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( Redactiteiten J 
--~ 

De redactie 

De laatste tijd zien wij steeds vaker de term Urban Explorers 
voorbij komen, hiermee worden mensen bedoeld die op zoek 
zijn naar de kick door allerhand plekken te bezoeken waar een 
levende ziel nog niet aan zou denken om heen te gaan. Leeg
staande fabrieken, btmkers, watcrafvoerstelsels, mijnen, tunnels 
CIC worden door deze mensen bezocht, veelal zijn het gebouwen 
die allang geleden door mensen zijn verlaten en die aan de 
tijd zijn ovcrgehncn. Het is eigenlijk zoals de naam al zegt het 
verkennen V;lll door mensen gemaakte objecten die veelal nu zijn 
vcrbtcn omdat ze door de tijd zijn ingehaald. 
Deze mensen doen dit alles vanwege de kick, het komen op 
plekken waar in de regel het bordje 'verboden toegang' staat en 
waar de gevaren op de loer liggen . Vloeren die rot zijn en waar je 
door heen kunt zakken, nappen die hel woord trap eigenlijk niet 
meer waard zijn maar die \vel toegang kunnen geven lot nieuw 

onontgonnen gebied. 
I n eerste instantie lees je dit met de gedachtte, tOch wel een 
bectje maf om zulke zaken te doen en dat alles voor de kick. 
Totd3t ik mijzelf realiseerde dat onze winterbezoeken, maar ook 
bijvoorbeeld kerkzolderbezoeken eigenlijk hetzelfde is als wat 
deze mensen doen. Hoewel gezegd moet worden dat wij bet in de 
eerste plaats niet voor de kick maar de vleermuizen doen, en als 
we die zien krijgen we alsnog die kick. 
Vleermuisonderzoekers waren bun tijd eigenlijk al ver vooruit, al 
voordat het woord Urban Explorers was bedacht bezochten wij 
dit soort gebouwen op het voorkomen van vleermuizen danwel 
een plek waar een mogelijke kerkuil zijn braakballen had achterge
laten. Eigenlijk zijn wij vleermuisonderzoekers de eerste Urban 

Explores van deze aardkloot. 
Voor degene die wil bekijken wat die andere Urban Explorers zoal 
doen kan ik verwijzen naar her internet, www.inliltration.org. hier 

zijn tachtig sites op aangesloten. 
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Inventariseerders gezocht 

Deonis Wansink 

In 1999 zijn de Stichting Vleermuisbureau en de Vereniging voor 
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) gefuseerd. Daar
voor werkten beide organisaties al veel samen als opdrachtgevers 
informatie over zowel vleermuizen als over niet-vliegende zoog
dieren wilden hebben. De bedoeling van de fusie was om beter en 
efliciën ter aan de vragen van opdrachtgevers te kunnen voldoen 
en om zoogdieren een volwaardiger plaats in het vcldbiologlsch 
onderzoek te geven. En dat is gelukt! De VZZ v.rordr nu bijna 
wekelijks gevraagd of gegevens over zoogdieren uit een bepaald 
gebied beschikbaar zijn en zo nie t, of ze daar dan een inventarisa
tie wilu,itvoeren. In de meeste gevallen gaat het om v\eermuisin
ventarisaties en/ of muizeninventarisaues. 

Het geschikte seizoen om vleermuizen en muizen te 
IIlvcntariseren is echter beperkt tot de zomermaanden en het 
najaar, waardoor al het veldwerk zich in deze periode concen
treert. Voor het uitvoeren van het veldwerk wordt een beroep 
gedaan op mensen die zich voor de banenpool van de VZZ 

hebben aangemeld. De banenpool is een databank met mensen 
die graag werkzaamheden voor de VZZ willen uitvoeren - betaald 
of onbetaald. Dat werk kan van alles zijn: administratief, voorlich
ting, stands op groenmarkten bemensen en dus ook het uitvoeren 
van inventarisaties. Door het grote aantal opdrachten en het feit 
dat het veldseizoen relatief kort ÎS, overkomt het ons nu af 
en toe dat we een opdracht niet kunnen uitvoeren, omdat er in de 
banenpool geen veldwerkers meer beschikbaar zijn. Om dit vol
gend jaar te voorkomen verwek ik jullie om, als je in aanmerking 
wilt komen voor bet inventariseren van vleermuizen of muizen, 
een briefje naar de VZZ te sturen met je curriculum vitae en 

een overzicht van de ervaring die je hebt met het inventariseren 
van zoogdieren. _-\Is je ook nog referenties kunt opgeven, is dat 
helemaal mooi. 
Het adres waar je brief naar IOc moet: VZZ, t.a.v. banenpool, 
Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem. 
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Vleermuizen in de Limburgse 
kalksteenQ"roeven 

De over\Vuttenng wn de franjestaart ut de Barakkenberggroeve 

Eva de Hullu 

InleidIlIg 
Dit stuk is een bewerkmg van een onderloek dat Ik heb uitge· 
voerd lil het kader van mijn V\'(10-ellldexamen In hel jaar 2000. 
t.1tjn bIologieleraar bleek zeer enthousiast, en bleek niet de enige. 
in apnl 2000 kreeg ik Ie horen dat Ik Ie horen dat Ik met dit 
onderzoek 101 de uen genomineerden van de Van Melsenprijs 
behoorde, een pnjs dIe jaarlijks door de unIversiteit van Nijmegen 

aan emdexamenk:mdidaten wordt wtgerelkt om het eigen expe
mnenteel Onderloek in de vakken natuurkunde, biologie en wis
kunde .e sumuleren. Helaas Viel mijn ondert:oek, hel enige met 
een ecologIsch onderwerp, niet in de prIjzen, maar gelukkig kan er 

nog wel wat meer mee gebeuren. 

Om een beeld te knJgen van het best2nd 2an overwinterende 
vleermUIzen In Nederland worden elke wmler weer in een grool 
a2nl:t1 groe\'en en bunkers vleermuizen geleld. 
Daardoor IS er dl! afgelopen Jaren veel mformaue verzameld over 
de aanlallen en de verhoudingen van vleermUIzen m de groeve. 
I k had van levoren al het idee om mei deze gegevens wal te 

Om mZlcht te knjgen in de toename V:1Il de franjestaartenpo
pulaue lil verhouding lot de andere soorten die in de groe"e 
ovcrwlllrcren, heb ik gebruik gemaakt van tabellen met de aantal
len vleermuizen die in de groeve voorkwamen. Door die gege\'ens 
te verwerken In een aanlal grafieken kreeg ik een beeld van de 
onderltnge verhoudingen en kon ik daar een aantal conclusies 
aan verblllden voor elk stelsel afzonderltJk en de groeve in het 

algemeen. 

Resultaten en ConclUSies 
I n alle stelsels is een vrij duidelijke \'er:lIldering in de vcrspreidIlIg 
V:1Il de frlllljestaarten zichtbaar. Omdat hel middenstelsel de 
meeste vleermuizen leh, zal Ik dat stelsel als voorbeeld nemen. 
J n de bcgmjaren, toen er in deze groeve nog \veinig ft:lnJestaarren 
Wllren (1994.1997) zaten ze voorallJl het middengedeelte, in de 
hoofdgangen van het middellstelseL In de jaren daama (1998 
-2000) zie je dat de franjestaarten ZIch meer in de zijgangen, en 

verderop in de groeve gaan vestigen. 
Di! w-.l.S voor mij een prettige uitkomst, omdat het een dUIdelijk 
resultaat \VoIS in dit deel van mijn ondenoek. J-let IS echter niet 
eenvoudig om voor dit verschijnsel een verklarÎng te vinden, 
onder andere doordat over het gedrng van vleermUlZen nog vnj 

weillIg bekend is. 
Het zou kunnen dal de frnnjestaan terrein heefl ge'W-onnen op de 
walervJeermuis, die in de I:tatste uen Jaar In aan lal geslonken IS, 

m~ar omda'ln de groeve niet zozeer sprake Îs v:m concurrentie 
omdat cr l11et gejaagd wordt, lijkt het me mei verstanwg om de 
oorlaak daar te zoeken. Een verklanng voor de toename van hel 
aantal franjestaarten lOU kunnen zijn dat de groeve als het 

doen voor mijn biolOgieonderolOek, en dus dook ik in die schal 
a:m gegevens op zoek naar een deelonderwerp wat ik zou kunnen 
UITwerken. r-------------------------------, 
Ik ontdekte lil de tabellen dat in een bepaalde groeve, 
de Barakkenberggroeve, het aantal franjeslaarlen sterk 
WllS toegenomen In de la:ttste j:tren. Yan 1960 lot 1993 

was de ovcrv.'1ntercnde populaoe fran/estaarten nooit 
meer dan vIer geweest. In de laatste dne Jaar was de 
popu1aue echter toegenomen lot 20 mdlVlduen 

Onderzoeksvragen 
Om mijn ondert:oek vorm te gevell heb ik een aantal 
onderzoeksvragen opgesteld: 

\'\/:lar bevmden z\Ch de franjestaarlen 111 de groeve? 
Is de overwlIltenngplaats van de ft:lIlJesraarten binnen 
de groeve m de loop van " en jaar vennderd? 
Hoc Slaat het met de \'erhoudmg van de fran/estaarten 

l.O.\" andere SOOrten m de groeven? 

Onderzoeksmet hode 
Om de verdeling van fr:mjesmarten over de 13arak

kengroe\'C dmdehjk lil kaart te brengen, heb ik de 
k.l!angegevens over franjestaarten van de afgelopen tien 
j~;lr "ert:ameld UI 1 kaart. De Bankkengroeve heeft 
dnc stelsels, dlc :tfzonderli jk op de kaarlen staan. Het 
nmldenSlelsells de bebngnjksle O\'eIWlOlenngsplaats 
en \\r,l' belreft ondcrltnge verhoudmgen represenlanef 

"oor de hele groe\'e. 
Dele IUtwerkmg le\'crde een dwdeliJk beeld op van de 
verspreldmg en de vefll1ldenng van de verspreidIng van 
de fr:1I11csraart 1)I111len de groeve o"er de afgelopen tien 
j:\:Ir, waardoor Ik een an"voord kon geven op dc eerste 

"vee ondcrloek.s"ragcn. 
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w:ue 'ontdekt ' werd door een aantal franjes taarlen en daarna 
'gekoloniseerd ' werd door de hele familie. Dan zou er sprake zijn 
\'an commUnlcaue tussen de vleermwzen v;m één soorl over de 
plaats waar ze winterslaap gaan houden. Op die manier zou de 
vel1lndenng m de verspreiding ook verklaard kunnen worden door 
de toename \'an mdividuen, maar daarmee ben je er nog niet, Het 
IS namelijk nLel zo eenvoudig dat meer indIviduen meer ruimte 
nodig hebben in een groeve. Vaak zillen de vleermuizen dicht bij 
elk:wr in een gang met gunstige omstandigheden, en vaak vind je 
ook vel1ichillende soorten die in éên ruimte overwinteren. 

