 11ÎClIWS bcv,'lIcll. 
Sterker nog. jullie zullen in deze nieuwsbrief drie bijdragen 1l)nctcllllli sscll . Een belangrijke 
hij dwgc , ,Hl I ICIII.. den Btlkkcr over v lccrmui7.cn in Rotterdamse Ilavcngchicd mOcht niet OpCl1hlW r 

gl' lmwkt \\orden. hel l{oucrd<l1ll SC Ilavcngcb ied heeft ons de public:lIic van dl' si1Illcnvalt ing 
tl ilt/ l:g.d . iVl is:-:chicn omda1 zij ook zo teleurgesteld warcn in het aalllni vleermuizen dat hier W(lS 

ge/.jen? De sHllIc llvlIlIing van dl' video-presentatie van Zomer ovcr hel baltsgedrag vun dl' rosse 
\ kl'nIHII/ciI en (11.: resulta ten vfln het baard vlccl"lllUisondcrzock houden jul li e nog Ic goed. 

Dit is dl' laat ste niclIwsnricf in zijn hu idige vorm, de volgende za l een andere lay-ou t hehbcn en 
nicu\\c ruhrieken waren in de vorigc nieuwsbri ef gezien. Regelmat iger verschijnen met leuke 
ilnikdtjes en verha len beteken t ook meer werk, helaas bestaat de redacti e nog maar uit vier 
pcr"\lIlcJl wamvan drie interi m. Al tijd allcuk gevonden te censureren, auteurs telefonisch lastig It' 
';Illen , or iels aan het strakke Ja)-out van dc niellwsbrief te doen, meld je! 
I leb je mimlel' tijd maar wcl een E-mail adres en zilje midden in het provineillJe \ leerrnuisweb. 
meld je dan a:w a Is prov incia le correspondent. 
Voe l je je niel 101 dit alles geroepen blijf dHn vnoral aJ je leuke wnnfllemi ngen. llllder/.oekjes. 
()rrol'l~i es, aankondigi ngen en ander vlcermui slcesvocr naa r de redacti e sturen . I lel lier."1 hebbeJl 
wij dil niet opgelllank l op diskelle in WI' of\Vord format. Je kan ze ook vin 1 ~- Il1"i l al s allllchlllenl 
sturen, liefst als ASCI bestancl. maar WO RD or \vP mag ook mil s je virusv rij Ix:nt. 
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Een \ViHc grootoorvlcermuis 
(V lendag, 6/ 11/99 Zwolle) 

Jaarlij~s beloekcn Marl ijn Doornbos, Hen k 
I-I eijligers, 'l'hco Bouten en ondcrgetekcnde een 
25-l al kerkcn in Noord- en Middcn-Limburg. 
Di verse mensen in de versell illende dorpen 
helpen ons daarb ij. Ons doel is een meerjarig 
beeld te krijgen van de op de zolders van die 
kerkcn aanwezige vleermui spopulaties. I-Iet gaat 
ons dan voora l om de bruine en grijze 
grootnorvleermuis. Beide SOOl1cn zij n qua 
klcurslel ling goed aangepast aan deze goddel ijke 
biotoop. G root was dan ook mijn verassi ng toen 
ik de bunde l van mijn zaklamp een eerste sne ll e 
ronde liet ma ken ovcr de zo lder van hel fraaie 
kerkje in Nunhelll. Meteen viel een he lderw it 
ding op. tussen een fo rse groep bruine 
grootoorvlecnnuizen. Nadere bestudering leerde 
dat \\·c hier Ie maken hadden met een kookwaswit 
exemplaar van deze soorl. Mooie roze, rood 
dooraderde oren en huid. hagelwitte vacht en 
donkere ogen. Albi no vleerm ui zen zijn bepaald 
ni ct :tlgemcen. De wat oudere Nederlandse 
vlce r11lui skcnncrs weten zich één geva l van een 
willc mccrvleermuis in Ka lium (!) en een 
baardvlcermuis in Rhijnamven te herillneren. Met 
andere \Voordcn: een unieke waarneming. Met 
enig geluk l ullcn we de komende jaren een bee ld 
krijgen van de overl evingskans van dit dier. We 
bcwcken de kerkzo lder in Nu nhem jaarlijks en cr 
is vrij\\cl altijd een forse groep bruine 
g rootoorvleermui zen :tanwezig. 

Jan Buys 
Si lverstcyn SJ 
362 I PC Breukelen 

Vlccrmuis\Vintcl"\'erblijvcn in Overijssel 
(Vlendag, 6111 /99 Zwolle) 

Inl eid ing 
In winteren vOOljaar 1998 hcb ik mij tijden!. 
mijn afstudeerproject van de op le iding natuur en 
landschapsbeheer beziggehouden met de 
winterverblij ven in Overij ssel. In mijn lezi ng heb 
ik een aanta l bevi ndingen uit mijn project 
besproken. 

Resultat en te llingen in Overijssclse 
winterverblij ven 
In Overijssel zijn sinds de wint er vlln 78179 
wintertellingen uitgevoerd in kunstmati gc 
vleermuiswinterverblijven. In fi guur I is tc zien 
dat het aantal waarnemin gen per winter een 
stijgende trend vertoont. Het aantal 
geïnventari seerde verblijven vertoont ongeveer 
deze lfde trend . In 1987 was cr een ruime 
verdrievoudi g ing van het aantal onderzochte 
verbl ijven en eveneens van de 
vleermui swaarnemin gen. Dit verband is niet e lk 
jaar rech tevenred ig. Van winter '93 tot winter' 94 
steeg het aan tal waarnem ingen terwijl er ee n 
kleine da ling in het aantal onderl.ochte verb lijven 
was, te rwijl ertussen 94 en 95 10 extra verb lij ven 
werden bezocht en maar 1 extra vleermuis werd 
waargenomen ten opzichte van de voorafgaande 
winter. 

~,~------, 

,. 
~ --- .. ,,~-

-. - ....... ---i I 
•• 
•• 

figuur t Aan/ol jlleerllllliswol/""(,IIIIII~(!11 perj{for (tIJ 

oal1lalollder=oc!lIe winlerverhlÎ/I'r!IJ l/er jOl/r 
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Tahel I Aan/al waargenomel/ \lleerlllllizen 
(\"Oo r/en) per objC'clfype (wil/Ier /979101 ell meI 
IVV8) 

Objecttype aantal aantal aantal 
vleermui-

vleermui- zen in % illVCll 
zeil -tarisa 

-tics. 
jaren 

ijskelders 1.594 73,35 % 17 

andere kel- 151 6,95 % 13 
ders 

s teenovens 220 10.12% 11 

bi uggewcl f 124 5,71 % 6 

bunkers 69 3,18 % 13 

gangen 9 0,41 % 9 

oVl~rigc 6 0.28 % 3 
winterver-
blijven 

TOIani 2.173 100% 

Overijssel heeft 7 verschillende typen verblijven, 
in t,lbel I is het aanta l waarnemingen per 
objeettype weergegeven. IJskelders voldoen het 
beste (meer dan 73% van de waarnemingen van 
1979 tot en met 1998). De spoorbrug (per verblijf 
ell per jaar) en steenovens (in alle kolommen) 
vertonen ook goede resu ltaten. De grootoor heeft 
voorkeur voor steenovens. 
Bunkers. andere kelders en vooral gangen 
vo ldoen minder. 
Schoon heten is het populairste verbl ijf. Dil is een 
ijskelder mei een grote stenen, c ilindervormige 
koepel en een gehoekte gang ervoor. In winter 99 
zijn hier 91 vleermuizen geteld. 

Verschi llen tussen de resultaten van Overijssel en 
andere Nederlandse provi ncies (behal ve de 
mergelgroeven) 
Overijssel levert een relatiefgroot aandeel van d~ 
franjestaart waarnemi ngen namelijk 19-29% in 
de winiers van 1991 tot en met 1997. In andere 
provincies is de franjes taart een zeldzam e soorl. 
De watervleermui s wordt relatiefweinig 
waargenomen in Overijssel, maar vertoont vanaf 
winter 92 wel een stij gende trend. 

gcm. aa1llal gelll . aantal 
aantal verblijven aantal soorten 
vlcerm/- per type vleerlll. 
jaar per 

verblijf 

93,76 10 159.4 9 

11 ,62 23 6,57 4 

20 3 73,33 4 

20,67 I 124 3 

5,31 3 23 2 

I 3 3 I 

2 2 3 I 

Landelijk is de watervleerm uisjuist de meest 
waargenomen soorl. In Overijssel is de 
franjestaart de meest waargenomen soort sinds 
86. Het aantal winterverblijven van Overijssel 
ligt tussen 6 en 7% van het totale aantal 
Nederlandse winterverblijven. 

Bijzondere vondsten in Overijssel 
Beehsteins vleermuis in 98 en 99 in de ij skelder 
van Schoon heten. Vale vleermuis, in de 
afgelopen 4 winters in de ijskelder van 
Eerde.Meervleermuis winter '99 eerste 
winlerwaarneming in ijskelder van Eerde. 
Mopsvleermuis is in de toekoillst Ie verwach len , 
want deze soort is al dicht bij de Overijsselse 
grens in Nordrhein-Westfa len en Niedersachscn 
ges ignaleerd. 

Nieuwe verblijven 
Sinds 1987 zijn in Overijssel behoorlijk veel , 
ci rca 20, nieuwe verblij ven spec iaal voor 
vleermui zen gebouwd. Het gaat om 4 gangen en 
16 kelders. Om de resultaten van nieuwe 
verblijven met andere te verge lijken heb ik de 
verbl ijven in drie categorieën verdeeld. De 
'bestaande' verblijven hebben niet ofnauwelijks 
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'1 abel 2 Re.\u{lOlell per cale1{orie (01Ier de totale 
periode 1'(11/ /9 79 101 ell1l1el 1998) 

Categorieën Bestaan-
de ver-
blijven 

aanllIl waargenomen vleermui zen 1.663 

aantal \\aargenomen vleermuizen in 77% 
% 

aanlal verblijven per eil legorie 16 

gem iddeld aantal vleermui zen per 103,94 
verhli.ir 

tOIaal aalHat inventarisatiejarcn 17 

gemiddeld aanlal waarnemingen per 97,82 
111\ elllarisal iejaar 

:mllinl w,mrgcnoll1en 7 
vlecnnlli~soorl ell per categorie 

aanpassingen ondergaan. Bij dc 'gerenoveerde' 
verblijven waren aanpassingen nodig van een 
nieuwe deur 101 nieuwe muren, om z.e gesehikt te 
maken voor vlccnnuiz.en . De 'nieuwe verbl ijven' 
7ijn sJlec iaa l voor vleermuizen aangelegd. 