Grafiek 1: Bestandsontwikkeling van drie 
belangrij kste Vleermuissoorten in de 

Sara kkenberggroeve 
1980·2000 

'" 1-1-H-l-l-+-++++-.I-f-1-1-H-l-l-+---i 
'" 1-H-++++-H~-
, .. 1-H-+++ 

\'Val betreft de toename van het aantal vleermUizen zijn de resul- 120 1-1-l-!t! 
lalcn vnJ dUIdelijk. Door vel'\verkmg Vlln de gegevens van alle 
soorien In de gehele groeve in een grafiek, kreeg ik een beeld van 
de :mntallen \'an de verschillende soorten in de loop van dertig 
jaar, en daarmee kljk op de onderlinge verhoudingen. De Groeve 
werd lil de pren '60 nog gedomineerd door Baardvleermuizen, 
ma~r al vnj snel overgenomen door de \'Vatervleermuis. Het aantal 
watcrvleermUlzen blijfl snel stijgen tot 180 individuen in 1990, 
terwijl hel allJllal Baardvleermuizen blijft schommelen rond de 50 

I1ldlvlduen tOl 1990, Na 1990 komt er een grote verandering in 
het aantal \VatervleermlUzen. Het \Vatervleermuisbest2nd neemt 
111 tien Jaar ",d :af van 180 naar 100 exemplaren in 2000, Het 
aanlal Baardvlcermmze.n sujgt hcht, Maar het op\':.I.l1endste is dat 
er een Illeuwe soort lfl beeld komt vanaf 1990: de franjestaarr. ln 
de derug pren daarvoor heeft de fran tes taart in deze groeve geen 
rol van betekellls gespeeld, maar nu komt er een opvallende. groei 
111 de populatie: V:lIl 0 mdividuen in 1990, tot 20 in 2000. 

Samenvatllng conclusies 
In de Barakkengroeve is hel aantal franjestaarten de laatste jaren 
sterk toegenomen (zie: grafiek I ), 
DIe loenllme glllg gepaard met een afname Vlln hel aantal water
vleermmzen lil de groeve, 
Met de toenllme van het aantal franjestaarten is ook hUIl versprei
ding lil de groeve veranderd. In de beginjaren werden ze vooral 
111 de hoofdg:angen gevonden; laler kwamen ze d:aamaast ook 
veelvuldIg 111 de zIjgangen voor (zIe kaar t 1). 

DISCUSSIe 
De resultaten van mijn onderzoek zijn niet wereldschokkend, 
naar ze kunnen wel he:el mteressant zIjn om mee verder te 

","'erken. Is er in andere groeven ook sprake van een toename 
\'::m het aanl21 franjesl2arten? Je zou kunnen zoeken naar een 
groeve w:aann een populatie: dezelfde: groei door heeft gemaakt als 
de franjestaart In deze groeve, en dan kijken of de verspreiding 
op dezelfde mamer veranderd is. r..lisschien geldt deze versprei
dll1gsmethode wel voor alle populaties die een plotselinge groei 
doormaken. 

Ook voor pro fessionele onderzoekers zijn er nog veel onduide
h,kheden rond het gedrag van de vleermuis. Ik kan uit mi jn 
onderzoek geen verklanng halen voor het gedrag van de franje
stllarivleermUlS, maar misschien dat dit onderzoek kan dienen 
als baSIS voor een vervolgsrudie wat hel gedrag Vlln vleermuizen 
betreft. Heeft de verandering in de verspreiding van de franje
staart te maken met andere soorten, of is het een kwestie van 
communicatie bmnen de eigen soort? Is er sprake van concur
renue tussen de soo rten? Hoe bepalen vleermuizen in welke 
groeven ze gaan overwinteren? Keren vleermuizen jaarlijks terug 
Ilaar dezelfde groeve? Tal van vragen die staan te springen om 

een :antwoord. 
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Vleermuizen in de Barakkenberggroeve in 
2000 

in absolute getallen 

Ingekorven 
Vleermuis 
1 

Vale 

2 

Grootoor 
1 

Franjestaart 
20 

Baardvleer 
77 

Watervleer 
96 

De gegevens zijn afkomstig van tellingen van 1 bepaalde telg roep, 
die al een lange tijd telt, Vroeger was de kwaliteit van de waar
nemingen minder, door slechter maleriaal en minder ervaring. 
Tegenwoordig is de lelgroep echter tamelijk professioneel en kan 
het geen kwaad om op hun waarnemingen te vertrouwen. 

lets waar ik in mijn onderzoek geen rekening mee heb gehouden 
is de temperatuur en de luchtvochtigheid. Helaas beschikte ik 
niet over die gegevens. Wel heb ik hier en da2r de temperatuur 
en luchtvochtigheid in mijn onderzoek meegenomen, maar dit 
zijn sch:allingen op grond van de afstand van de ingang en de 
luchtstroom, Ik denk dat hel een goed idee is om in volgende tel
lingen, als dal mogelijk is, ook op bepaalde ijkpunten de tempera· 
tuur en ludltvochtigheid op te nemen. Dan worden de gegevens 
nauwkeuriger. Want misschien kan de verandering van de ver
spreiding wn de franjestaa rt eenvoudig worden verklaard door 
een verandering van de temperatuur in bepaalde gebieden in de 
groeve. 

Vleermuizen kunnen nog wel eens op het menu st:aan van uilen, 
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kallen en steenmarters. .-\Ileen de laalste komt regelmatig in de 
groe\'en voor, Zolang de vleermUIs eduer hoog hangt, zoals 
meestlIl het gevlll is, heeft hij weinig Ie vrezen en is de mens zijn 
grootste vIJand. Verslonng kan de oOl7.aak zijn voor een verande. 
nng In hel vleernlulsbesland. De Barakkenberggroeve is echter al 
J~ren afgeslolen voor publiek, en er worden ook geen kers trnark. 
ten, Illounrainblkewedstrijdcn, millenlllumparT}"s en rondleidingen 
11\ gehoude't. 

[k ben bemeuwd hoe de -nu nog- stijgende lijn van het aan lal 
fr:lnjestaarten zich de komende jaren ontwikkelt. Zou deze verder 
stlJsen? Zal dan ook her aantal watervleermuizen verder afnemen? 
011 ondenoek is nog lang nlel afgerond, en hel lijkt me dan ook 
een leuk tdee om hier de komende pren verder ondenoek naar 
Ic verrichten ... 

rBaardvleermuizen in het westen 
van de Betuwe 

Re né Janssen 

De baardvleermuIs is In de zomer een van de lasugere soorten 
om vast te stellen. Met een detector IS het erg lastig en andere 
methoden, onder andere vondsten, zijn toevalstreffers. 

Zo had Ik 4 dagen \'oor hemelvaartsdag ook zo'n toevalstreffer. 
Er lag volgens mijn moeder een vleermUIS in de garage, Ik kijken, 
en WlIT bleek, het \WS een baardvleerllluis die op zijn rug lag. DiT 
IS lil de zomer, zover Ik kan nagaan na het Vleermuis Atlas 
Project (V.-\P), mmSTens de derde zekere waatnemlllg van baard
vleermwzen UI de Belllwe. Er zijn vorig jaar Tijdens het kerhol· 
dcronderwek minstens 2 zekere waarnemingen bij gekomen, en 
2 v:tge, waarvan één zeer waarschijnlijk ook een baardvleerrnuis 
belteft Oanssen, 2001A). Ook is in de buurt van fort Asperen een 
w:lnrnemmg gedaan van een baardvleermuis op een kerkzolder, 
net over de grens In Zl1id-llolland (Vnn der Kuil, in . prep,). 

In de zomer ZII'1 cr maar zeer weinig waarnemingen, wat zeer 
opmerkeiljk IS. 011, omdat er lil TWee forten die nog geen 10 
kllometer van elkaar nfstaall, bijna ISO baardvleermuizen huizen. 
fOft Everdingen ell foft Asperer., herbergen 40% van de Gelderse 
ln~rdvleeiinluspopulaue, waardoor het het grOOtste bolwerk van 
de baardvleermlus in Gelderland is (Glas, 2(01), Dit aantal was 
ovengells 3 par geleden nog Illaar de helfT, de Toename is waar
schijnlijk hel gevolg van een beIer beheer van de forlen Oanssen. 
20010). 
l\lc.rkwaardig blijft heT dal rondom deze forten nog sleeds geen 
kolome gevonden IS, telVJljlllier al een hoop dwergvleermuisko
lomes zijn gecomroleerd. Ook de inventarisatie van de Veldwerk
groep in 1992 heeft geen kolonie opgeleverT. 

lelll;llld ZlIl 011\ volgend Jaar TC helpen deze groep van 150 beesten 
IC vlIIden, inclusief een brand,'s vleermuis? 

Lllerntuur: 
GLIS, 2001. Over.l.lchr van winterTe!lmgen in 2000/200 1. 
J~nssen, R., 200 11\. VleeIlll\uzen op kerkzolders, eell onderLoek 
naar heT voorkomen van vleermuizen op kerkzolders in de 
lktu\vc, de Bommelenv.lnrd en het land van Maas en \Xfaal. Rap
p Orl, eigen ullga\'e, maan, 2001. 
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Janssen, R., 2001D. Vleermwzen Tellen in Fort Everdingen. Mam
malaar (I), 200L 

De auteur is bereikbaar op: 
Rijksslrllatweg 80 
4197 RM Buurmalsen 
0345-530085 
anomalus@zonnel nl 

Waarnemingen bij een kolonie
plaats van meervleermuzien 

Ton Bode, Rud)' van der Kuil en Daniël T uilen 

In het weekend van 22 T/rn 24 juni 2001 werd in Noordwest
Ovenjssel meegeu.'t:rkt aan de Europese invenlansaue van de 
meervleermuis. lIkl een beperkT aantal personen (de eerste nacht 
vijf, de tweede naeh t drie) konden slechts enkele kolonies worden 
geteld. Op de tweede avond werden bij een kolomcplaats in 
Kwnre de volgende waarnemingen gedaan, 

\Ve waren net de auto uit en hadden de detectoren aangezet. Een 
regelmatig roepende vleermuis werd gehoord, die het beste bij een 
frequcntle van 20 khZ werd onrvangen, Het was nog volop licht. 
De roep deed in eersle instantie denken aan laaTvlieger of rosse 
vleermuis, hoewel daar geen uitsluitsel over kon worden gegeven. 
Terwijl de discussie in volle gang was kwam de be\voner van de 
betrokken woning naar buiTen met de voor vleermuiswaarnemers 
bekende vl"3ag wal we aan hel doen waren. Na het doel \-an onze 
komst te hebben uitgelegd \'CrTdde hij ons het volgende. 

Vanochtend (zaterdag 23 jun~ vond hij in een kamer in zijn 
woning een vleermuis. Hij had deze vleermuis gevangen en OndCl 
het aUToafdak bij zijn huis gezet_ Daar was de vleermuis omhoog 
gekropen. De volgende dag vond hij de vleermu.is terug tegen de 
gevel van zijn woning aan, dicht bij een raamkozijn. En daar was 
hel exemplaar nog STeeds aanwezig. DeTerminatie wees UiT dat het 
om een jonge meervleermuis ging die, geruige Zijn bekbcwegingen 
en de ontvangst op onze detectoren, de roepende vleermlllS was 
die wij van meet af aan hoorden. J Ict beest gaf een vermagerde 
indruk. \Ve besloten dal we a.f zouden wachten wat er die avoud 
verder zou gebeuren. 
Even later vond een van ons op dc straat bij de woning een dood
gereden mcervleermuis, vermoedclijk een vroUWTje. De indruk 
bestond daT het exemplaar nog redelijk vers was, maar daarenle_ 
gen ook redelijk plat. Verondersteld wcrd dat het de moeder van 
het jong kon zijn (geweeST) die op het roepen van het jong was 
gaan zoeken en daarbij door een langsrijdende aUTO was gentakt. 
Zekerheid daarover kon uiteraard niet ",,'Orden verkregen. 

Om ongeveer 22.45\L vlogen de eerste meervleermmzen Uit de 
kolonie. De Totale uitvliegtijd liep door Tot ongeveer 23.35u. 
Deze uitvliegperiode komt overeen meT de perlodc die is vast
gesteld tijdem ondcnoeken aan meervleermmzcn UI 1999 en 
2003. Binnen de penode V'.tn uitvliegen kwamen regelmaug enkele 
meervlecrmuizenlangsvliegen. Z IJ waren kennelijk op zoek naaf 
het doorlopend roepende jonge dier. Nadat de meervleermmzen 
(83 exemplaren geteld) de koloillcplaals ha.dden \'edatcn, kwamen 
enkele tientallen c;''l:emplaren terug we rond het roepende Jong (en 
onze hoofden) zwermgcdrng vertoonden. Tenminste één meer
vleermUIS, maar mogelijk meer exempbren.landde(n) af en loe 
Tegen de muur op de plaats waar heT jong zaT. Met het verhaal 
van Zomer Bruijn m'er de rossc vleermuis die haar jong van eell 
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boomsl\cm oppikte IJl ged:cehlen, vesugden we onze boop op een 
zelfde 'Iclie van een der oude rdieren die speciale aandacht aan 
hel roepende jong schonken. Maar helaas, na tien minuten \Volren 

de zwermende vleermuizen weer verdwenen en zat het jong nog 
sleeds op de mUUL 

Goede raad was duur. \Vanl wat doe Je met een meervleermuis
Jong dat weilswaar goed lil de haren Zit, maar kennelijk erg hon
geng IS en JIJ nlel zeJf o,·er aSlelopvlmg beschikt. Pem Vlaming 
(Bergen NH) zou er ",·eJ weg mee weren, maar die hadden wij niet 
bij ons. Nu stond cr dichtbij de plek \'an Wlarneming een bus van 
een bouwbedrijf met daarin een opvouwbare ladder geparkeerd. 
De deur van de bus was (uiteraard) op slot en waar haal je 's 
avonds tegen twaalf uur zo gauw een ladder w n voldoende lengte 
v:mdaan, als de 'luilsbaas \':ln de vleermuizen' met de tele,.jsie aan 
op de bank ligt te snurken en niet wakker te bellen is? Dus brutaal 
als wc kunnen zijn bij de buren (waar het licht ook nog brandde) 
aangebeld. En laat deze ex-professionele dakdekker nou nog een 
ladder van 5 m achter het huis hebben staan. Deze bdder \Vol! van 
voldoende lengte om de jonge vleermuis met enig geduld weer 
onder de pannen te knjgen 11\ de stille hoop dat hij na terugkomst 
van de volwassen dIeren weer drinken zal kunnen krijgen om aan 
tc sterken. \Vant, laten wc eerlijk zijn. wat gaat er nu boven een 
porIIe volvette vleermuismoedeflnelk? 

Een tweede \\o":larnelnlng had betrekklllg op een lil de latere 
avonduren aall\'uegende mcervleermws die kennebjk een aantal 
poglllgen deed om lil of biJ de dakgoot aan de voorJ:ljde van het 
hlUS te landen .. -\an de dakgoot was een Ijzerdraadje bevestigd 
dat dienst deed als SteunpUflI voor de wijhersiering tijdens eve
nementell. De vleermUis 'landde' telkens tegen dit ijzerdraadje 
aan, bleef e,'en hangen en vloog vervolgens weer af. Na enkele 
pOSlngen tOt landen bleek de vleermws houvast te krijgen en 
kroop hij via het IJzerdraadje en een stenen muurtje de dakgoot 
111. Wij konden hem roepend en lopend in de dakgoot horen. 
De ladder, gebrUikt om de jonge vleernnus terug te zetten, kon 
IlU dienst doen om een onderzoek in de dakgoot in te stellen. 
Dil ondenoek leverde verder geen vleermuis meer op. Kennelijk 
WHS zij. vi~ de dakgoot. onder de dakpannen gekropen. Wellicht 
0111 vla die voor vleermuizen ongebrwkelijke weg haar jong op 

te zoeken? 

Landelijke telling meervleer
muizen 2001 

Rudy van der Kuil 

Hel bestuur van de Vleermwswerkgroep Nederland (VLEN) 
heeft in hel kader wn het InU:nlauon1le j1ar van de vleermuis 
besloten om eens wat meer :l1ndachl te gaan besteden aan een van 
de meest bijzondere vleermuizen die Wlj lil Nederbnd hebben, de 
meervleermuis. Gezien het beperk te aanlal bekende kolonieplaat
sen in Nederland zou het mogelijk moeten zijn hier iets van een 
"totaalbeeld" van Ie knjgen. Bij Zoogdiermonitoring stonden een 
20-lallokatres in het bestand, verdeeld over alle kus tprovinoes en 
de provincies Overijssel en Utrecht. 
UUt:indelijk bleek de gekozen datum voor de telling aan de te late 
knllt, in een aamal gevallen bleken cr al jonge dieren mee uit te 
vhegen. Z;lak dus om bij een evenmele herhaling het komende 
ja:u 1 tOt 2 weken vroeger te gaan zi tten. Uit het overzicht blijkt 

trouwens al dal een groot a3ntal tellingen al voor het weekeinde 
van 22-23 juni heeft plaatsgevonden. In totaal zijn er in Nederland 
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3198 meervleermuizen geleld 

Hel totaaloverzicht laat zien dat " r dit jaar op 25 lokaues uitvlie
gende meervleermuizen zijn waargenomen, in bijna al deze geval
len was hier ook sprake van een kraamkolollie. Er is behalve 
op onderstaande lokaties op nog meer lokatles naar meervleer
muizen gekeken, maar het bleek dal de dieren alweer waren 
vertrokken en nÎet meer aanwezig waren. Deze lokaties zijn niet in 
dil totaaloverzicht opgenomen, omdat de aangeleverde gege ... ""Cns 
van de verschillende provmcies nogal verschilden en niet onder
ling vergelijkbaar waren. 

Samengewt kan gezegd worden dat ondanks de korte voorbercÎ
dingsujd \ve erin geslaagd zijn om toch op een groOt aantal 
lokaties meervleermuizen te tellen. Wil bij deze een ieder die 
aan deze tellingen heeft meegedaan hiervoor hartelijk danken en 
wellicht volgend jaar opnieuw. 
-plaats datum aantal 
Groningen, Totaal 69 
-Appingedam 23-6-2001 69 
gemengde kolonie, ook 62 dwergvleermuizen 

Utrecht, Totaal 10 
-Vinkeveen 21·6-2001 10 
de eigenlijke kraamkolonie zat dil jaar waarschijnlijk UI Uithoorn 

Zuid-Holland, Totaal 494 
-Waddinxveen 22-6-2001 

deze groep IS wt Jaar elke twee weken geteld 
-Aarlanderveen 28-6-2001 

Overijssel, Totaal 378 
-Kuinre 
-Ossenzijl 
-Ossenzijl 

23·6-2001 
23-6-2001 
23-6-2001 

Alleen invliegend geteld, andere groep dan de 275 

Friesland, Totaal 1136 
-Burgum 9-6-2001 
-Burgum 10·6-2001 
-Burgum 6-7-2001 
-Burgum 6-7-2001 
-Earnewald 23-6-2001 

-Langeveer 2-7-2001 

Telling dOOI de buren 
-Tjerkgaast 12-6-2001 
kerkzoldcrte1bng 
-Berlikum 2-6-2001 

244 

250 

SJ 
275 
20 

31 
189 
140 

10 
340 

75 

100 
kerkzoldertelling, door verbouwing veel minder dieren dan 
voorgaande jaren 
-Tjerkwerd 2-6-2001 250 
k"rzolderrclling 

Noord.Holiand, Totaal 1111 

-Abbekerk 22-6-2001 83 
-A\"enhom 25-6-2001 112 
-Kwadijk 26-6-2001 112 
-t.·[jd ..... uud 22-6-2001 94 
-Oosthuizen 24-6-2001 44 
-\Vervefshoof 22-6-2001 51 
-\Vestzaan 23-6-2001 226 
-Oostzaan 20-6-2001 377 
-Oostzaan 20-6-2001 12 
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Vleermuizen; Bacardi ziet 
ze graag vliegen 

Dcnu is \'(Iansink 

Begin 2001 werd de VZZ gebeld door de Bacardi Bat Protection 
Stichting _ ja, van het bekende vleelmuisdrankje - of lij iets 
voor de VZZ kon betekenen. Tn de zomer van 2000 had hel 
bestuur van deze stichting namelijk in de krant gelezen dat het 
niet goed gaar met de vleermuizen in Nederland en dat de VZZ 
zich inzet om daar verandering In te brengen. De Nederlandse 
rak van Bacarw-J\1artilll had kort daarvoor de Bacardi Bat Protec
!ion Stichting opgericht, met als doel het bevorderen van hel 
onderzoek aan vliegende zoogdieren, waaronder in het bijzonder 
de vleermuis. Daaronder wordt dan geen ecologisch onderzoek 
verstaan, maar werkzaamheden die tot het behoud van vleermui

zeil lt.ldcn. 

Het behoud van vleermuizen is voor Bacardi-Martini van belang, 
omdat in hun logo prominent een vleermuis figureert _ Als het 
slecht gaal met vleermuizen en ze zelfs uit dreigen Ie sterven, 
dan \vordt hel logo v:m Bacardi mholldsloos_ t.,'{eer bekendheid 
geven aan vleermuizen en het ondersteunen van organisaties die 
voor het behoud van de vleermuizen opkomen komt zowel de 
vleermuizen ten goede, als Bacardi, is de gedachte. 

Na het telefoontje staken het bestuur van de VLEN, r..1ieuw van 
Diedenhoven (coördinator zomerkolonietellingen) en ondergete
kende de koppen bij elkaar om na te denken over mogelijkheden 
waarop deze slJChting het onderzoek en de voorlichting over 
vleermuizen zou kunnen steunen. Dit leverde een lijst van zo'n 
tien activiteiten en producten op. De stichting heeft llleruit drie 
activiteiten gekozen waarvoor ze een bedrag van ca. f. 10.000,
beschikbaar stelde om ze te realiseren. 