De resultH\ell verschillen erg per o~jeet, Inaar 
tOlaai genomen Li.in de niel1we verblijven minder 
succesvol dan de hestannde cn gerenoveerde 
verhl ijven. 

De eOlTeeli e voor het aan la l inventarisatiejaren 
pcr calegorie hren gt de categorieën iets dichter 
bij e l!.aar. dit geeft gocde hoop voor de toekomst 
van de nicll\\e verblijven . Knelpun ten van de 
nieuwe verhlijven zijn waa rschijnlijk: gering 
vo lul11 e. wamdoor te weinig 
lelnpuraluurgmdiënten optreden. slechte 
afsluiting. geen aansluiting opjllchtgebieden. Bij 
meerden:; nieuwe verblijven z ijn de knelpunten 
ni ct duidelijk. 

gercn ovcer- Illeuwe 
de verblij-
ven verblij -

ven 

444 66 

20% 3% 

I] 17 

34, 15 3,88 

16 10 

27,75 6,6 

8 2 

Aanbevel ingen (samengevat) 
Tel11peraluurgradiëntcn aanbrengen in nieuwe 
winterverblijvcn door vergroti ng van hct volu me. 
bouwen van zijgangen of hoogteversch illen 
tussen de verschillende delen van het 
winterverbl ij r. 
Nader onderzoek verrichten naar: 
. Iuchtvoehtigheid en temperntuur va n de 
verb lijven (hiertoe hygro- en Ihermometers 
oplwngen) 
-geschikte locaties voor nieuwe verblijven 
·mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe 
ijskelders of aanpassing van oude ij skelders 
-de mogelijkheden van bunkurs in de lJsscist reek 
en Twente 
-locaties van jachtgebieden van rranjeslaanen. 
watervleennuizen. baardvlccrmuizen en 
grootoren 

Ansje Gja ltem<l 
Sanatorium st mal 7 
74 I 3 RC Deventer 
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EVALUATIE NAC HT VAN OE 
VLHI! MU IS 1999 

(V Iendag. 6/11 /99 Zwolle) 

Aang(.·/icn dc nacht van de vleermuis in 1998 
70' IJ ongcJ..cnd succes was geworden, waren wc 
gcnood' ... ·llIk l 0 111 in 1999 de nacht te hehalcn. In 
hel \ omjnar. dc .w lIler en hel najaar hebben in 
lOIani 3 100 personen een vlccrmui sexcursic 
bijgc\\ oond . En 00).. Illl dc.lc ronde staan er nog 
1577 pl.!rMlI1Cn in het bestand die zitten te 
w,lchlen op een vlccnnu iscxcursic . De VLEN is 
von I1lcnillg dal wc deze mensen niet meI een 
briefj e kun nen wegwerken maa r zullen moeten 
proberen 0 111 deze I1l C I I.~CI1 alsnog eell excursie 
flan tc bieden . In dc hij lage is te zien voor welke 
lokaties Cl' l\Clg cxcursiclcidcrs worden gezocht. 
meld .il' mm. even! uclc rc i sko~ICII worden 
\ ergned . 

In legenstelling 1011998. toen excu rsieleiders een 
e\ aluatieformulicr kregen toegezonden, hebben 
\\ ij nu de deelncmers aan ecn excursie een 
eva luatieformulier tocgezonden. Dit met het doel 
om tc I..ijl..cn hoc deelnemers tegen de 
vk"Crmu iM!Xcllrs ies hebben aangekeken. In totaal 
hebben 974 personen een evaluatieformulier 
loegcLonden gekregen. in totaal 307 personen 
(31.5%) hebben de moeite genomen om dit 
formLi lier in te vul len en relour Ic SI uren. Dit is 
een leer ~rolc lerugme lding omdat normaal 
gespmkcn !. Iee hl!. 10% retour komt. 

V,1Il de,e 307 personen hadden er 243 
deelgenomen aml een uxcu rsie. 64 personen 
\\:lrcn ondanks de uitnodiging en de bevestiging 
n;el komen opdagen. Wc wa ren benieuwd 
w".,mm dele mensen niet waren verschenen. 
In di l vers i;,!!. lal in eers!e instantie alleen worden 
ingegaan op dl' ca tegorie die aan de excurs ie 
heen dcelg.enomen. 

De !erllgge/onden formulieren waren over he! 
algell1t."Cn s lordig ingevuld. meerdere 
mogelijkheden waren aangeSlreepl. o f waren 
lelfs in het geheel niet ingevuld . Dil probleem 
zal voor hel grootste dee l z ijn veroorzaakt door 
de mllnier waarop de vraag was gesteld. 
DaarnaaSI hleek in het geval van vraag 3 dat cr 
op een amltallokat ies nog contani is afgerekend. 
De our7ank hierva,' is onduidelijk. wel licht heef! 
hel iet s Ic maken met de inste lli ng van de 

excursieleider. wanneer er dee lnemers zijn die 
liever contant belalen mOCI je stev ig in je 
schoenen slaan om vastte houden aan hel 
incassoformul ier. 
Hel resultaat is dal de le llingen wat betreft 
aantallen een zeer verschillend beeld lalen z ien . 
Voor het tolanlbccld heeft hel geen wezenlijl..e 
invloed. Voor de mogelijke antwoorden staat het 
tOIaai aantal reacties weergegeven. 

Vraag I van de enquele laai /.Ïen wat wc eigelijk 
al vermoedden . het overgrote eicel van de 
deelnemers was niet op de hoogle van hel 
beslaan van vleermuisexcursies. Wc hebben via 
de ANWB ,hw ook een ander publiek bereikt dan 
wc via de beke lldc 1U1Iu urvercni gingen en hui s 
aan huis l>ladcn zouden bereiken . 

Bij het doornemen van dc grutu stapel 
formulieren hlcek dat een anilla l punten 
veel vuldig lerugkwamen. Dit waren hCl lijdstip 
van aanvang. de late afschrijving van hel bedrag 
en een aparte kindcrgoep. 

liet tijdstip van aanvung 
In dc uitnodig ingsbrief werd nadrukkelijl.. 
gevraagd om een half uur voor aanvang Vllll dl..' 
cxcurs ie aanwezig IC zijn. Vooral in dc 
zomermaanden tijden~ goed weer was dit ecn 
hele inspann ing. De deelnemers moesten. dit half 
uur mecgerekend. mecsta l lllucr dan een l1Ur 
wachten voord:" ze de eerstc vleerm uis zagen. 
En wanneer cr ook nog kinderen in hel spe! z ijn 
slaal de onrusl zeer 5 110 1100. 

Van de andere kan t vi nden wij nis organisatie hel 
be langrijk dat de mensen bij !.chemering in hel 
veld Lijn zodat de kans op het/.ie n van 
vleermuizen het grooisi is. liet invullen van de 
incassoformlll icrcn is meestui hinnen 15 minutcn 
IC doen . Voor hel komendejllflr wil len wc dan 
ook bes lu iten om loch een hl1l f uur laler tc 
beginnen. 

Late afsc hrijv ing van bedrag 
Hel bedrag is pas een aanlal maanden geleden bij 
mensen van de rekening afgeschreven. Voor 
deelnemers die al in mei aan een excursie hebben 
deelgenomen zit daar een klein halfjaar lussen. 
Ii el zou verslandig zijn om de 
incllssoform uliercn binnen Iwee maanden na dl' 
excursie IC inl1en. 
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Over de manier van betalen waren de deelnenus 
in overgrote meerderheid positief, hoewel een 
aarll .. 1 deelncmers dC7.c manier van betalen al 
weer ouderwets vond, omdat het met de pinehip 
nog I,nc ller schijnt te gaan. 
Verder was een aantal deelnemers van mening 
dat I'S .- wel mlll de lage kant was en dat cr ook 
\ l)(lr I.inderen best ecn bedrag gevraagd zou 
mogen , ... orden. Om de drempel wat te verhogen, 
lijkt hel vers tandig voor kinderen de komendc 
jaren een klein bedrag in rekening tc brengen, op 
dC7e \\ ij7e \ omkom je wellicht ook dat er zieh 
vc~jaarsp:,rtijtjes gaan aanmelden voor een 
'!spannende? rwclll . Een deel va n de 
vcr:Înarsplirlijdjcs die llceft deelgenomcn heert 
c igc llhandig al meer geld overgemalIkt dan strikt 
lIoml/al.clij l. wa~ . 

Aparte ~.nclergrocp 
Slecht .. eCII ~Iein aantal personen hcefi zich echt 
gl'slucml aan het •• anlal kinderen dat aan de 
excursies hee li deelgenomen. De organisatie is 
echter wcl van mening dnt het verstandig is om 
enige hllinns Ie hebben in de verhouding tussen 
a:ull:dlen ouderen en kinderell, ell dal je bij grotc 
groepen ~inderen dit beier apart kunt houden van 
de g:lIIg,hare excurs ies. 

COllch ... JC 

De cnquclC' hedi ,cic positieve reacties 
opgeleverd \ an mensen die vinden dat wc op een 
goede manier bezig zijn en ons een hart onder de 
rielll sle~crl. Dit is waarschijnlijk ook dc reden 
dat/(wecl declnellll:rs de rnoeite hebben 
genolll en 0 111 hel evaluatieformu lier in te vullen 
cn ret our tc ~Iuren . Oe overgrote meerderhe id 
'"n de deelnemer" 7 011 nog graag een keer aan 
een c:\cur .. ie willen deelnemen en op de hoogte 
"illell \\orden p,chouden van excursies. De 
rentt .e, Meunen ons in onze mening dat er met 
vlCCr1lur .se:'l.cursies veel goodwill wordt 
gecreeerd en dm is iels waarmee wc de komende 
jaren moeten doorgaan . 
Een Ol} de /~ personen die de moeite hccft 
genomen 0 111 het formulier ingevuld terug te 
sturen geeft :mn dat I.C belangstelling hebben om 
Ilnar de VLE -dag in Zwolle te komen . 
LJ ilcinde lijl. /ijn cr 5 personen , 'erschenen op de 
VLl~N-dag vnu 6 november, deze lage opkomst 
heen alles te maken meI het programma dat hier 
niet op is llfgeslernd en het latc tijdstip waarop 

een ieder het programma kreeg loegezonden (3-4 
dagen voor de VLEN-dag). 
Deze belangstelling laat zien dal cr in teresse is 
om voor een breder publiek icts mei vlccrmui l.cn 
te gaan doen, wellicht in samenwerking met de 
hu isko lonietel lers (Zoogdiennun itoring). 

Tot sia l willen wij een ieder hedanken voor 7ijn 
of haar hulp voor het slagen \ an de7e editie van 
de nacht van de vleermuis. Van alle reaeties 
plaatsen wij enkele om te laten z ien hoc er tegen 
de excursies is aangekeken . 