Het betreft de volgende llctiviteiten: 
_ de allllschaf van 10 batdetectoren die ingezet kunnen worden 
bij onderLoek, voorhchung en bescherming. Denk bijvoorbeeld 
aan het determineren van de soorten tijdens de zomerkolonietel
lingen, het laten horen van vleermuizen tijdens excursies enz.; 
_ het maken van een expositie over her leven van vleermui7.en. 
I-Iet gaar om een eenvoudige expositie die makkelijk vervoerd 
en ver.wnden kan worden, zodat die op meerdere plaatsen in 

Nederland tentoOngesteld kan worden; 
- het uitvoeren van de Nationale Vleermuistelavond van 8 
juni jongstleden. Het geld is vooral gebruikt om de website 
www.vleermuls.net op te zeilen, welke als ondersteuning van de 
teJavond diende. 

\'(faar een artikeltje in een krant al niet roe kan leiden. 
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Nieuwe vleermuiskelder 
in Drenthe 

Rob van E s 

Van Landschapsbeheer Drenthe kWlIm het ver loek te adviseren 
over de aanleg van een vleermuiswinterverblijf. Deze stichting 
gaat overal in de provincie 'de boer op' met een bedrijfs natuur
plan . Particulieren en bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan 
ecn natuurvriendelijke inrichting van het bedrijf door o.m. aan
planten van heggen cn houtwallen, drinkpoelen, hoogstamboom
gaarden, singels e.d. 
Daarbij is ook de mogelijkheid aangegeven een vleermuis over
wlIlteringskelder aan te leggen. Opzet is een p rocentuele eigen bij
drage naast een aanzienlijke subsidie van de provinciale overheid 
(en evt. van de gemeente) voor bedrijven die zich contractueel 
verplichten het bedri jfsnaruurplan uit te voeren. Uiteraard wordt 
bij het maken van de plannen uitgegaan van de plalilselijke situatie 
en landschapstype en komt het plan tot stand in nauw overleg met 

de betrokkenen, maatwerk dus. 

Het eerste bedrijfnaruurplan was dat van het biologische rWldvee
bedrijf van Roei Tissing in Ruinen. Al in een vroeg stadium 
vond overleg plaats tussen Landschapsbeheer, Roel Tissing en 
de vlcermuiswerkgroep. Verschillende mogelijkheden, schetsen en 
tekeningen passeerden de revue. Op aanraden van de vleermuis
werkgroep is gezocht naar een zo groot mogelijk verblijf binnen 
de kostenmarges en het ruimtebeslag. Aangezien het bedrijf qua 
oppervlakte groot genoeg is en gunstig gelegen langs een weg 
met laanbeplanting van eiken met dwars daarop een paar goed 
ontwikkelde, oude houtwallen die 1,5 km. doorlopen tot aan een 
bosrand leek dit een gunstige locatie. i\let de detector werden 
laatvlieger, nathuslus dwergvleermuis, ge\vone dwergvleermuis en 
grootoor op en om het tenein vastgesteld. 
De administratieve voorbereiding van het hele project nam nogal 
wat tijd in beslag, vergunningen en subsidies werden aangevraagd 
aan de hand van een gedetailleerd plan. Voor de vleermuÎskeider 
bestond die uit een ruwe schets. Uitgangspunt was een zo 
groot mogelijk verblijf met een minimum aan kosten. Als basis 
diende negen rechtopstaande, rechtllOekige duikerelementen van 
2,50:d,20xl,20 m. Eerst werd een meterdiepe kuil uitgegraven 
van 12x15 m. De ondergrond bestaat uit keileem waardoor een 
fundering niet nodig bleek. De duikers konden goedkoop worden 
ingekocht via het waterschap, eerst werden cr drie geplaatst op de 
middel!ijn van het te construeren verblijf. Vervolgens aan beide 
zijden van deze lijn, op 4 m. afstand nog drie elementen zodat 
een in omtrek eironde basis vorm kreeg. Via eell sloopbedrijf 
dat in de gcluids\val rond het puinbrekergedeelte zelf ook een 
vleermuistunncl heeft aangelegd, konden tegen transportkosten 
zes betonplaten van 5x2,5 m. betrokken worden. Deze betonnen 
Vloerelementen waren afkomstig van balkons van gesloopte 
Aatgebouwen en werden als afdekking op de duikerclementen 
geplaatst \vaarbij flink wat kieren en spleten ontstonden. Door 
banenpoolers, IS\"V- ers en de vaste werkploeg van Lmdschapsbe
heer Drenthe werden de buitenmuren russen de duikerelcmenlen 
dichtgemetseld met afvalstenen van de sloop. Daarbij werden veel 
spleten Tussen de voegen opgegclaten en tijdens het werk steeds 
aan de buitenkant grond aangevuld. 
Uiteindelijk heeft de loonwerker met de kraan het geheel met 

een 1 m . dikke grondlaag afgedekt. Dc7.c grond was ter plaatse 
vrijgekomen bij het verschralen van een stuk grasland cn bij hel 
graven van de bouwput en de naastgelegen drinkpoel. 
Tot slot werd het voorste duikerelement op de middellijn met een 
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deur afgesloten, deze funkuoneert als toegangsfunnel, de overige 
elementen ~.Is nissen. 
Zodoende ontstond een nieuwbouw wlI\terverbltjf van oude, her
gebrwktc matenalen tegen gennge kosten (ongeveer J 5(00) De 
mhoud VlIIl het vcrbhjf IS plm. 100 kuub. T ijdens de bouw is 

rekemng gehouden met de mogelijkhead om achteraf het bin
nenkhm~l.at nog enLgszllls 'af te kunnen regelen' d.m.v. het opmet
selen van een 'sehoorsteentje' op de achterste duiker, aansluitend 
op de betonplaat. D:tardoor onlSlond een lichte luchtslroom 
tussen de mv!Jegspleet boven de deur cn de achterzijde VlIn het 
verbliJ[ Door de plafondplatcn niet precies waterpas te leggen 
maar enkele cenumeters te laTen hellen ontstaan temperaruursgra
dLeiHen waardoor cr voor vleermwzen alujd ergens een gunstig 
pIekje te vmden is. 

In de wmter v~1!l 2000/2001 bleek het wel goed te zillen met de 
luchtvochughctd en de tempcraltmr: 4 graden met een relatieve 
ludttvochtigheld van 95%. De waterstand in de kelder vormde 
wel een probleempje, deze stond net twee cm boven laarshoog
Ie ... de oude gterpomp van boer Tissing bracht hier uitkomst. 
Bij de eerste con trole bleek de opzet om veel kieren en wegkruip
mogcltjkheden te creëeren bil de bouw uiterst geslaagd: na goed 
speuren en zoeken werden twee gewone grootoren gevonden. 

De s~lInellwe rkmg tusscn eigenaar, ulIvoerders en vleermuisfana
ten was U1tSlekend. Het was enorm stimulerend om op deze wijze 
een meuw wlIHen'erbliif 'uil de g rond te stampen'. Dankzij de 
plaatseliJke publicueu \'an het project (fV Drenthe kwam filmen 
op lokatie tltdens de bouwen nam mtet\'1CWS op) gevolgd door 
re:gzonale kranten, kwamen 21 spoedig meer aanvragen binnen 
voor bcdnJfs 1t:lIUurplannen en momenteel staar de bouw van 
twee meuwe \VlnlervcrbhJven bIl andere enthousiaSle agrariers 
op de rol. SommLge gemeentes bleken moelie Ie hebben met 
hel afgeven vom een bouwvergunnmg omdat vleermuisoverwinle
rmgskelders meI lil de vootSchnften voorkomen. Ook in dat 
0pzLcht blijkt het zeer gunSlJg om te kunnen \'erwijzen naar dit 
'precedent'. BovendLen IS het lid vIes van de provincie hier altijd 
pOS!ILcf. Voor de drentse vleermuIswerkgroep was dit een nieuwe 
:tC!lvllelt dIe dermlLte goed bev:tlt dat we er in de toekomst zeker 

mee door ga~Ln. Ook m andere provinCIes Zijn c r mogelijkheden 
om zo hel aant~L I geschikte wlllterverbuJvcn te 
vergroten en prnktisch vleenmus beschenmngswerk onder de 

:1~LIIdachT te brengen 
i'\amurltJk LS het beter om bestaande rUimtes geschikt te maken 
(en te vlIIden!) maar dat hliJkt lil de praktijk veel meer tijd en 
energie IC kOSlen dan op deze wIjze 'meuwbouw' te plegen. 

Vleermuistelling in de 
Aardhuisput 

Ruud Kaal 

Op de \'eluwe llltJken \'leermwzen ook te o\·elWÎnteren in water
putten. dIe men op droge plaaTsen moest maken om bij her 
grondw·alcr tc kunnen komen. Bert Hanekamp en ik hebben een 
7 tal waterputten lil ons programma winlertellingen, hoewel hel 
met lukt om ze elk jaar allemaal te tellen. De putten zijn tien ta llen 
meters dIep cn tellen kun alleen velltg met hulp en hulpmiddelen. 
Enkele pul1en op de noordwest Veluwe tellen wij bijvoorbeeld 
dankzIJ de hulp VlIn medewerkers van Staatsbosbeheer en hun 

lWJ.te.mallll de. vorm van takels, kabels, veIligheidstuig en derge
llJke. 
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Onderzoek 1999/2000 
Al enige tijd wist ik van het bestaan VlIn een put biJ het Aardhuis 
(Hoog-SocTen). Dit is lil 1861 gebouwd als Jachlchalet van korung 
Wiltem 111. Het is nu bezoekerscentrum met wildpark en maakt 
deel Uil van het Kroondomein. ELnd t 998 heb ik het idee om 
de ."-ardhuisput te inspectcren voorgelegd aan de betrokken jacht
opziener. de heer A.J. Troost. Deze adviseerde mij om luervoor 
schriftelijk tocstemming te vragen aan de Koninklijke Houtvesterij 
Hel Loo. 

Na \'erk{egen toesfemmmg hcb Ik toen half februan met de heer 
Troost dc put van bovenuit bekeken. Mijn lampen waren niet 
sterk genoeg om tot ondcnn, op 70 meter dlCp,e, nog \,leermw
zen te kWlncn zicn. Ik kwam meI tellen tOf 77 vleermuizen, maar 
determllleren \\'aS op dLc mamer met mogelijk Ge ziel alleen maar 
kontjes). In geen van dc andere putten hadden wIj zo'n groot 
aantal vleermuizen gevondcn en het zou het natuurlijk ook fijn 
zijn om te weten om welke soorten hel ging. Dit motiveerde mij 
om nieuwe milIarieven Ie nemen . 

Ik bedacht dal hef mogelijk moest zijn de telling uit te voeren 
door de hele purwand te filmen. Daarvoor heb ik allerlei tekenin
gen gemaakt en procfopstellmgen om een videocamera stabiel af 
te kunnen laten dalen. Een kcnms maakte voor mij een katrol met 
hierop 80 meter !Jjn. Deze bouwde ik op een houten stellage met 
een geleider om aUes Stabiel te maken. Met deze opstelling heb 
ik eerst proefgedraaid in de Echoput bij Apeldoorn, w:lt redehjk 
goed ging. 

Eind december t 999 kreeg ik van de Konmklijke Houtyesterij 
opnieuw toestemmmg, nu voor het teUen mei behulp van deze 
opstelling op de put. De opname met de camera yediep op een 
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paar domme fouten na redelijk goed. Ik heb de pur rot 40 meter 

dIepte opgenomen, maar de beelden wa~n zccr slechl en mijn 
grOtc aecupakkel WllS leeg. MCI de normale accu's van mijn camera 
kon Ik een t\\'eede Lnspecue doen lot 25 meIer, toen was ook dit 
pakket lceg en llleld Ik hel voor gezien. Al meI al was ik een hele 
tlld beZIg, met als gevolg dal de vrouw van de Jachtopziener eens 
kW:lm kijken of cr mets mei mij gebeurd was, wanl ze vond hel 
m:!ar cng zo alleen bij zo'n diepe pUI IC werken. i\ laar nadat ik 
uugelegd had dat ik IJl een veiligheidsgordel zat en dubbel was 
gezekerd, W'.IS ze weer gerustgesteld. 

De opnames heb Ik thms diverse malen bekeken en getracht de 
vleermUIzen te tellen en re dctcrmmeren, wat toch nog een hele 
klus was. Vooral frnllJes laarlCfl \varen "olgens mil best goed te 
onderscheiden. Tijdens een uilje lil het Duitse Braunfels lief 
Ik dezc opname zien aan Ene Jansen, BernadelIc ~n Noord 
en Rudy v:m der KUIl. Ook zij zagen op de beelden duidelijk 
een groOi :I:mtal franjCSfaanen. \Xlil kwamen LIl rota:lltot 160 
getelde vleernltuzen, waarvan alleen 68 franjestaanen meI zeker
heid waren te detcrmmeren. De rest leek het meest op watervleer
mmzen maar de beelden boden toch onvoldoende zekerheid, 
zodat wljluervoor 92 "i-tjes" noteerden. 

Na deze tellmgen kwam bij nuj de gedachte op om de Aardhuis
put te bekijken met be.rgbckbmmergereedschap. Het afdalen zou 
geen probleem geven. maar Jezelf daarna weer 70 meter omhoog 
zien te werken IS een beelJe teveel van het goede. Daar komt 
nog dal IC biJ mlllLma1c bcwegtngen zelf of met de lange lijn de 
vleermUIzen van de muur zou kunnen slaan. Dil Idee kon dus 

lil de Ijskast. 

Onder.lOek 2000/2001 
He! \'olgende idee was om gebrwk te maken V:l.n een zogeheten 
'puthft' Ik WlSI nog dat die was gebruikt bij herslclwerkzaamhe
den van de EchopUIlIl Apeldoorn en kon ook nog achier de 
naam komen van het betreffende bedrijf dalluenn is gespeci:l.li
seerd. Dit bleek de firma Spekschoor in Z utphen te zijn, die 
Lk l\lerover heb benaderd. /l,lijn gedacbtc was daarbij om aan 
dit bedrijf een orferte te vragen en vervolgens \'1:L Vleermuiswerk
groep Gelderland een slibsiclie voor dit experiment aan te vngen 
bIl de ProvIIIcIe. 

TOl miJn grote "crrnssmg deelde de heer Spekschoor na enkele 
dagen mee datluj deze bijzondere werkzailmheden wel kosteloos 
door zIJn bednJf zou willen late., wtvoeren. Na deze toezegging 
heb Ik de Konmklijke Houtvesterij ver.tocht om toestemming 
voor deze bilzondere mamer van vleermluzell tellen. Eind januan 
kwam de toestemmmg en kon ik aan de slag om hel nog vóór 
15 febnmll 2001 Ie kunnen uitvoeren. r..-Iet de firm:\ Spekschoor 
kon snel een :lfspraak worden gemaakt voor hel opmeten van de 
pullvm hel opstellen van de putMt. DL! gar voor de firma nog 
wel een paar probleempJes. Ten eerste moest de lujsbalk compleet 
worden vervangen vanwege de putdmmeter, mailr ook moest 
cr even 80 meier staalkabel en 80 meter velllghCldslijn , ... orden 

mgàocht Gelukkig kon du allemaal sncl geregeld \vordcn en kon 
de datum voor de aChe \vorden vastgelegd 
~bar cr ,vas nog een probleem, bij hel thrdhuis was geen kflLdll
stroom aanwezLg. l-lieroveJ" benaderde Ik de firma Vos Elektro
techniek UL! j\pcldoo rn, gespecialiseerd 1Il aggregaten. Na mijn 
1I11leg waarvoor Lk een aggregaat nodig had, maakte de heer Vos 
me blij met de toezegging dal hij de stroomvoor/.icning voor zijn 
rekemng :r.ou nemen. 

Inspectie van de f\ardhwspul 8 februan 2001, om 13.00 uuris 
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de firma Spek schoor mCI drie man sterk gearnveerd en beg1nt 
het opbouwen van de putlift. Ou houdt m: 2 staanders mei 
daarboven doorheen een stalen hijsbalk, waaraan een katrol hangt. 
Hel ophijsen en laten dalen gebeurt d.m.V. een lier die naasr de 

put Slaat opgesteld. In de put hangt aan een kromme beugel 
een slalen zitting met een veiligheidsgordel. Als dit alles gereed 
is moeten wc nog de verlîgheldsli)n laten zakken. Dal is nog best 
moci!.rJk, want de lijn mag de wand niet raken en de lijn moet wel 
in het \VlIter hangen, 70 meter lager! Om + 14.00 u komt de 
heer Van der Stap van de firma Vos aan met het aggregaat en kan 
de !.rer worden aangesloten. Hierna word Ik lil een veiligheldstwg 
gehesen en vastgemaakt aan de veiugheldsliJn met een speCiale 
geleider. De mensen van Spek schoor helpen me daarna op het 
stocltif dat in de put hangt. Nu worden mIJ de lampen aallgererkt 
en kan de lellmg beginnen. 

Ze laten me naar beneden zakken en Ik geef zelf aan \vamleer 
er gestopt mocl worden. Op CIrca 10 meter zie Ik de eerste 
vleermUIzen en enkele meters weper komt de eerste grote groep. 
De gegevens geef ik steeds door aan Bert Hane.kamp, die boven 
aan de putrand staat om alles op te schrijven. Op,'allend IS hel 
grote aan la] fflLnJcslaartcn. die gewoon vnl aan de ''''~.Ind hangen 
en enkele zelfs aan de staalkabel van de putemmer. TOl op enkele 
meters ''all de bodem hangen nog vleermuizen. Op het kraakhel 
dere Wllter drijven een viertal dode vleermuizen. Het resuhaal van 
de tc1!.rng is 113 franjestaartvleermwzen, 70 W:lIerVleermlllzen en 
longedetermineerd gebleven vleermlLLs. totaal dus 184 dIeren, 
dode dieren niet meegerekend. 

Na deze telling ben ik weer naar boven gehesen en vervolgens 

met fOlo- en videocamera nog eenmaal afgedaald. Ik heb nog wat 
opnames gemaakt, Wllt niet echl gemakkelijk was. Met ëën hand 
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moest Ik fotograferen en filmen en met de andere hand mezelf 
srabiliseren, omdat de sraalkabcl van de putlift mij steeds rondjes 
\V1II:Hell draaIen. 
TerwiJl Ik in de pUI was hoorde Ik hoe de jachtopziener, de 
heer Troost, zIjn bezorgdheid unspr:ak of Ik de vleermuizen niet 
zou raken met als gevolg dat ZIJ zouden vallen en verdrinken. 
HleruJl bliJkt wel dat men bIJ het Kroondomein belang hecht aan 
de vleermUlzen en daarom ook lIIet zo maar toestemming voor 
activÎteiten verleent. De heer Troost zeI na aAoop \'2Il de telling 
nog dat het hem allemaal was meegevl1l1en. 

Het was een bIJzondere ervallng om op deze manier de telling te 
hmnen wtvoeren. Gr:aag wtl Ik dan ook de firma Spekschoor 
en de firma Vos hartelijk bedanken voor hun belangeloze mede
werkmg door het besclukbaar stellen van mensen en materieel. 
,\Iet name de heren V.G.i\!. Spckschoor, J. Schenk en J. Schrijver 
(fa. Spckschoor) zijn een behoorlijk aantalurcn met deze klus 
be7.ig geweest. De heer dr. ir. j.H. Kuper van de Koninklijke 
110tltveslerij wil ik graag danken voor de verleende toestemming 
en de heer A Troost, j:,chtopziener Kroondomein, voor zijn 
medewerking aan de tellingen. 

Ongeveer dit verslag heb Ik op 24 maart j.l. verteld op de jaarver
gadering van Vleennuiswcrkgroep Gelderland en daarbij ook een 
deel van de video-op" ames laten zien. 
Verder zal er tijdens de VLEN dag dit jaar (zaterdag 3 november) 
ook een lezmg met dia's en video worden gehouden. 

De auteur IS bereikbaar op: 
:\mlmnchtersvcld 101 
7327 JB :\pcldoorn 
055-5418491 
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Actie voor wereldwijde kleine 
(?) ftaddertjes ... 

Herman Limpens 

In 1992 \verd met succes 'Old world frwt bats, an acuon plan for 
their conservation' 1992 gepubliceerd. Succes wil zeggen dat velen 
er aan bijgedragen hebben, maar vooral ook dat er naar aanleiding 
van dat plan veel bescherming en research is opgestart. Wij die in 
niet tropische delen van de oude wereld \v(men, hebben we daar, 
behoudens de verhalen op congressen, weinig van meegekregen. 
Dit succesvolle plan was echter de aanleiding om in 1993 te begin
nen met het samenstellen van een:<:elfde global action plan voor de 
kleine Aadderties ... Ook du was weer een ge:<:amenlijke actie van 
de gemeenschap van vleermuisbeschermers en -onderzoekers. \'(Iij 
Europeanen konden onze inpu! geven via deelname aan discussies 
tijdens de congressen in Evor.l (1993), Veldhoven, (1996) en 
Kr.lkow (1999) en via rondes van commentaar op de concept
teksten. Nu, na 7 jaren, ligt het er. Een prachtige samenvalling 
van de sys!emaliek, biologie en ecologie van de microchiroptera, 
analyse van de samenstelling en biodiversiteit van de 'gemeen
schappen' van soorten in de verschillende regio's, hun status. 
bedreigingen en wat er aan bescherming al gedaan wordt, of 
nodig gedaan :<:ou moeten worden. En als \'oorbeeld van de 
834 soorten microchiroptera werd voor 20 zeer diverse soorten 
een actieplan verder uitgewerkt. Voor on:<:e Europese sU"eken 
doen daar Rhinolophus ferrwnequinum, Myotis dasycneme en 
Miniopterus schreibersü lIan mee. Het geheel is een schllt aan 
gebalde informatie dIe juist van'-""ege de plaatsing \'311 problemen 
en kansen legen de globale achtergrond, ook voor degene die 
gewoon hier in Nederland werkt, veel rijkdom biedt. Heel mooi 
dat de samenstellers het 7 jaar lang volgehouden hebben en hel 
er nu ltgt ... 