- Wij Zijll eell c~r\la,.illg rijker. Eli op deze mali ier 
gaol/ ol/ze kil/derell i/1 de toekol/Jst \'om'zichtige/' 
mef de Iwllll/r om. Ze hep,rijjJt! /iI/J1l11eer (wer hel 
le velI " ( lil de vleerllluis i/l ol/ze omgeving. Eell 
f1eljc' a/voor de mensen die dl' excIJr:';c leiden. 

- AlIlI hel ellllulI/.\ÜWlle VUil de leidil/I!. heefi hel 
I/iel xe/egel!. maar de "Ieermlllzeu haddel! 
gewoon xeen zin. 

- We kijken 11/1 illiel/sie \'(~r IIUW' \·feermlli=ell. het 
was leerzaam, ;nleres(lalll elc.eIC. De 
excursie/eider.\ wordel/ heelal/kf, om laai op dt' 
u\'O"d mei eeu slei me1l.'îell op pad Ie Kaal!, ik heb 
er resf1ec / voor, p,a : 0 voort. 

- IJe.\·/e ,'leerf1lllügekkell 
Dallkzij de excursie hebhell lI'ii 0l' n0f!, p,eell 2() 
meier I 'al/ WIS woollhuis een ,'/Ntr/llllizellfamilie 
mi/dekt en hehhell wijzelf vrielldell t!/1 ftlllli/ie 
vlak V(JOI' ZOII,,·ollder1!.{1II1!. latlll/(~ /IIf1fel/ 

meegellieu1II \'(11/ rake/illg .. 0 1'1'1' Ol/ze hooft/eli 
hC'em'liegende vleermuizen. Wil hij deze ()//ze 
hCI'!tJj.!ctl/ excuriseleiders hedal/lecm eu zij'" zij op 
de hClOj.!fC 1'(11/ deze kolOl/ie j" de h,,"rl \'011 jorl 
Rijsenhou' 0(11/ de Aal.HI/dijk 11/ Aalslllhrug/ 

- De excurie.leida wa.' cm/,j"" meI Zijll apparllije 
bezig 0111 1'leerll1uizC'1I °1' Ie .\IU/I'ell. De klllderel/ 
mochte" "iel ri'.~elel/ mei hUil jfl.\.\'e" II'W/' dool' 
reageerde"eI lIpparaal op. 7i'1'1I'ijl hij dl1.\ 

luis/erde, zagelI wij de Vleerlllll/Zell hm'ell (111.\ 
hoofd vlief!,el/ Op de lerllJ.!II'('~ wlslhij (Jok hel 
IXld I/ielmeer re vil/den. Ik dellk dOl hij zich herer 
had IlIucIelI I'(JOrbereidell. 
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I~NQ UETE Nacht Vim de vleermuis 1999 

I. Was u voordat ti zich via de Kampioen had 
opgegeven op de hoogte van het fe it dal er zoiets 
als vlccrml1isexcU1"sies bestonden?: 

191 nec 
40 ja, via ............ . 

2. Was 11 tevreden over het deelnemerspakket 
(Mu seonboekje, vJeerrnu isfoldcr, poster en het 
boekje zoogdier)? 

216 goed 
10 matig, we misten. 
4 te overdadig 

3. Vond 11 de manier van betalen via 
incassoform u lieren prettig werken? 

178 ja , sne l en gemakkelijk 
14 ja ell nee, omdal.. ....... . 
26 nee, omdal... ....................... . 

4. J loc vond \1 hel aa ntal deelnemers op de 
bewl1ste avond? 

17 teveeL nL .. ...... dee lnemers 
vo01 ....... excllrsieleiders 

210 goed 
13 er hadden meer mensen mee 

gemogen. 

5. Hoc vond u het aantal kinderen dat mee was? 
21 teveeL maximaal... was beter 

gCWl'cst 
169 lellk aantal, het waren er. ..... . 
3 I mogen er best meer zijn , 1l<l1llClijk 

6. Was u tev reden over het verhaal dat door de 
excursie leider werd gegeven? 

2 19 ja 
I I nee. omdaL ............................. . 

7. Was e r genoeg tijd beschik baa r voor een 
excursie, of had hel van u nog wel langer mogen 
duren? 

11 tc kort, liever ..... min . 
201 precies goed 

16 tc lang, liever.. .. m in. 

8. Bent u anders tegen vleermu izen aa n gaan 
kijken? 

15 Ilcc, blijfzeengvinden 
49 ja, maar liever niet in m ijn huis 
90 ja, ik ben gefascin eerd geraakt 

89 ja, ik ben bereid vleermuizen in mijn 
huis te to le reren 

9. Vond u het bezwaarlijk om met de auto naa r 
de v leermui sexcursie loe te moelen komen ? 

6 ja, omdat... .. ...... . 
216 nee,omdat. ... . . 

10. Lijkt het II een goed idee om de excursies het 
komende jaar in de buurt van NS stations tc la ten 
plaatsvinden? 

75 ja,omdal. .................................. . 
108 nee, omdaL. ..... ...... ........... .. .... . 

I I. Gaat u nog eens mee, als u de kans geboden 
wordt? 

37 nee 
108 ja, zeker 
139 wil op de hoogte blijven van 

exeurS1es 111 miJn omgev1ng 

12. Wa ren dc kinderen die u bij u zich had ook 
tevreden met de excursie? 

126 ja 
25 1Iee, ol11dal.. .............................. . 

13. Heeft u belangstelling 0111 G november naar 
de landelijke vleermu isdag in Zwolle te komen ? 

136 nee 
52 ja, stuurt ti mij a.u.b. het 

programma 

14. Wellich t heeft ti tijdens de vleerl11l1iscxcursie 
iets gem ist of z ijn er zaken waa raan de vleer
llluiswerkgrocp meer aandacht ZOIl moeten 
besteden. Hieronder kunt 11 aJlc opmcrkingcn, 
positief danwel negat ief kwijt. 

LOKATIES WAARVOOR EXCURSI E
L EIDERS WORDEN GEZOCHT: 
Almere 126 
Amsterdam 218 
Bergen 257 
Best 38 
De LIlttc 37 
Doetinchem 13 
Dongen 63 
Heemstede 21 
Heiloo 163 
1-1 i Iversllm S2 
M iddelburg 73 
Nijmegen 101 
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In lotaal !ttaan cr nog 1577 personen in het 
bestand die nog steeds niet aan bod zijn gekomen 
voor hct bijwoncn van een vleenllujse~cursie. 
Voor dc bovenstaande lokaties en aantallcn 
geinlcressecrden hebben wij nog geen 
excursie leider kllnnen vinden. 
Wij /Ull van mening dal we deze mensen, ook na 
h\ec j;mr. nog een excursie moeten aanbieden. 
We vragen daarvoor jullie medewerking. geef je 
op \\ fin neer je in mei of in juni 2000 nog en 
lI\oncl \ rij hebt om een excursie te leiden. De 
kcu/l' V<ln datulll staat vrij. 
De ko:-.Icn die mct vervoer worden gemaakt. 
worden natuurlijk vcrgoed, t;:cn goed kope man ier 
(lus om aan dc andere kal1l va n het land te komen 
l'n kenni 'i lé makCll11let andere vleerlnuismensen. 
Walll1Cl'l" .ic je \\ ilt opgeven voor een van de 
hcn ":Il ... taande lob lies. meld jc dan a;1I\ bij Rudy 
\an dcr Kuil (070-3652811). 

RII(I~ \:111 dcr Kuil 
J;lcob van Orf'\egenlaan 74 
221C! liS Rijswijk 

Een keldel' in I-Ioogh;tlen. 
(Vlclldag. 6111 /99 Zwol le) 

Op vijfl..i lulllcler nfstand vall de plaals 
Ilonghalcll (NO Drenthc) ligt hel voorma lig 
Krimp Wl.· ... tcl"bork. 
Lcn concentratie uit de tweede wereldoorlog van 
waaruil Ilunderddllizcnd mensen gedeporteerd 
/ijn mlar vemietigingskampen . Het voormalig 
kampterrein ligl midden in de boswaelllerij 
lloogha lell . een jong ontginningsbos van vlak na 
de oorlog. Na"<;t het herdenkingsmonulllent ligt 
nu enigs/in<; vcrscholen door bomen en struiken 
een aardnppd~elder. gebouwd in 1942/43. Voor 
19.t:! \\al<; het k:unp in gebmik als 
vluch tel ingcnk:ullp. geschikt voor 500-600 
pcr~()ncn . llierna kreeg het kamp de functie van 
eonctlHrat ickmnp en werd er 0.3. een 
bC\\:lar!..clder gebouwd. gesehikt om 17.000 
mensen van aardappelen en groente te voorl;Îen. 
Oo~ nu i" de !..elder nog een belangrijk onderdeel 
van het voormalige kamp Westerbor[... 
De huidige eigena<1r Staatsbosbeheer. heeft de 
kelder in errpacht gegeven aan het 
Ill:ri nlleringscelllrulll "Knmp Westerbork". 
Recenl i." dele kelder monument geworden en 

staat op de lijst modeme monumenten van 
Monumentcnzorg. 

De kelder heeft een afmeting van maar liefst 35x 
14 meter en bestaat uit twee gescheiden 
compart imenten. Metingen in de kelder laten in 
de winter een gemidde lde temperatuur /ien vun 
7° C en een relatieve luch tvochtigheid van 90%. 
In seizoen 1987/88 constateerde een medewerker 
van directie Natuur, Milieu en Faunabeheer de 
aanwezigheid van overwinterende vleermuizen in 
deze kelder en nam contact op met SBB. 
Staatsbosbeheer nam op 7ijn beurt contact op met 
vrijwi lligers van de Vleermu iswerkgroep 
Dren the. Een van cle fanatieke vrijw illigers, Ilans 
Co lp" ,is ook medewerker hij het 
Ii erinneringscentrum. en zo ontstond een goede 
samenwerking tussen SBB, VLhD cn het 
I-Ierinneringsccntrum . Ilans Culpa stelde in 1988 
voor deze vleermuizen systematisch te tellen, 
zodanig dat de gegevens te \crgelijkcn zijn met 
andere landelijke tellingen . 