HUTSON, A.M., S.P. MlCKLEBURGH & P.A. R. ... CEY (cornp.) 
2001. Microchlropteran 
Bats: Global Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/ 
SSC Chirop!era Specialist Group. IUCN, Ghll1d, Switserland and 
Camb ridge, UK. X+258 pp. 

Te bestellen bij: 
lUCN Publicattons ServIce Unit 
219C l-Iuntingdon Road 
Cam bridge CB3 OOL 
Uniled Kindom 

emailta: info@books.iucn.org 
zie ook: hnp:/ / www.iucn.org 

De auteur is bereikbaar op: 
Roghorst 99 
6708 !CD Wageningen 
telephone: 0031.317.419380 
mobile: 003 1.6.20736614 
fa)\: 003! .84.8724931 
emaillo:herman.limpens@knoware.nl 
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Nomenclatuur? 
Foutie ... bedankt!! 

Annc-J il'ke Haarsma 

InleIding 
Het doel van de wetcnssch~ppelljke naamgeving (nomendaruur) 
IS het vcrknjgcn van een uruvcnde eenduidigheid over de naam 
v:lll een dIer -of plantensoort. Ilicrdoor weet iedereen o\'eral 
op de wereld WlIarovcr je hel hebt, als je Myoris daubentonii 
zegt. Toch is de nomenclatuur soms erg vcI'W'llrrend. In het ver
leden is cr namelijk heel \'cel meI namen geknoeid. Er waren 
meerdere wetenschappers die n:1 elkaar hetzelfde dier beschreven 
of dezdfde naam 2.311 een ander dH!f gaven. Verwarring alom dus 
en dan heb ik hel hier nog niet eens over de sch rijfwijze van een 
naaml1 In dit verhaal zal ik proberen in ieder geval duidelijkheid 

IC geven over de jlUSIC namen V:\11 de in Europa voorkomende 

vleermuizen. 

Invoering norncndalliur 
De wetenschappeuJke nomenclatuur volg! een paar basisregels. 
Het prinCipe van de zoologIsche nomenclatuur is in 1758 inge
voerd door Lmnaeu5 lil de !lende editie van zijn de Systema 
Natura. Hier houden wij ons nog steeds aan . 
LltlllaeU5 dUIdde elke 500rl aan meI een zogenaamde binaire 
(un 2 delen bestaande) naam. Deze bestond uit een genusnaam, 
gevolgd door een soortnaam. Bijvoorbeeld Myotis daubentonii of 
Plccotus ausmacus. De genus en de soortnaam \\-"Orden altijd 

cursief gedrukt 
De naam IS llhlJd lil hel LauJn geschreven. AI IS het ","Oord vuk 
een 'verlauJnslIlg' Won een andere laai, bijvoorbeeld Grieks, Duits 

of E ngels. 
De oudste geldIg beschre,·en naam staal \'3st, heeft voorrang over 
latere namen. On betekent dal als twee personen dezelfde soort 
hebben besclHe\"en, de n!l llm van diegene die de soort hel eerste 

besch reven heefl de geldige IS. 
De naam van dIegene die een soort het eerst beschreef en het jaar 

waarm de beschnJvmg hel eerst wordt gepubhceerd komt achter 
de familie -en soonnaam. Dus f',·lyo tis dllUbcnlonii (Kuhl, 1817). 

Kuhl heeft lil 1817 een boek geschreven over de vleermuizen 
in Duitsland, waarin hij een vleermUiS beschreef met hele grote 
\'Oeten. !-hj noemde hem Vespertilio daubentonii. Later is deze 
soort In het gen\lS MyotJS geplaatst, waardoor de naam van de 

auteur tussen haakjes kwam te staan. 

Foutje 
Vanaf 1758 zIjn er een heleboel soorten zoogdieren (en andere 
weren) onder een omane nallm beschreven. En zoals te verwach
ten Oillstollden cr een heleboel fouten . Grofweg ?ijn er twee 
oorzaken w:tardoor fouten m de nomenclatuur ontstaan: 

"f',fensclijke fouten" . 
Vooral tn de begioj:ucn \'lIn de nomenclatuur werden verschil
lende namen vaak door verschlllcnde auteurs gepubliceerd. De 
besdHIJvlllgen \varcn vaak ondUIdelijk en mcn kenden elkaars 

matenaal met. 

Versclullen In opv~lUngen van auteurs.. 
Een auteur dIe ecn soort beschrijft, deelt zijn soort op basis van 
zijn eigen opvattingen lil cen bep~ald genus in. Tegenwoordig 
Zijll deze opv:ltungen vc randerd. Mcn heeft nu o.a door DNA 
technieken meer Inzlchtll\ de verwantschap van soorten. Zo 
werden vroeger bijna alle 11\ Nederland voorkomende vleermuizen 

in het genus Vespcrtibonidae mgedeeld. Tegenwoordig zijn cr 
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meerdere genussen onderscheiden, zoals Myotis, Eptesicus en 
Noctula. 

Enige voorbeelden 
Als je tegenwoordig in oude literatuur gaat zoeken, vmd je nog 
v~ak namen die nu niet meer gebruikt worden. Met enig gepuzzel 
is er altijd wel achter Ie komen om welke soori het gaal. V:aak is de 
alleen de genusnaam veranderd. Zo kom je in oude lileratuw de 
naam Vespertilio ferrurn· equioum tegen. Terwijl dit nu Rhinol
ophus ferrurnequinum is gC\\-orden. De Soorln:lam wordt tegcn
woordig zonder streepje gesehre,·en. Hel wordt W":a tlasuger :lis je 
de namen Vesperulio mUMUS (Schrcber), V. wscolor (Nanercr) of 
V. abramus (Temmink) vindt. 

De eerste naam tijkt logisch, m:lar is het niet!! De tweekleurige 
vleermuis ry. mudnus) is namelJjk niet door Sch reber beschreven, 
maar door Linnaeus. Er moet dus een fout in hel spel zijn!! Het 
kan hier met gaan om een verandering van genusnaam, maar 
Schreber heeft het hier over een heel andere soor! die hij (per 
ongeluk) dezelfde soortsnaam heeft gegeven als de tweekleurige 
vleermuis. Na enig zoekwerk blijkt dat hij de Vale vleermuis heeft 
bedoeld. Maar deze soort was al bcschreven door Borkhauseo IJl 

1779. De fransen gebruiken {rouwens nog wel de "oude" naam 
voor de v:lle vleermuis; Le grand munn. 

De I\l,·eede naam V. discolor kun je vrij lenerlijk vertalen met 
tweekleunge vleermuis. Gelukkig g:lal het hier ook om deze soort. 
Maar Natterer heefl deze soorl ,<eel later dan Lmnaeus bcsdlre
\'en. En een naam van Linneaus heeft altijd prioriteit, zoals dat 

officieel heel. 

De laatSle naam is weer een vnj lastig. V. abr:lmus is namel..tjk 
een Javaanse vleermUiS soort. De soort blijkt te behoren lot de 
soort die eerder als V. jaV:l.l\lcus is beschreven. Deze soort is 
later mgedeeld in hel genus PiplslreUus. f',faar loch is deze naam 
ook IJl Europa gebrwkl, o.a. in Duitsland. Hier komen slechts 
twee soorten Pipisuellus voor; P. plpistrellus en P.nathusü (en 
tnlsschien ook wel P. pigmaeus). Na \V3t nazoeken blijkl het hier 
Ie gaan om P. nathusii. Een soort die in 1839 is beschreven door 

Keyserling en Blasius. 

Verkeerde benamingen 
Hieronder geef ik nog een kort overzicht van oude en/of foute 
namen die tk de laatste tijd legenkwam. Alle vleermuissoorlen 
"'"erden oorspronkelijk door Linnaeus onder de genusna3m Ves
pe.rtillio ingedeeld. r.laar de vleermwssoorten soorten verschilden 
zoveel van elkaar dal ze waarschijnlijk 101 verschillende genera 
behoorde. Daarom begonnen een aan lal auteurs de soorten onder 
eenllleuwe genusnaam in IC delen. In 1857 heeft Blasius een 
nieuwe naam gebruikt 11\ een pubücatie; Vesperugo. Andere 
bekende p\lblieatics w:tarin auteurs een andere genusnaam aan 
een bepaalde vleermuissoorl hebben gegeven zijn; Sch1egel 1862, 
Van Bemmelen 1864, BlaslUs 1857, van den Brink 1930, Geoffroy 

1813, Schrebcr 1774,Jenlll\k 1879 en Bels 1938. Deze auteurs 
hebben deels een soorl zelf een nieuwe naam gegeven, deels 
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hebben ze de naam van een eerder publicatie overgenomen. 

Vesperugo/ Vespertillio/ PrerYglsres leisleri - Nyctalus leisleri 
/ 5erolmus - Eplesicus serotinus 
/ prpmrellus - PipistreUus pipistreUus 
/ / Pteryglsles/ Prolerus/ Lasioplerus noctuIa 

- Nyctalus Iloctub 
Vespertilho auntus - Plecotus auritus 

hlpposideros/ Rhmolophu5 blhastu5 - Rhinolophus 
hipposIderos 
" ferrum-equmum / Rhl1loloph\lS unihaSlatus - Rhinol-

ophus ferrumC<jwnum 

" munnus - Myotis myotis 
/ Limnophtlus dasycneme - Mrotis dasycneme 

" / Selysius mystacmus - l\1}'otis ffiyslacinus 

" / Lcuconoe daubentonii - Myotis daubentonü 
/ ScI}'SIUS nalleren - Myotis nattereri 
cmargmatus/ Vespeniltio Cllatus- l\lyotis emarginatus 
/ Selysius bechstcinu - l\Jyotis bechsteinii 
blythü/ l\'lyotis oxygnathus - [\1. blythü 
/Synolus barbastcllus - B:trbastclla barbastella 

RuigpootvleermuIs 
Vroeger sprak men van "Vledermuis", nu van "Vleermuis". Wam 
niet alleen de L .. tijnse namen van vleermuizen zijn veranderd, ook 
de Nederlandse namen!! I-heronder vind je de latijnse namen met 
de verouderde Nederlandse namen. 

Mrous mystacmU5 (Kuh!, 1817) - Kleme/ Snorvleermuis 
;\Iyous brantu (Eversman, 1845) - Grole baarovleermuis 
Myot15 em3 rgmalus (Ceoffroy, 1806) - \Vîmpervleermuis 
Mrous bcchstelllu (Kuhl, 181 7) - Langoor/ Langonge vleer-
mw, 
l\1)'otis dasycneme (BOIC, 1825) - Vijvervleermuis 
l\lyous myous (Borkhausen, 1797) - GroOfste/ Gewone/ 
l\ lwsv3Ie/ umgoor/ Muisoorvleermws 
Nyctalus noctuia (Schrcber, 1774) - Vroegvlieger 
Nyctalus leislen (Kuhl, 1817) - Ruigpootvleermuis 
Plecotus ~urilUs (Linncaus, 1758) - Langoor 
BarbasleUa barbastdlus (Schreber, 1774) - OWllfsoor / I3reedoor
vleermuis 

n zo zijn cr vast veel meer oude namen, dus mocht iemand 
ergens 111 de uter,lt\lur een gekke n3am vinden waar je niet 
uitkomt ... SlUur deze dan naar mij op dan zal ik eens gaan puz
zelen!! 