In 1992 Îs cic kelder gerestaureerd onder leiding 
van het I ierinneringscentrum, met als hoofddoel 
het gebouw belcr te consen eren. maar \\cl met 
behoud van de huidige Sil Uliti l.: . Er \"erd ook 
gestreefd naar een verbetering van de 
klimatologische omstandigheden voor 
vleermu izen. I)e werb .• 1amhcden bestonden 
onder ander..: uil het verwijderen van rotzooi , 
opnieuw plei steren van enkek muren, rechtzetten 
van de luchtpijpen, arsluiten vun cle tweede 
Ingang en '1lIllvu ll en van het gromltalud. Daarna 
zijn alle luch:pijpen aan de zijkant van de kelder 
argesloten. Ook dc luchtpijpen .tchterin de kelder 
werden afgesloten, mei een rooster bovenop en 
een [l<1pierprop van binnenuit. Mocht blijken dal 
klimatologische omstandigheden ongunstig 
geworden z.ijn, dan kunnen de/.e papierproppcn 
eenvoudig worden verwijderd en andere pijpen 
worden dich tgcstopt. In eerste instantie had het 
I-Icrinneringsccntrum dc bedoe ling dc kelder 
permanen t open te stellen vOllr bcLoekcrs. en 
zelfs voor dil doel in te richlen. ma .. r in goed 
overleg werd van deze plannen algezien. De 
kelder is nu .. lIeen toegankelijk tijdcns een paar 
excursies van SBB en lijdens de landelijke 
monumentendag. In de winter blijH dc kelder 
gesloten voor pub liek. 
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Overwinterende vleermu izen in deze kelder 
worden vana f 1988/89 jaarlijks geteld. In de 
maand januari wordt de gehele ke lder met 
zak lan tallrtlS lIfgezoch t op overwinterende 
vleennuizen. Iedere vleermu is wordt op z icht 
gedeterm ineerd en positie, rusthouding en hoogte 
aan de Illuur worden genoteerd . In dezelfde 
periode worden ook andere 
winlcrvcrblij fplaalsen in Drenlhe bezocht. De 
resultaten van deze te lli ngen worden ieder jaar 
weergegeven in een rapport slIm engesteld i.s.m. 
de Provincie Drenthe. Tijdens de "ontdekking" 
werden in deze kelder zo'n 15 vleerm ui zen 
gevonden en voor de restauratie in 1992 werden 
25 ballrd vleerllluize n aangetroffen. Na de 
restau rat ie in 1992 nam het aantal 
baa rd vleerl11 uizell met sprongen toe tot 174 
exemplaren in januari 1999 Ook voor de 
watcrvleennu is is de kelder na de restaurat ie 
aan trekkelijker gcvo'orden. In dc wi nter van 
1994/95 ve rscheen het eerste exemp laar, de 
volgende twee jaren waren het cr acht. Inmiddels 
overwinteren cr 28 watervleerrnuizen in de 
!..elder van ll oogha len. OpvlI lIend is dat de 
meeste wHlerv leermuizen te vinden zijn tIlssen de 
I..ranteproppen in de pJa fondp ij pen. Ook het 
aantal gewone grooloren is toegenomen, maar 
niel ./.o explosief: van 5 di ercn in 1986/87 101 19 
dieren in 1998/99. In mi nder dan 7 jaar hee ft 
deze aardappelkclder als wi ntcrverblijfplaats een 
heel belangrijke plaats ingenomen bij de 
vlcermuizen. li et is heel spannend om af te 
wac hten wal de ke lder in de toekomst nog kan 
gHan betekenen . Iloeveel vleermuizen komen er 
nog bij. wa nneer is de piek bcreikt? De 
vlecrmu iswerkgrocp blij ft de overwinterende 
vleennu Îzen nauwlettend volgen. 

Pau line Arends en Hans Col pa 

Oost halen I 
9414 TG lIooghal en 

11/ seizoen 11j()()I2()()(} werden in de=e kelder IIwar 
lü:/i'/ 280 vleermui:en r.eJeld, waaronder een nieuwe 
S(lW/. dl' li"Cm;es/aor/ (red.). 

\Vintertellingcn vleermuizen 
(V lendag, 6/1 1/99 Zwolle) 

Oeste meetnet binnen het NE M 
Van de meet netten die dee l uitmaken va n het 
Netwerk Eco logische Monitoring (NEM) is het 
meetnet ' Wintertellingen vleermui zen', samen 
mei hel Replie lenmcetnet van RAVON , het best 
draaiende. Jaar lijks I11Hakt hel Cenlraal fJureHu 
voor de Statistiek (CnS) een overzicht van de 
stand van zaken van de vogel-. zoogdier-. 
reptielen-, amfibieën- , vl inder- en 

norameetnelten die door de Rijk soverheid 
financieel gesteund worden. Iiel meetnct 
'Wintertellingen vleermuizen' vo ldoet goed op 

all e punten, t. w. de kwaliteit van de gegevens om 
indexen te kunnen bepalen, de tijdige aanlevering 
va n gegevens en de soorten waarvan gegevens 
verI.a me ld worden. Oe deelnemers hienw n 
verdi enen een plu im. Ga zo door! 

Een integra le telli ng 
Sinds 1991 is het aantal verblijfplaatsen waar 
vleermui z:en gete ld worden gestaag gestegen van 
net geen 300 lot 500 in de laatste twee jaar (1997 
Cn 1998). Hel aantal meet loeaties in 1998 
vertoont een d ip (7.ie figuur I). Iml,lr dit k01ll1 
omdal nog niet a lle gegevens vil n da t jaar 
verwerkt zij n: helaas zij n cr elk .iaar wel een pilar 
tellers die hun gegevens te Ill<It inleveren. 

Wintertellingen vleermuizen 

"'" 
• "'" • " u "'" g 
• • "" , 
" " • '00 
• alle Iocaues 

'00 N>c::' meI lOO<Ien 

, 
lIXII 1992 1993 19901 1995 19116 1997 1996 

jaar 

figuur 1. Aantal wintervcrblijljll;lutsen (mcclloca!ies) 
die in de pcriode 1991-1998 bezocht en gcteld zijn. 
In 1997 en 191)}{ waren er slechl.'· 60 verhl!ifplo(J/sen 
waarin geen v/,:ernm;:en za/en In 1998 woren nor. 
niel van alle verblijfplaatsen dl' r."r.evem l'C'rwerk/ 
binnen/oen de:refigllur gemaala lI'erd. 
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figuUl' 2. De ligging v<In alle verblijfplaatsen die in de 
periode 1991 - 1998 be/.ocht en geleld zijn . 

"bj~ de verdeling van dc Illcetlocatics over 
Ncckrland bekijkt (figulir 2) dan word t duide lijk 
dal die l1looi over hel land verdeeld is. Dat is een 
bcl:lIlgrijJ..c I..walitc itsci s. omdat de te llingen 
gebruikt worden voor hel bepalen van trends op 
landelijk niveal1. I ~ r lUag dan geen scheve 
verdeling lijn. bijv. dal dc meeste mecll ocalÎes in 
hel o\!~lcn liggen. Er zijn wel versch illen in hel 
aalllalmcc\locatit,s per prov incie. maar dat ligt 
uiel ;lall dc tellers, maa l' aa n het feit dat niet e lke 
provincie t:vcnvccl geschikte wi ntervcrb li.ivcll 
heer!. die bovendien voor mensen bere ikbaa r 
,.ijn. Cil'l'icn hel feit dat cr zeer intensiernaar 
VICcl111uizen in win terverblijven gezocht wordt 
cn het :wntal verhlij fplaa tsen de laatste twee j aar 
stab iel blijll. mogen wc aan ncmcn dat nu ZO go...:d 
als alle verblijrp laatsen dic voor vleermuizen én 
v()(\r mcnsen hcreikbaar zijn, bezocht worden. Je 
"an dan spreken v11n een intcgralc tel ling. 

Dal is 0n lzcltend mooi. want daardoor worden 
vcrandcringcli sncl zich tbaar. De meest 
opmerkelijl..e \\aa1llem ingen van de laatste jaren 
wa ren: een l3echstc in's vleermu is in een 
Zuid-Limburgse groevc en in een Overijsse lse 
ijskelder. ccn vale v leermu is in Ge lderl and en in 
Overijssel cn dc eerste (waargenomen) 
overwinterende v leermuis in Flevo land : een 
gcwonc grootoorvleerlllu is. De Ut rechtse grote 
hoe fij zerne us werd di t jaar ni et waargenomen. 

Ook bed re igi ngen van wi nte rverblij ven worden 
door de jaarlijkse bezoeken tijd ig opgemerkt. Zo 
dre igen enke le fo rten in de Hol landse Waterl inie 
ongesch ikt te worden voor vleermu izen door hel 
openstellen hi e rvan voor recreati e of opsl ag. 
De VLEN-Vl-Z probeert, in overleg met de 
eigcnaar (Staatsbosbeheer), de negat ieve 
gevolgen voor de vleermuizen te m ini ma liseren. 

Corrcct ie ractoren 
Welke soorten worden met dit meetnet geleld? 
In lotaa l worden 14 soorten tijdens de wi nter
telli ngen waargenomen (tabel I). Van negen 
soorten ku nnen we aannemen dat we met de 
wi nte rte llingc n een goed beeld krijgen van hun 
aanta lsontw ikke lin g in de winter. Van de andere 
soorten is d it minder waarschijnl ijk, omdat ze 
waarschijn lijk ook op plaatscn overwinteren d ie 
niet voor mensen toegank el ijk z ijn (spouwm uren) 
ofllloc ilij k te vi nden zij n (in bomen). Als we de 
resultaten van dc tel lingen van dc winter ' 98- '99 
naast de aantalssehattingen voor de zomer
populaties leggen, dan blijkt dal cr nog cen groot 
versch il z it tussen de aantallen d ie 's winters 
geteld worden en die's zomers waarschij nlij k in 
Nederland rondvl iegen (tabel I). 

Tabel I: Aantal individuen Der soort geleld in de 
winter '98-'99 ('. 11 geschat voor dc zomer door 
Limpcils Cl aJ (1997) 

winter ' I.Olller populatie! 
baardvlm. 781 2500-4000 

ingek.vlm 4H 150-200 
franjeslaarl 366 1500-3000 
va le vl m. 7 10- t 5 
w;lICfvlm. 3656 15000-30000 
grooloorvll11 941 4000-6000 
gr.hoef 

meerv lm . 281 8000-10000 

gcw.dwerg 465 300.000-600.000 
ruige dwerg 9 50.000-100.000 
rosse vlm . 5 6.000-8.000 
laat vlieger 7 30.000-50.000 

I exel us ie r de provi ncies Overijsse l. Ut recht en 
een deel van Li mburg. waarwm de gegevens nog 
niet verwcrkt waren. 

Zelfs van de soorten waarvoor de wintcrtell ingen 
de belangrijkste bron voor de 
aan lalsontwikkeling vormcn Icllcn we maar ecn 
frac tie van wat er waarsch ijnlijk werkelijk z it. 
Vanuit de soorten geredeneerd is c r dus zeker 
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geen sprake van een integrale telling. De grote 
hoefij7..erneus en de va le vleermui s vorm en 
hierop de enige uitzondering . 

.I c gaal je dan afvrngell wat de oorzank hiervan is 
en of de wintertellingen wel een goed beeld 
geven VHn de populatie-ontwikkelingen in 
Nederland . Om met het laatste te beginnen, het is 
mogelijk dat de sehauingell van de 
/.omerpopu lntÎes te hoog zijn. Afgaande op het 
aan tal \\aarnemingen van de verschil lende 
soorten in de zomer. dat bovendien nog steeds 
toeneemt door de toename van het aantal mensen 
Illet een blItdetector, lijkt dit niet waarschijn lijk. 
Dan kan het nog steeds zo zijn dat de 
wintertcll ingcn alleen iets zeggen over de 
ontwikkelingen van de winterpopulaties en datje, 
Olll een goed beeld van de totale populaties te 
J...rijgen en \ ooral Olll het effect van het 
natllurbefeid te achterhalen (waar het NEM voor 
bedoeld is), ook altijd tellingen in dc zomer moet 
uit voeren. Dit geldt dan niet a lleen voor de 
soort en die zo wie zo nauwelijk s tijdens de 
winter geteld worden (d wergvleermuizen, rosse 
vleermuis, rneervleermuis). maar ook voor de 
andere soorten (m.n . de grootoorvleermuizen). 
Vandaar dal gocde zomerko lonietellingen zo 
bcli'lngrijk zijn en ook onderdeel uitmaken van 
het NEM. 
t en ;melen: oorzaak voor het verschil tussen de 
winier. el1 /.omcraantal1en kan liggen in het feit 
dallijdell :-' een bezoek aan een winterverbl ijfnict 
:11 Ic dier '11 gez ien en geteld worden. Sommige 
(lieren J...ru ipen vcr weg in een splcet cn vallen bij 
een vlllchtige inspectie niet op. Vorig jaa r heeft 
de Stichting Vlcermuisbureau (SV13) een 
olx lracht Vim hel CBS gek regen om een schatting 
tc maken Vim het aantal vlccnnuizcn in 
wi nterverblij ven in de periode rond 1950 
(Vcrheggen, 111 druk). Danrvoor is Ludy 
Verheggen diep in de archieven gedoken en heeft 
meI diverse oud-tellers gesproken. Dit heeft een 
lIal1lal /.aken opgeleverd die ook voor de huidige 
te llingen van bel,Hlg zijn. 
Ten eerste bleken hee l veel tel gegevens nooit 
centraal opgeborgen of gedigitaliseerd te 7..ijn. En 
ICllt weede Lijn de manier waarop geteld werd en 
de intensi teit waannee naar vleermuizen gezocht 
werd in dc loop der jaren veranderd. Dit bet eken I 
dal, als de resultaten val1 een telling an no 1999 
vergeleken worden mei die van een telling anno 

1950, er een correctie toegepast moet worden 
(figuur 3). 

• 

baardvleermuizen 

-_ . 
'wo li/Sl 1~ ' .1 ,lil< ' H!. 15Pi6 ,1/91 

Jaa, 

grootoorvleermuizen 

1990 199' 1992 19\13 lV90 1~ 1$96 1!1117 

"" 
figuur 3. De trends van de baartlvleermuizcn en de 
grootoorvleermuizen in hel Ri vierengebied. I-Iel ;mlllal 
individuen in 1950 is op 100 geswld. 
De doorgelrokkenlijn geen de trend weer ongecor· 
rigeerd voor veranderingen in dc mekinspannÎng. lJ(: 
onderbroken lijn geeft de Irend als dit wel gebeurt. De 
aan tallen in de periode 1990·1997 geven de verande
ring ten opziehle van 1950 weer. Vonr/o!JiK wordl 

am/xenomell dal er, afhankelijk 1'(11/ dL' ,\'Oorl, 2.5 lol J 
keer =u veel zal dan er geleld w('n/ell (Verheggen. in 
druk). 

De cOITccticl'actor beïnvloedt de tr'cnd in de 
negentiger jarcn slechts matig, mallr de 
v'~ .. alldc rillg Icn opzichle van 1950. uit cnmnl , 
behoorlijk. In het geval van de gl'ooloor
vlccl'muizell heeft de correctiefactor' tot gevolg 
dat ,,'e moeten co nclud ercn dat dc stand in hct 
Rivierengebicd lager is d :1II in 1950, tcrwijl dc 
onl,tC'cOlTigeenlc trend lot een tegengcstchJ e 
conclusie zouleidclI, NB: de dip in 1997 is hcl 
gcvo l~ van cc n onvollcdige datllScl. 

-12-



Nog niet <llle tellingen wuren beschikbaar voor de 
Irend'lIlalysc. Met deze kennis is hel misschien 
mogelijk om betere schattingcn van de 
winterpopu laties tc maken dan nu het geva l is. 
Een belangrijkere concl usie van het werk van de 
SVR V(lor de k\\alitcit vall de wi ntertellingell is 
echter dat dc .. ocki nspnnning elk jaar gelijk moet 
blij,en Md .. t men. als men de inspanning 
\\ ij7igl. dit a ltijd noteert en aan de landelijk 
coörd inator van hel meetnet doorgeeft. lIetzel fde 
ge ldt :,Is er verandcri n);en in de 
wintervcrblijfpl:Wh opt reden. bij voorbeeld :lls 
een deel Vlm het gangenstelse l nict meer 
loegankelijk is voor mcnsen. maar wel voor 
vlccnn ui:tc il . o f.,l s de inrichti ng van een 
vcrhlijrplanl s vlee rmui sv riende!ij ker gemaakt 
won!!. IJit leid t .. eer waarschijnlijk tot 
veranderingen ill het aan tal getelde vleermuizen. 
Over ecu paar jimr willen we weten ofdie 
"er;llldering het gevolg was van veranderingen 
hu itcn de \·erhl ij f plaats (meer insecten 
hijvoorheeld) of in de verhlijfplaats. Meestal is 
na J..orte of langere lijd niet meer bekend wat er 
aan het ohject Clf dc tcl inspanlling veranderd is en 
\\ann\.'l'r d"t is gdlCurd . Daarom cen ver'dndering 
dir\.'t t noterelI . 

l\andacht~Jllin I cn 
DI.! \\ in tertcll ingcn verlopen goed lot zeer goed. 
1)1.: waarde Vl1l1 de tc llingen en dc vertaling van 
t rend~ naar moge lijke oorz.1ken kn il ech ter nog 
vcrhelèl'{l worden door: 
- g.ocdl.: beschri.i\ ingen Vllll de verblijfpll1<lISCnle 
make n en bij Ii,,: houden wat er aan verandert; 
- dc Ieliu !>p:ltlnillgjanrlijks gelijk IC houden (e lk 
jaar de .. cHi. le gnlell. kieren en gangen arzoeken) 
ofa l .. dil IlIcI luJ..t :langeven wnt er ten opz ichte 
van het \origjaar vera nderd is: 
- aangc, en in \ .. e U .. jaar het object voor het eerst 
hC.f.oehl en gele ld ilo en wanneer daarm ee geslopt 
is en lJlet "elke reelen . 

Ocn nis Wansink . 

Zogdicrmonitonng 
Oude Kraa n !I 
681 I LJ 1\ rnhem 

Untcrschicdc zwischen M.01 )'s tacinus umJ 
M.brandti ., und bisherige Kenntnissc der 
Vcrbreitun~ beider Arten in 
N i cd crs~,e hsc n . 

(V lendag, 6/ 11/99 Zwolle) 

De kenmerken 
De belangrijkste ondersche idingskenlllerken 
tussen be ide soorten zijn dc pl'nisvonn bij 
mannetjes welke onmiskenb:mr is en bij dieren 
van beide gcs illehten de lengle van de tweede 
hoektand 1.0.V. de eerste. in luwe l de onderkaak 
als in dc bovcll kaak . Is dc tweede hoektand 
tenminSIc een derde korter d llll hee n men een 
kle ine balird vleerlllll is in handen. Is dit versch il 
kle in dan hee ft men waarschijn lijk een 
Br:mdtsv leerm ui s. Een ander kenmerk is de 
aan wezigheid van een ex tra vlak aan de eerste 
kies in de onder? kaak , typisc h voor M.brandti. 
a fhel sterk naar bin nengedru kt z ijn van de 
hoek tanden. kenm erk voor M.mystae inus. Mêlllr 
het herkennen va n beide soorten is niet 
een\ oudig, en enige tra ining is \ ereist. 
bijv()()rbeeld met llluseulllmaterianL Vaak is een 
gebitskenmerk niet vo ldoende om uitslu itsel te 
geven of het een vrouwtje I3randlsv lecrmuÎs is of 
een vrouwtje kleine baardv leerm uis. liet 
determineren van jon);e dieren is erg moei lijk. 
manr ook oudere di eren met afgeslclen/g.ebroken 
landen z ijn lastig. De vach tkielIr en 
sl1uit-/oorkleur zijn onbetrouwba re kenmerken. 
aangezien jonge I3rnnd tsv leennllizen een donkere 
vilehl en dOIl !\l're snuit hebhen. (tic over meerdere 
jan.'11 lichler w(lrdl . Typ i ~ehe volwassen 
Brandtsv leerrnuizen hebben vaak een bruin, naar 
goudk leurig neigende rugvIlchl. en een lich tere 
naar geelwit neigende buikkleur, roze snoei en 
lichte. bijnll rOl..e oorbasis. Typische kleine 
baardvleerm uil.cn hebben een l.warte sn uit en 
oren, een grijsbruine rugvocht en <..'Cn vaa l 
grijswi tte buikvach t. Regionaa l kunnen er echter 
vcel afwijkende dieren bestaan . 

De versprcîdinw. van beide soorten 
baardvlcermui .. en in Nieder!ooaehen. met nadmk 
op het Nederlandse grensgeh ied. 
Baardvlccrmui7.en worden vcr!ooprcid over 
Nicdersachsen gevonden . Nader gedetermineerde 
dieren zijn afKomstig van vou dsten. vangsten bij 
ko lonies en vleermui skasten e n willler
verhlijfpla'll scn. Gevo nd en kolon ies z i.in vaak 
klein lot erg kle in. 5- 15 dierelI. vaak gemengd 
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mei dwcrgvleennuizen en of ruige 
d\\crgvlecrmuizen. De meeSle versprcidi ngs
gege\cns komen uil typi sche winterverbl ij f
gehicdcll lll cl veel mijnen of natllurlijke grotten . 
Be ide soorten worden in geheel Niedersaehsen 
gevonden. lll:lar V:ln een echte verspreid ingskaart 
is nog lal1g geen sprake. In het noorden van 
Nieders!'lchsen worden vooml vank Brandts
vlt.!ermuiLcn gevonden. en a lle waarnemingen 
diclllbij de nederlandse grens zijn Brandts
\'Ieennuizcn. De verspreiding van beide soorten 
haarclvleermtlizen in Westfalen verschilt weinig 
van die 111 Nicdersachsen. 