VLEN-Nieuwsbricf 2001, nummer 2 

Watervleermuis in insectenval 

Ruud Kaal 

20 jUni jl. kreeg Ik een telefoontje van het rijksa[(;hief 111 Schaus
bergen, dat er een vleetmws was gevangen În een voor kakker13k
ken bedoelde Înseclenval. 
Deze werd (op 22 mei) geplutst omdat de beheerder, de heer 
R.Jansen, geen grf wilde gebrwken I.v.m. het voorkomen van 
vleermuizen in het gebouw. 
De val bestaat uit een kartonnen kokertje meI daar in een kle
vende 5101' plus lokgeurstof. Deze vallen werden op diverse ruim
tes op de grond geplaatsi en een maand later weer verzameld 
en gecontroleerd waarop men een dode vleermuis ontdekte, er 
werden geen Însecten in deze v3l aangetroffen. 
In de winter tel ik, in en rondom dit gebouw, een kleine 80 
vleermuizen, waarvan 68 watcrv!eermuizen. 
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( ___ z_w_a_r_tb_o_e_k_v_l_e_e_rm_U_l_O z_e_n_~J 
Annc Jifkc H aarsma. Secretaris van de VLEN 

Elk jaar weer komen ons als bestuur van de VLEN een aantal 
gevaHen ten gehore waarbij vleermuizen in he! gedrang komen 
terwijl ze bij de wet zijn beschermd. Een en ander kan de 
dood van vleermuizen tot gc\'olg hebben danwe\ dat ze gcstoort 

wo rden in hun winterslaap met alle gevolgen van dien. 
Het kan hierbij gaan om spouwmuren die worden dichtgestopt, 

vleermuizen die tijdens sloopactiviteiten vrij komen en die ergens 
moeten worden ondergebracht, vleermuisbomen die worden 
omgezaagd soms meI vleermuizen en al, WlIltcwndcrkomcns van 
vleermuizen die gedurende de winter een onderhoudsbeurt krij

gen, witltcrvcrblijvcn die ontoegankelijk worden gemaakt, v1eer
mUlzen die uit de spouw worden gehaald om te worden verplaatst. 
En zo zijn er door Jullie waarschijnlijk nog wel meer voorvallen te 
bedenken die ZICh hebben voorgedaan. 
Ook dit jaar zullen zich weer zaken voor gaan doen die niet door 
de beugel kunnen, het is ons echter totaal onduidelijk hoe vaak 
dit soort zaken voorkomen. Dit soort voorvallen komt ons vaak 
via via ten ore, het is dus van belang duideli jkheid te krijgen in 
de grOte van dit probleem. /-Iet VLEN-bestuur heeft dan ook 
besloten tot het opstellen van een zwartboek voor vleermuizen. 

/-Iet IS de bedoeling dat alle zaken die zich in Nederland vanaf 
200 I voor hebben gedaan en nog zullen voordoen en waarbij 
vleermuizen in het gedrang komen worden geregistreerd. Een 
leder van jullie heeft vast al wel eens een geval meegemaakt 
waarbij voor vleermuizen de toegang/uitgang in de spouwmuur 
werd afgesloten dit in veel gevallen met desastreuze gevolgen voo r 
de jonge dieren die zich nog in de spouw bevinden. Behalve 
deze fysieke maatregelen wil het ook nog wel eens voorkomen 
dat door bijv. gemeentes en dierenambulances met betrekking tot 
vleermuizen verkeerde informatie wordt gegeven. 

Door nu alle voorkomende gevallen te registreren, hopen wij 
als besnlUr duidelijkheid te krijgen hoe groot hel probleem in 
werkelijkheid is. /-Iet is niet onze bedoeling om in een concrete 
gevallen di ren actie te gaan ondernemen, dit kan nog steeds 
het beste door plaatselijke groepen worden gedaan. \Vel kunnen 
wtj via de VZZ vervolgstappen ondememen richting bijv. het 
mmisteoe van LNV. 

.>\lle gevallen die ZIch In 200 1 hebben voorgedaan of nog zullen 
voordoen hmnen jullie aanmelden, het [jefst via 
e-mail naar AHAARSIVlA@DDS.NLvermeld hietbij naast je 
naam, adres, plant> en telefoonnummer ook wat er zich heeft 
voorged~:ln en w~t er tegen is ondernomen. Verder vermelden 
op welke datum zich een en ander heert voorged~an. Een en 
ander kan echter ook worden opgestuurt naar 1\.). /-laarsma, 
Doclengracht 11,2311 Vl\! te Leiden. 
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Franjestaarten in Warnsveld 

Janssen, R., G. Achterkamp, A.-J . H aarsm a 
& B. Kranstaubcr 

Tijdens ons kamp van 11 t/m 21 juli in de buurt \'<ln Zutphen 
hebben we een kolonie frnnjestaarten (1lyotis nattereri) gevonden. 
Tijdens de avond· en ochtendscllemer zochten we of telden we 
kolonies. In het midden van de nacht doorkru..Îsten we landgoede
ren op zoek naar jachtgebieden. Hieronder een kort verslag van de 
waarnemingen die we gedaan hebben. 

Greppel 
Op landgoed 't Enzerinck vonden we een droog ge\'<lUen greppel 
waarboven myoten vlogen. Deze waren zo nu en dan met het 
blote oor te horen. Volgens Arjan Boonman (2001) een van de 
beste gelu.idskenmerken van franjestaarten. Gezien het onplezie
rige anntal muggen boven deze droog staande greppel, leek het 
ons waarschijnlijk dat de vleermuizen hierop jaagden. He! groepje 
van ongeveer drie dieren leek erg nieuwsgierig. Ze draaiden af en 
toe rondjes boven ons hoofd. Ook dit gedrag be5chreef Arjan 
Boonman een jaar geleden op zoogmail. Onderzoekers in Duits
land, die gezenderde franjeslaarten volgden, viel de golvende 
spechtachtige vlucht op. Dit was vooral goed te zien als de dieren 
van je wegvlogen. Onze dieren vertoonden dil gedrag ook. 

De kolonie gevonden? 
In de verdere nacht en ochtend vonden we twee myotenkolonies, 
één dwergenkolonie en een rosse vleermuiskolorue. Bij één van 
de myotenkolonies kon je rechtstreeks zo in het gat kijken. Een 
geringe afstand \'<ln bodem lOt invlieggat is wel vaker beschreven 
voor franjestaar\. Door de opvallende gduidskenmerken (boven 

de greppel), het jachtbioloop e11 de positie van het invlieggat 
kregen wij sterke vermoedens dnt het hier om een kolonie franje
staarten ging. In de gevonden boom zaten op een hoogte van 
ca. 3,5 meter drie gaten. De gaten zalen weggestopt achter een 
grote vuurzwam. In de avond telden we minstens 15 uitvliegers. 
Het leek ook alsof er jonge dieren in de boom zaten. /-Ier en der 
konden we donkerdere beesten zien zitten. 
Oe andere gevonden kolonie bleek een watervleermuiskolome te 

ztJn. 

\'(feer gevonden 
Na drie dagen was de kolonie franjestnarten verdwenen. Omdat 
we tijdens het kamp vooral meer te weten wilden komen over het 
jachtbiotoop moesten we de kolonie terugvinden. Alle excursies 
gingen weer naar 't Enzerinck, waardoor er nu 5 groepjes rondlie
pen. De kans om de kolonie weer te vinden was op deze manier 
redelijk gfOOt. 

Verlossing 
's Ochtends werd de kolonie inderdaad weer gevonden. De bees
teil waren ook met he! blote oor als rateltjes te horen. Deze 
kolonie bevond zich langs een weg bij een huis en een grasveldje. 
Oe afstand tot de andere boom was een meter of 500. De daarop 
volgende nacht werd er een nacht bij de kolonie gezeten om 
te kijken naar het gedrag van de franjestaarten gedurende de 
nacht. /-lie rbii zijn veel opnamen van de ecllOlocatie gemaakt. Er 
werden 18 uitvliegers geteld. Pogingen om de uitvliegende dieren 
te volgen, mislukten telkens omdat de dieren in een warrige vlucht 
van de boom wegvlogen. Eén dier dat wc wat beter konden 
volgen vloog even over de weg, waarna hij in bet aangrenzende 
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eikenbosje vloog en tussen de boomkronen verdween. De gehele 
nacht door kwamen de beesteil steeds even terug, WlIardoor het 
nel leek of d:1I ze a:lII hel zwermen waren. 
Jachtbiotoop .. 
Hel volgen nn Ultvuegende deren lukle dan ... :el niet, wel slaag
den wc enn om gedurende de nacht, op verschillende plekken 
111 hel landgoed, Jagende dieren TC vIIIden. Jagende dieren zijn 
\.v:!arschljnltjk boven de droge greppel, bij een soort moerasje en 
aan de bosrand gehoord. In :!l1e gev:dlen joeg het dier tot ca. 5 
meIer hoogte. In deze genllen konden vaak enkele tikken met hel 
blote oor gehoord worden. \X'e vermoeden dat dit franjestaarten 
ZIJl1 geweest. Het opvallende is d:1I er lil de omgeving \'lln 'I 

Enzerinck geen WlIler \\'lIs, 

Mest 
Op \'crsdullende mamcrcn IS gcprobeerd om mest van de fran
,estllarten te verzamelen. \'Ve wilden de gevondcn mest onder 
sterke microscopen uitplUIzen om te kijken wal de dieren gegeten 
h~dden. Mest scheppen uit de verlalen kolonieboom lukte niet. 
Onder beide gevonden kolontebomen lagen geen keutels op de 
grond. Bij de la:ltSt gevonden kolonieboom hebben we een groot 
Wil laken twee hele nachtc.n onder de mvliegopenillg laten hangen. 
f lelaas konden we ook hierop geen keutels vinden. 

OnderlOek 
Over de SlIlI:!ue \'an de fr.ltljeslaatllll Nederland IS nog vrij weinig 
bekend. Het zou erg goed ;l.:1jn als er ondenocht wordT welke 
habitatetsen de franJcstaarT STelt en wa:!rUlt zijn dieet bestaat. In 
landgoed De Voorst dal leIS ten nOOrdWeSTen van Zutphen hgt 
\\olJrden al enkele jaren een kleme 40 overwinterende frnnjesTaar
ten gc\'onden. Deze dIeren waren \\o"C lOtnogtoe 's zomers 'kwijt'. 
Een deel van deze dieren IS misschIen nu terecht. 