Carstt:n I lensc 
Sihterwasse 20 
D- 49074 Osnabrück 

E ros ie I~ cs llitatc cincr Untcrslichungcn zur 
II:thil:ltnutzun~ dcr' GroRcn 
n .. rtl1 cdcnnaus (Myotis bl':lIIdlii) mittcls 

TclclHctl'ic. 
(V lcndng. 6111/99 Zwo lle) 

Driejaar geleden zijn in Dui tsland twee grote 
landelijke ondenoeksprojccten gestart voor een 
betere beschcnning van vleermuizen. Het 
onder/.ocksprojecl Fledermause im Wald en hel 
ondcrI.ocks- en bcschermingsprojecl 
I ledennause in der Sladt. Iiel eerste projt.'C1 
hchcl"t de huidige ken nis omtren t boshewonende 
vlt.:cl'IlHli /.l'n in kaart te brengcn. Voor d it project 
\\cr\..CIl/owcI verschi ll cncl t;: un iversit ei tcnl1l ct 
hUil .. Iudellten Hls diverse lokale vleermu is

nnder/ockers gezamenl ijk onder de coördi nat ie 
\'an SU/UilIle Liegl. 
Well.c soorten ma!..en gebrui!..1 zijn afl13nkel ijk 
van het bos. ,\clke bostypcn zijn het 
helangrijkstc cn welke beseherl1li ngsmaatregelen 
moeten worden genomen. Een van de vragen 
waarop in de literatuur geen antwoorcl tc vi nden 
is.i), hoc o.a. de BrandlSv leerlllui s gebruik maakt 
V,1I1 het hos. Om hicrop een nntwoord Ie krijgen 
is betaald ondcrmek gedaan nanr hel 
habi tillgebruil.. van de Brandtsvleermuis in 
Ila~hruch . 

I)e I I:lshruch is een 600 ha groot ocrmocrasbos, 
dll l .. Iecht tocgankelijk is. Aan de rand van dil 
bosgehied bev indt zich een grote 
Il rll ndtsv lecrlll uiskolonie (70 ex.) onder de 
gevc lhctimmering va n cen woonhuis. 

AI enige jaren was tevergeefs met batdetectors 
geprobeerd een beeld te krijgen van de 
jachtgeb ieden van dieren uit deze kolonie. In 
tolaa l zijn zes vrouwtjes. twce in het voorseizoen, 
twee tijd ens de zoogperi odc en Iwee na dc 
zoogperiode voorzien van een 0,35 gr zware 
zender. Hoewel zo' n zender ecn aardig cxtra 
gcwieht belckend, kwamen alle vleermui".cn in 
gewicht aan. De dieren werden vlllkbij de 
koloniep laats gevangen, en na het vrijlaten 
gevo lgd l1leltwee sets on tvangcrs , Om de dieren 
goed te kun nen vo lgen werden twee mobiele 
stations gebouwd. On tvanger en antenne wcrdcn 
zowe l op een liets als op een auto gehouwe!. Met 
walk ie talkies konden ondcrJ'oekers contact meI 
elkaa r houden en iedere vij r mi nulen een 
kruispei ling doorvoeren. De all t t;nnc~ zijn erg 
richtingsgevoclig, en Icgelijl..crtijd wordt op h\CC 

punten de exacle hoek bepaald . Op de kruising 
van deze twec lijnen bevindt /ieh dan de Lcmlcr 
(hel dier). Om exact Ie kunncn bepalcn waar je 
pei ling uitvoert en om de weg. te vinden hadden 
de ondel7.ockers zeer gedeta illcerde kam·tcn , an 
de Ilasbrueh bij zich. Maar he laas, direct na de 
eerste nacht bleek een gehc le :-:el nieuwe kaarten 
nodig te zij n. De dieren joegen soms kort in de 
omgev ing van de ko lonie maM vlogen daarna 
direct dwars door het bos het bos uil. langs 
enkele lij nvormige elementcn om buiten hel 
eigen lijke bosgebied te gaan jagen. De afstanden 
d ie ze hiervoor an egden waren bed uidend groter 
dali tot dan loe werd aa ngenomen .• gcmiddeld 12 
km . Deze Bra ndtsv lcerl11 uizcn bl ij kcn vooral in 
de avondu ren te jagen. van een hal fu ur lol 
enkele uren na Lonsondergang. In de 
kraamperiode wordt er langcr gejaagd. gelij!.. vele 
andere vleermuizen. De jachtg.dlieden waren 
meestal een of enkele duidelij!.. nfgcgrensdc 
gebiedjes, vaak was dit niet mcer dan een bosjc 
uf houtwa l van en kele hectares. Opmerkelijk was 
dat de d ieren vaak naar dezclf(lc gebiedjes 
terugkeerden, en soms uren ach terecn dezelfdc 
rondjes draa iden, (voor de onderzoekers zelrs tot 
vervelens toe), 
Dit geeft aan dat ook Brandtsvlecrlll uizen 
conservat ief .. ijn in jachtplaatskellze. Onduidelijk 
is nog of er sprakc is van een individueel 
jaehttcrritoriulll. Gebru ik van tussentijdse 
hangplaatsen is niet opgemerkt. \\·eI verhuisde de 
kolon ie begin juni van woon huis naar di verse 
boomholtcn. O pvallend is dat 
13randtsv leerl11ui zcn gebruiken maken van een 
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aL1d~r type boomhn lte dan watcrvlccrm uizcll en 
rosse vleermu izen. Bijna alle verblijfplaatsen 
hevundL'1I l.idl in splclen en scheuren of achier 
Insh:1Ilgcndc sc hurs. vooral bomen met 
bliksemsc hade o f a fgescheurde lakken waren 

t:woric l. (;cgèvClh over voedsel\..cuzc waren nog 
niet nader uitgewerk t. Moge lij k zal he! 
onderzoek aan dezL' groe p Brandtsv leennu izcll 
nog in 2000 èCIl ve rvo lg krij gen. 

Carslcn OCllse 
S Lî stcrslrassc 20 

UlfRahmcl 
Sandhauserweg 10 

D- 49074 OsnahrOc k 0- 27751 Deimenhorsi 

S<l mcn va!l ing doo r: Eric Janscn 

Cegevens /l il dil rl!fc/er=oek =ijn gep/l hli.~eerd In: 
Dcnsc. C. & U. RahmcJ (2000) Unlcrsllchungcn zur 
Hahi tatnutzllng der GroBcn Bartfledcnnaus (M YOl is 
brandtii) il11 nordwcsllichcn Nicdcrsachsen. (i n prep.) 

)) , 
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advcrtentie 

BioQuip 

Het adres voor vleermuisdetectors 

di verse modellen op voor:l ad o.a 
-Pctte rsons 01110, 0200 
- dc balbox 111 
- de Ultrasou nd Ad\'ieeMini 111 

levens ook veeru nsters en zoogdiervallen. 

Voor informatie en prijsopgaven: 

E. de Boer va n Rijkstr 13 

2331 HH Leiden 
Tel: 071-5314979 F"x:071-5166268 
(ook tijdens avooduren bcrl' ikballr) 



Korte berichten: 

Er W!lS eens ccn uil CII cr waren ('('os 
vleermuizen .... 

In mei van dil jaar liep ik door het bos rond 
kastt."CJ Brockhui/CIi bij Leersum om f."'C1l 

excursie yoor IC bereiden . Il cl was nog geen half 
uur na /oT1sondcrgung. en dus nog behoorl ijk 
licht. tocn eCIl bosuil boven mij in een dode eik 
neerSlrcel. . Ik s!ond misschien een minuut naar 
hoven IC kijken, toen drie dwergvleermuizen 
rond de boom met de bosuil rondjes begon nen te 
vliegen. I let Icck alsof Le elkunr uavlogen. en ze 
lielen ()pvallend vaak soc iale geluiden horen. 
Even laler voegden nog twee dwergvleerm uizen 
lieh bij hel groepje van drie. Ilct leek erop alsof 
de \ lccrmui/en reageerden op de uil. en deze als 
hel " ':IfC probeerden IC verjagen. Ofdil , .. erkelijk 
L.O was \\CCI il. niel. muar enkele min uten later 
\lloog de uil indcrdmtd " .. cg. AI vrij sne l werd ook 
dc activi teit van dc vleermuizcn rond de boom 
minder. 

Was dit een tocvalligc samenloop van 
omstandigheden. afwas hier sprake van cen 

interactie tussen een potentiële prooi op een 

potcntiële predator'! IleeO iemand vall jullie 
/oiets ecnh.:r gezien? Ik hoor het graag! 

Ben Vcrhoolll 
Meidoornhaag 17 
3956 GN Lcersuill 
tel. '). <1\ ol1cb 0343 454214 
CIlHt i I Ilt \ l'j hOUlIIl1 nlll\LUlI.:L nl 

Nederlandse editie \ ' lm Schober's ell 
Grimmberger's veldgids voor Europese 
vleermuizen 

In 1987 verscheen de door Wilfried Schobcr en 
Eckhard Grimmbcrger samengestelde vcldgids 
"Die Fledcrmäusc Europas. Kennen , Bcst irnmen. 
Schiitzen", Daarna verschenen in 1989, 1991 en 
1996 vertalin gen van de g ids in respectievelijk 
Engels, Fralts en SpMIlS. [n 1997 verscheen c~n 
Amerikaanse vertaling, aangevuld met 
beschrijvingen vfln dc meeste vlcermui ssoortcn 
vun Noord-Ameri ka, ee ll bizarre combinatie voor 
een veld gids. waari n ook nog veel s lordigheden 
in voorkwamen. 
Na hel uitkomen van de Duitse gids is bij enkele 
Nederlandse uitgevers getracht belangstelling te 
wekken voor de uitgave 'un een Nederlandse 
vertaling. De benaderde uitp,cvers vonden echtcr 
dat de Nederlandse nl:lrkt te ~lcin was voor LO'n 
vertaling. 
In 1998 verscheen de tweede. geak lualiscerde en 
uitgebreide druk van de Duitse uitgave. 
Belangrijke verbeteringen in deLe dru~ warell de 
tocvoegingen van soorten in hel verre oosten vnn 
Europa, van de Middellandse zee-eilanden. dc 
Canarische Eilanden, Made iril en van de Az.oren. 
Verder werd de g ids uitgebre id met 
vcrspcidingskl,artell. eCIl dctcrmin ccrta ne l "Qor 
sc hcde l- en geb it skcl1lllcrken. ecn overzicht voor 
het deterrninerCIl va n vleermu ismest en een 
aanvulling op de literatuurl ijst. He laas zijn in 
deze druk toch hier en daar wat slordighcden 
gcs lopen, waar wc hier niet ven:ler op z.ullen 
ingaan. 
Op dit momcn t wordt gewerkt aan de 
Nederlandse verta ling en be\\crking van dc gids, 
die naar alle waarschijnlijkheid legen dc /..omCr 
van 2000 Zo1 1 verschijnen . /.odra uver dele 
uitgave meer bekend is. 7..31 dat in een volgende 
nieuwsbrief " .. orden vermeld . 

Peter Lina 

- 16-



M ctl cdcl ingclI: 

NACIII VAN IJE VI.EEI(M UIS 2000 

Iiel hesluuf v., n de VLEN hecn de ecrste 
1.1Iterdag. van scplelllher 2000 gekozcn als 

(lrricicle nachl vml dc vleermuis, dc dllium is 2 
<;cph!t11I'H.:l' I lcllhcl11a en tic Op/ct voor de7c 
uacht i .. 1I1Ig. uiel duidelijk , het i!' echter we l ... ..ckcr 
dal wc hel lIiel 70 g.rllot wi llcn :mllpakken als hij 
dc n'rMe nachl die vi., de kumpiocll Vól U de 
ANW IJ liep. 

Ik/c <I ,ll ul ll j.dHU1 CI1.iullie iu ieder geva l al vil!'1 
lIulerell. /odal .iullie cr bij .iul lie plann in g 
lekcllillg. l11l'C kUI11len houdelI . Een allul :ll 

11<111111I"cl llh<; hml l, il'f u,ul111kkcli.ik (ltn veI7.odl l. 
.lIllIie J..L11l1lCIi I l' in il'(kr g.ev:lI aivasi Ilpg.evcn hij 
R 11I1~ \ ,111 der Kuil (070-1652811) .. 

Vuur:llIu lw ndigÎlIg VLENUAC; 20UII 

Ik- ra 'l1lijl.. <;c V I.I ~Ndag. 2UO!l /a l tip ti IItlvemlx-r 
pl:"LI<;\ inden in hCI N:tliomml NlIllIu rhistoriseh 
MU"CLml " N" ll1 n1li s". I,c idcn. 

Wi l j\.' IIp dC/ l · dag een vuordracht huudclI . uf' 
jNlw hij7111Hkre Vlcer1llltisv idc(l Ilpll tltllen of' 
tl in· ... lnicil / iCII, meld.ie dan li.idig hi.i hel hcst uur 
ww. 

Natilllt:ll Naluurhistul'isch Museum 
"Na lumlis" 

In 2000 7 .. .11 de VLEN-dag in liet .1l1ditoriulll van 
hel Na liol1:tnl Nat uurhistorisch Museum 
" Nnluralis" in Leiden wordelI gehouden. Een 
lJlooie gelegenheid 0111 de rmnic 1>Cl'l11ancnte 
ten loonstell ing in hct museuill te IlC7 ichtigcn. 
Misschien is echter hel heler Utll dil .. 1 cel! keer 
"(xk de VLEN-d:.g tc doen, ol1ldal hel 
prognllllllw va u deze dag doorgaans wei nig 
ruimie hiedl (1111 ook lIog eens rustig dc collectie 

Ic hekijkcn . Ook is een bezoek an I! helllll1sCIHll 

cen goede ge legenhcid om in de daM n:mwezige 
boekwinkel (gratis toegnnkeli.ik), met een grole 
versche idenlleid mi l! lW l llUl'hi storÎsehc h0Ckcll . 
eens fUlld Ic ncuzen. li et nlLl seU111 bev indl zich op 
Iu('par.<;tand Vl1II hel NS Ccnlntal Station LeitIen. 

Ilc/.tK'kadrcs: 1)l1rwill\,"cg.l..cidcli 

l 'uSlat!rc.<;: l 'n~l hlls 9517, 210(1 RA LcidclI 
I cl. 1171 -56 1( 76110 
Fmc 07 1-5687666 
C-III"i I: 1111tufa I iS{a),laLlira l i :-.. ll l llll .111 
Wehsite: hup://\\ W\\ .nalllr;llj ~" II I 

()pcllingslijdcn: 
I)illsdag Llm 7ulldag 12.00 18.00 uur 
Maandag gestolen 
!"ijdens scluH.llvakant ies en recsttlageu elke dag 
geolx' lId van til 00 - tR .On \lUI' 

Tncgallgsprijl'.c ll : 
Kindere lI I/m 5 iaar grat is 
(i I/m 12 jnnr 11 . 5,-
VmmrlJjaarn . t2.50 
MusellmjnarkMr1 grat is. 

Voor hef he.\lllderell 1'(U1 lI'ell'lI.\·dlll/II H.'lf;1r 

coJll'cl;ell/a/el';aa/ dil'l//mell \'/Iortif eel/ uj"/lruak 

Ie makel/llle' de de.\he/l'e.ge"d(' COII.fClTa/or 

J Icl museum heen een van ' s werelds belangrijkste 
wetenschapl>ctijke Illltmlr!,islori .. d ,e en geologische 
bibliothekcn. mCI openingstijdcil van ItJOO 17.00 
uur van dinsdag Llm zaterdag. Mt'n dient zich voor een 
bezoek aan de bibliotheek te melden bij de l>orlÎer aan 
de ingang. van hctlorengebouw. De bibliotheek bevat 
onder meer een omvangrijke collectie 
welenschllppetijke titeratuur over vleerm uÎ7..en. 1!-1l1ail 
adre~ van de bibliotheek: lil>l<Il"\ l(llmllll';1I; :-' .11I1111 ,111 

Peter LiJm 
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Jrtl .: UI·opc:ln bat detector workshop 
vaslgelegd . 

In 1990 kon ik lWlllens de locnmalige SVO hel 
illiti al iefncl11en 0111 in 1991 in GNse l de Ic 
cumpc:.e bat detector workshop te gaan 
organiseren. Wc \\aren heel blij dat we Kees 
Kapleijn konden inhuren 0111 de bulk van wcrk op 
I'ieh te nemen. De \ .. orkshop \ ... ns een succes en 
dc rlUtcllrs en Kees als redactcur leverden goede 
proc(.'cdmg. .. af. Daannee \\as een traditie 
gchorcn. Wat in 1990 nietluktc.luktc voortaan 
wcl. wc )..opperden de workshop aan het europese 
sympos ium. Inmiddels volgenden in 1993 
(jr;lI'elalllll in Spanje in hel ki elzog van het 
Symposium in Evora in Portugal, 1996 1...1 
Rochelle in Luxemburg na Veldhoven en 1999 
Pienin~ Mountains in Polen na Kra!..ow. 

Chri~tinc Ilnrhusc h en Jacques I)ir organiseerden 
dc 11: \\or)..shop in 1996 na hel 7e europeesc 
"kt.:lllUi .... yll1 posium in Veldhoven, Zij boden ons 
een uit ste)..ende mogclijkheden voor uitwisseling 
VlIIl erva ringen in lezingen Cll in het ve ld . En 
gelukkig Illkl': het hen ook de lraditi e op hel punt 

van dc procccdings weer oJlte pa)"ken. Samcn 
mei alle :lIlleurs legden zij de ,~orkshop vast in: 

'hldlllsch C. & ,I. ,lil' (cds.), 1999. Procccdings 
or lhe 3rd hllropcan bal detcctor workshop 16-20 
Augu~1 1996. L.1rochcltc (l.ux.). - Travaux 
Se ielllitiques du Musée NaliOllll! D'llisloire 
Naturel le de Luxembourg. 3 1: 1- 140 pp. 
De in l\{lild is .lee.r de moeilc wll1lrd . 

I iel i:. Ie \ crkrijgcn door overmaking van f1 
2~.50 op I'ostbankno. 35 I 873 van de BSFFEE 
COllllllltc..'C tc Leiden onder vermclding van 
Procecding. .. Luxemburg. 

11111<111<1 . 
-Ilarhusch Chri~tinc & Jacques B. Pir; Foreword 5-6 
- tlaratnud Michel & Yves Tupillicr: Ballades dans 
I'inalldihlc. lJni \ cn; ncollstiqllc des chiroplères 
d'Lurope 7-20 
-I'cucr'i.son Lars: Time expansion uhmsound detectors 
21-14 
-S~lb:1 I<einald: Die Erfassung der Vorkommen der 
Nordncdcrmaus. Eplesicus nilssonii, in der 
Ilundcsrepublik Deutschland mil llilre von 
1IItra~cllIIll. Methodische!> Vorgchen. Ergebnisse. 
I'roblemc 35·50 

-- Masing Maui: Experiencc orb;11 monitoring wilh 
bal detectors in EslonÎa 51-58 
-1·lnrbusch Christine: Monitoring IJms in Ihc 
(jr;:lIld-Duchy or Luxcmbourg 59·79 
-Gjerdc Leif: MClhods anel thcorÎcs ofmOllilorillg balS 
in Norwny 73-86 
-Gjcrdc Leif & Darko KovacÎc: Bat survcy by car 
lransects in Luxcmbourg 87·93 
-De Wijs W. J. R.; FeasibililY Orllloniloring bats on 
IranSI.."Cls wilh ultrasound dctectors 95·105 
-Dicll.Markus. RalrFrank & Jacqucs B I)ir: The Ral 
Fauna ofthe 'Grtlncwald' f'lresl in Luxcmbourg: a 
tIlclhodology approach 107-118 
-Dr. Urinkmllllll Robert & IIcrnllll1 J.G.A. Limpcns: 
Thc mlc of bats in landscape planning 119-136 

VC I's lag Achlsc Europees 
VlccnnuÎso lldcrzoeksymposium in Polen 

Eind auguslus vond het tlchlstc Europces 
Vlecrmu isonder.locksympos illm pinuIs in Krakau 
in Polen. Vanuit Nederlnnd hebbcll een zevenlal 
mensen dit sym posiulll ell de daaraan gekoppelde 
bnldetcctorworkshop bezocht. In hun verslag van 
dil symposium slaat een aant,t! intercssmuc 
zaken. onder andere de huidige slOnd der kennis 
van een nielm·e dwergvleermuissoort: de 
picpkleine dwergvleermuis (Pipislrcllus 
pyglllacus), beier bekend als de 55 kllz-dwcrg. 
In Zoogdier verschijnt binnenkort een versla!; 
vn n dil sympos ium. Op de intcrnctsile 
hllp :llwww.xs4nll.nl/-zoogdier/va n de VZZ is 
cen uitgebreid vers lng te vi nden. Je kunt dil ook 
bestellen bij hel VZZ-secrelarianltcgen 
verl.endkoslen. 

Sluur je een e·maihjc naar Jan Uuys. dan !..rijgje 
hel digilaal toegestuurd (in WORD97). 
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A' I ~ II ': II:I.;i:1 1 1 IJal S'lcicl~' ( ' flnfl"'CIII'C 

D .. ltlill 2:'-2 1( "plli 211f1(J 
l'I;.al<; : Jueal (·OIlL't!.I:, I';lt er"tlll. Ne" South 
W .. k ... A .. .. lntlll' 

1II IIIn 11 a IIC l'- 111:t I I \\ , 1111 hlll;1 " \ '/1,;\11:1 d,n ,'" ,;nI 

.HI'" 1\111111:11 Nltrllr Anu, ,'il':1I1 S~' lIIflU:;; illll1 0 11 

Bal Ih 'wan' lr 
1):1ILIIII' 2X- 11 n/"lnhl'l :WOtl 
l'lan"': I llli\Cl .. itl'i t \', L11 r.. li;tl11i . Floridöl, USA 
IILrOL'Lll ,rli l': VI, I!!l iLI V\, I/-!.l·lllll' Ilil'l l\\'shrie r 

\, 1.1-; ;\1 -,1:,1.: 2111111 

l>alUlI1 I III>H'mh", 20110 

Plaah NallulI:r;11 N:I ILlurlri<;ltll i"e lr r.. 11I "eul11 
.. Na lmall .. ··, I ""kll 
Inltlllllali" "-Illall ~ 'II ~I f/ dra.all!!:t1"OI,rrl 

1 2 '~ I nll"'lIal ÎIIII:l1 lIa1 Ih 'SI'a n ' h ( ' 1111 f(' I' I'IU' (' 

1)01111111 :',1' .ulJ!U"III" :!f101 
Plaah lla llJ!I, \ I"kl<"(: 
Inl urmallè "-Ularl l ulhllll " III,lIl.1l1\ uI' 
1111,;11" " !"'I' ,.lIJIH' _m\ 
Weh .. ;ll·· 
11111, 1.1t 111.111.1 11 1 Lh ,kp! h/ '/lI h;lld .Jrlll l 

J I " Allullal NUI'lh A IIII"'i l' lIlI SympnsiulII nu 
Bal Ih'sl ':ln' h 

Dal1111I : :!OOI NUt/ èf" illrlll'lnali e \'( Ilgt 
I'laal .. ; t 1,,1\ ,·r .. iktt \ ' , 111 Vi( I(II' ia. Viduri". IJril s 
( ·\,lIlIlIb; .. . ( 'alwd .. 
lu li,rmaill' \\llgl 

\'tll.r Illti 'rlJml I" 1'\ cr hUI ,'"c;laande cnnfcn."ll l ies 
!..:rH tllt· II I"'!.. kn:dll hij : 
R('B ,\( , 

l'II<; lhu<; Xl ) 

2JOO 1\ V I Cilh: II 
~'- lIla i l : ".b,~·.Jllla ",·,'111:.111 

Uil' VcrlJl 'ci lulIl,! II l'l' Flcllcnll:iusc in 
I.u xl' mbu "J! 

111 de I()(,p \'1111 2000 7 ... , 1 donr het Niltuurhistorisch 
Muc;cmll in I IIxcmhurg een \ crsprcidiug.atills \1:111 

de vicennuÎ7cII ill hel lin'ol-] Icrlogdolll \\urdcn 
uil g.egeven, Aan tic vl'rsc hij uing \1 1111 d C7.c :lllas is 
een aanlal jarclI ... ;m in\'cul,u i~ Ili cl1l ldef7.ock aan 
\'tlllr;lfgcg.n:III . De II tlas I.al \lcn:chijncn in dc 
.-l'd;s Vnt l \\'l' lèl. scll:lppclijkc jluhlicnlics 
(TI'Il\luux Scicnliriques) VIlI1 hctmuseuII l. De 
prij s vall dl' ;r llas is nug niet hekend . Lc/.ers \1;111 

dc llicllwshrièr ku nllell 7. iclt \11 ijb lij ve lld 
illsehl'ij \le ll 1'0(11' de al l<1s. Zij oll tvHIIgel1 hij 11 ..:1 
vcrsehijlwn vHllll e nllas eCI1 hc,~ lcJfllnlltlli el' ell 
k\lllllCI1 betal en il\ Nede rlnnd ... l' gllidens op een 
lIadcr annge/-!.,·vc ll l'ostb;lIl kl'ckclltng. 7.nt/nl de 
r{'latiefh(lgc hankk()slè ll 1'11(11' intt::ntalinnale 
o\'l'rsclll ij ving k UlIlICII \\'Ilrden vourkolllen. 
Vuortllsehrij viug np dc nllns k;m pl:r:rl sv illdcn. 
"i,ill' I :l11I'il200U, hij : RCBSC, j'llstllus 8J5, 
21()O 1\ V l .citkn . 

/ \ ( ' 1;1 ( ' hit'ulll('I'IIII1J!Î":I, ce ll tli en\\' 
\ I (' ( ' I ' 11111 is! ij tlSl'Ill'j n 
l'ijdl'lIs hct X'~ btruperm I\al l(cc;careh 
Syl11pllS;lIIlI ill Krnkrnt werd hct eers tc IltUllll1 Cr 

gcprcsl'Ilieerd v ... " hct ,,;clI\\ e irtlcrni'llillualc 
lijdst:hrilll\ cl:t Chimpl eru l { ,~ic;l . I )il 
wCIl., rtsch;rppcJijk lijdschrifl hevalnrlike ictl owr 
de hiologie VillI vleenlllli7,cn ill tic hreedste zin 
va ll het woord , Ilcl zlIllweemaal per jnar 
\lcrschijlll:n en word I lIil gcgCVCll doo r het 
Museum cn llt l'i lilllUI V{lur 1',1I1i1ugic in W'lrs..:h;lII . 
Ecn UhollllCUlen t kusl n. IW,-- pcr jaar: heillall 
men \'oor 1999 en 2000 iu ccu keer, d;1Il hedmagt 
hel ah(ll1l1clllelll sgcld n, 150.--. Beta ling kan 
plaalsv inden pcr hal1kovcrse ht'ij ving naar een 
Poo lse bank ( l11eu hel ...... 1t dml ex tra v(lm dc 
b:mkkoslcn) of' pcr credit cnrd (geen bankkosten). 
Ook kun meu ill Nederlandse guldens be t;tlen op 
CCIt aan niell\\ c abonnee!! hekend gemnnkte 
I'uslhankrckcniug. lusehrijrrnrll1u licl'Cn vour een 
nbouuclIlcnt kllllncn \\unlcn mlltgcvraagd bij : 
RCI\SC, IloSl hus 8J5, 2300 1\ V l.ciden. of via 
c-lIIa i I p.h.c.1 ina(Û)ccm.:. nl 
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SlIh.w,:ribillg 10 I/' e NC II'.\·lellcr from (fhr(J{uJ: 
.\·CI1(/ Ihe ftlll(lIml of Imme)' rcquire(/ (H FL 15,-) 
CII.,·/, iu Dlileh cllrrel/cy or a sigIled eurocheque 
ill Dlilch (' lIrrell(y 10: 

VLEN, Floor vml der V/iel 
Siuttlmdfl",,,,erSlrtlflI660 
J(JJ] TJ A mstcrdam 

Adressen 

Vereniging voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming 
Oude Kraan 8 
6811 LJ Arnhem 
Tel: 026-3705318 Fax:026-3704038 
E-mail : zoogdier@bigfoot.com 
Bezoek ook onze website: 
Http://www.xs4all.nll-zoogdierl 

Vleermuiswerkgroep 
Nederland-VZZ 

Jacob v. Offwegenlaan 74 
2282 HS Rijswijk 

Voorzitter: Peter Lina 07 1-5314979 
E. de Boer van Rijkstraat 13 2331 HH Leiden 
Secretaris: Rudy van der Kuil 070-3652811 
Jacob v. Offwegenlaan 74 2282 HS Rijswijk 
Penningmeester: Floor van der Vliet 
020-6828216 Spaarndammerstraat 660, 1013 T J 
Amsterdam 

- Zoogdiermonitoring 
Antwoordnummer 2426 
6800 VJ Arnhem 

E-mail zoogdier@bigfoot.com 
Coördinator: André Kaper 026-3705318 (w) 
Molenbelt 66, 741 3 XJ Deventer 

- VleermuisburoNZZ 
Breitnerstraat 57 
6165 VN Geleen 

TeUFax 046-4742357 
Coördinator: Ludy Verheggen 046-4742357 
Brellnerslraat 57, 6165 VN Geleen 
Voorzitte r: Rudy van der Kuil 070-3652811 
Lutherse Burgwal '24 , 2512 Den Haag 
Secretaris : John van Vliet 0570-630345 
Nieuwe Rij 18, 74 13 ZX Deventer 

Provincia le Coördinato ren 

Friesland: Marten Zijlstra 0511-462637 
Lauwersmansstraat 22 9551 BB Burgum 
Groningen: Rob Koelman 050-3128698 
Alexanderstraat 2-A, 9724 JW Groningen 
Overijssel: Roei Hoeve 0527-243001 
D.v. Bourgondiestraat 57. 8325 GG Vollenhove 
Drenthe: vacant 
interim: Rob van Es 052-2472931 
Stofakkers 53, 7963 AM Ruinen 
Flevoland: vacant 
interim: Rombout de Wijs 036-5346338 
Pimpernelstraat 6, 1314 JL Almere 
Noord-Holland: NOZOS 
Kees Kapteyn 072- 5280556 
Abelenstraat 31 , 1829 ERG Oudarp 
Waarnemingen: Dienst Ruimte & Groen, afd 1&0 
t.a.v. Kees Kapteyn, Antwoordnr. 25, 2000VC 
Haarlem. 
Zuid-Holland:ZWG-ZH 
Kees Mostert 015-2145073 
Palamedestraat 74, 2612 XS Delft 
Monitoring: Rudy van der Kuil 070-3652811 
Jacob van Offwegenln 74, 2282 HS Rijswijk 
Utrecht: Eric Jansen 030-2722644 
Vermeulenstraat 164, 3572 WT Utrecht 
monitoring: Zomer Bruijn 033-4622974 
Nieuwstraal 23, 3811 JX Amersfoort 
Gelderland : VLEGEL 
Gerhard Glas 026-4432879 
Bealrixstraat 2, 6824 LR Arnhem 
monitoring: Marc van Bebber 
Stokebrand. Zutphen 
Noord-Brabant: VWG-NB 
Erik Korsten 013-5440376 
Carré 130, 5017 JG Tilburg 
monitoring: Fons Aelberts 0493-691534 
Heesakkerweg 43, 5721 KN Asten 
limburg : Jan Kluskens 0495-634502 
Kruiszijweg 6, 6034 RZ Nederweert 
monitoring: Ludy Verheggen 046-4742357 
Breitnerslraat 57, 6165 VN Geleen 
mergelgroeven: Jos Cobben 043-3252776 
Prins BischopssingeI1 -H, 621 2 AA Maastricht 
Zeeland : ZWG-Z 
Nanning-Jan Honingh 0113-649428 
Rozenstraat 11 , 4434 AI Kwadendamme 
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