üteratuur 
Boonman, A. M.,2000. Zwermgedrng. In: Zoogmail, 2000 (35) 
Janssen, R., G. Achterkamp, A.-J. I·husma & B. Kranslauber, 
2001. Franjestaarlen gevonden. In: Zoogmail, 2001, 29 
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Laatvlieger met slecht één 
vleugel 

Jan Mage r 

Op vnjdag 17 augustus kreeg Ik een meldmg van iemand lUI 

Nieuweroord dat hij een vleerrnws had gevonden, Bij aankomsl 
bleek hel een laatvlieger Ie ziJn die 101 miJn grote verbazing slechts 
bleek te beschikken o\.'er één vleugel, het betrof een jong. vrouwe
lijk dier. Op de foto zie je duidelijk dat het dier sledm beschikt 
O\'er één vleugel, WlIarbij geen zichtbare verwondingen zichtbaar 
Wllren, mijn gedachte gaal Uit naar een misvormd geboren dier. 
Tegen de uiTVliegTIjd bleken er Tot verrassing van de bewoners ook 
nog eens 5 laatvliegers bij de schoorsteen uit de spouw te komen. 
liet misvormde dier IS waarschijnlijk uit deze groep afkomstig 
geweest. 

De misvormde vleermuis heb ik vervolgens meegenomen naar 
hUIS. Ze was bij het vasthouden erg sterk en bijtgraag maar ze wil 
geen meel\\olJrmen vreten. Ze heeft wel vrijwillig water gedronken. 
Ook heeft ze een paar slokken melkvocding voor kanen gehad, 
kit-i·mel geheten. Het niet eten van meelwormen maar het wel 
drinken van melk zou e.rop kunnen dwden dal het dier al die tijd 
bij zijn moeder heeft gezoogd. Aangezien de tijd van uitvliegen 
van jonge laatvliegers al vroeg lil juli ligl, zou dit erop kunnen 
duiden dat dl! dier al die tijd binnen heeft gezeten om alvorens 
lOch een keer de eerste noodlotige vluchT te maken. Het dier heeft 
nog dne dagen geleefd en ligT nu in afwachting ''lIn transporl 
rtchl1l1g Naturalts lil de vrtezer. Mogelijk kan m de toekomst 
nog eens onderzoek gedaan worden naar de mogelijke oor Laken 
van deze mÎsvormmg. Het huis grenst aan een grOOI landbouwge
bied WlIU o.a.. aardappelen en kool wordt verbouwd en wau hel 
gebruik van grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen eerder regel 
dan uitzondering is. 
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(~ ______ V_l_er_e_n __ o_p_h_e_t_n __ et ____ ~J 
René j ansse n 

Omdat cr in Duitsland nogal wa! gcbeurt op het gebied van 
vlccnmLlzcn, is deze editie vall VIeren op het Net eens helemaal 
gewijd :La ll dUJlslallgc sites. Heeft u nog een lc\lke link van een 

1J1IC[CSSanll~ site en denkt u, nou. die kan ook hier wel bij, mail 

hem dan even door naar anomalus@Zonnet.nI. Ookandercom
mentaar IS ahijd gewenst! 

Beheerder: Um\'cnateit van Sicgen 
,\d(C5: hnp:/ / www.um_siegen.de/-BSR/I995/05_I_OO.hrm 
Onderwerp: Het gebruik van vleermwskastcn 
Een dwtsc site dIe gaat o \'cr het gebruik Vlm vlccrmuiskastcn. Zij 
knJgcn hier zelfs vale lil, wat doen wi j dan fout??? Ook worden 

hlCf de verschIllende soorten kaSTen besproken per SOOft, wat wel 
een aardig bedel oplevert. . 

...... zIBOc,oavw f urrylf",wt .. w wnpsr;.gQQSt;"'IQlfif(\iJl 
Beheerder: 1iemo Redel 
:\.d res: ht'p:! /userpage. fu-bedin.de/- redel /examen/ 

nederbc.hun 
Onderwerp: Vleermuissoorten rond bebouwing 
Een duirsc site die gaar over soo tten bij bebouwing. Een beetje 
storend zijn de vele literatuurverwijzigingen . Voor de rest staat er 
\'ooml reksr op. Ook kun je een venpreldingskaanje Vlm elke 

soort opvrngen, \Volt wel aardig is. 

Beheerders: :\. Ilall, D. Mali, M. Bcyer & J. Wiechers 
. \d res: h up://wwv.'. naturfreundejugend.de/ arten / neder.hun 
Onderwerp: VleermUizen algemeen 
Een site dIe gaat over vleermuizen Ul het algemeen. Hierin zijn 
versdullende plaatjes opgenomen waarop verschillende jachtsme
thoden te alUlsehouwen zijn, zoals nectar drinken en bloed zuigen 

bI) een kIp. 

Beheerder: Peggy Einer 
Adres: hllP:/ / members.lripod.de/ PeggyEiner/ 
flederm.html#EntWlcklungszlele: 
Onderwerp: Vleermwzen het buchermen waard 
Een sue die meI zo aantrekkelijk IS om te bezoeken. Dit komt 
mede door de droge stof. Een argument om deze sIte in je adres
balk 11\ te voeren IS dat er redenen staan waarom het niet goed 
g.lllt met de vleermuizen en WlIarom ze bescherming verdienen. 
Ook staat cr de rode lijst van Duitsland en de deelstaat Saksen. 

Die Seite fül" die Fledel"maus 
Fledermäuse und Flede~~~hutz 

von Rudolf Kreuzer (GroJJÖ 
Beheerder: Rudolf KreUler 
:\d res: hllp:/ / home.t_online.de/home/BN_A.burg/flederma.htm 

Onderwerp: I\lgemeen 
Nog een droge site in het duits. Het mooie is wel dat er een plaatje 
van een boom is Ie vinden die aangeeft op welke plekken în een 
boom ZIch allemaal vleermuizen kunnen bevinden. Hel plaalje 

van het hUIS kennen we allemaal al. 
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F orschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie 

Beheerder: Vrije Universiteit Wenen 
Adres: hnp:/ / www.vu-wien.ac.al / i1 28/ jb990308.htm 
O nderwerp: Toxische stoffen 
Een duitse si te die helemaal gaat over giftige Sloffen voor vleer
muizen. Wat zijn de gevolgen e.d. Zeker wel zinnig voor mensen 
die misvormde vleermuizen vinden. 

Beheerder: "baN.'Oman" 
Adres: hnp:! / www.batwoman.de 
Onderwerp: Algemeen 
Prik eerst eveJl door de wal onprofessionele index-pagina, deze 
doet echt af aan de rest van de si te! Door aan de linkerkant 
"nten" aan te klikken, kom je bij de verschillende soorten. Zeker 
leuke site mei mooie fOfO'S van vlee.rmmzen IJl de wintCl"slaap 
en lil de zomer (vliegend of hangend). Ook vallen er gelUidjes 
Ie downloaden. Jammer is dal de gelUidjeS maar heel kOr! zIJn. 
Hel voordeel is wel dat de geluidjes mei time expension en 
heterodine (met het hele bandspecrrum) zijn opgenomen. Ook 
staan er zmnige verhaaltjes bij over de betreffende soort. Jammer 
dat sommige links niet kloppen, maar voor de rest een prima site. 

Echt een aanrader!!! 

Beheerder: Podany 
Adres: http: //www.podany.de/ bats/ mdexbat.htm 
O nderwerp: Fotogalene 
Een fotogalerie van vleermUizen, wat alleraardigst IS!!! \'('e! een 

aanntder om even weg te dromen achier Ie computer, en dat Je 
net zo goed aan vleermuisstudIe kan doen achter je PC!!! Door op 
een plaatje Ie klikken ",oordt dat plaatJe vergroot, wat een betere 

kwaliteit opleven ! 

Beheerder: onbekend 
Adres: hltp://www.flattermaus.de/fledermaeuse.htm 
Onderwerp: fOlogallerie 
Een site die alleen maar foto' s laat zIen. Vcel foto's zIjn ook te 
zIen op hnp:/ / www.balWOman.de. Hel IS me dan ook de vraag 
WIe van WIe wat heeft gcript, WlIt er ook onder staat. Een beelJe 
jammer. Neem dan de echt goede foto's en ruet de slechle. Ook 
staat deze sIte op een trage server, hel seluet namelijk met op met 
het laden van de plaatjes!!! Voor de rest IS deze site wel moOI, 
vooral de achtergrond. Ook staan er een aantal deternunalJefou
ten op die mijn kleine broert je er nog uit haalde, maar ja hè, je 

moet toch wat! 

Beheerder: Die Kahlenstelnhöhle 
Ad res: hup:/ / www.kahlellStem.de/khv5-ne.h tm 
Onderwerp: Wimcr\'erbhj\"en 
Een slle die gaat over het beschermen van wlnlerverbhj\"en, U) het 
bijzonder de KahlensteÎnhöhle. HIerop staat een haarscherpe foto 
van een n ;lje Bechstein's vleermwzen . Llk je vingers daar maar 
eens voor af. In Nederland hebben we nog geen eens zo'n rijlJe 
over hel hele land! 

Beheerder: Van Laar Media 
Adres: hup:/ /www.vonlaarmedia.dc/bvl/sounds/conl...-soul.htm 

O nderwerp: geluiden 
Een sile van e~n een of andere natuurwmkel die ook detectors 
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verkoop I. Di! is de reden dat cr aUeen maar geluidjes te downloa
den zijn die met timexpension zijn opgenomen. Best goed. Van 
alle soorten, dus wel een aanrader als je een detector met time
expension hebt of wilt spelen met bat-sound o.i.d! 

Beheerder: Lëtzeburger Nanu- a Vulleschutzliga 
Adres: hnp:/ /www.lmm:ttur.lu/luxnatur/lnbroOO21.htm 
Onderwerp: Jachtbiotopen 
Een tabel met alle vleermuizen, hwt winter- en zomerkWllrtieren 
en hWI jachrbiotopen. Vooral wel grnppig om eens te kijken als je 
r.ldcloos bent WlIar al die frnnjeslaarten en baardvleemuizen zitten 
in Nederland die je maar niet kan vinden! 

Beheerder: Universiteit van Munster 
.-\dres: http://www.uni_muenster.de/Landschaftsoekologie/ 
ag.... bioz/ projek t/Studienprojek te/Davert/node 139. html 

Onderwerp: Zenderen 
Een site waar her gaat over het zenderen van franjestaarten. Wat 
een data daar vandaan komt, daar droom je gewoon van om het 
in Nederland te doen. Wie schrijft het eerste projectplan er voor? 
r.,üsschien dat we op die manier er achter kunnen komen waar al 
die frnnjestaarten in de winter vandaan komen, met zekere data! 

W'elke professor of instelling wil hiervoor een AJO aanstellen? 

( Activiteiten Utrecht J 
~--

Eric Jansen 

Het jaar 2000 stond in het teken van zienswijzes en bezWllar
schriffen. Hoofdgebouw 111 van de NS zal de komende 3 jaar 
grondig worden verbouwd, dit is een belangrijk winterverblijf en 
overgangsverblijf voor dwergvleermuizen. \'(!ij schatten aan het 
aantal dode dieren dat hier elk jaar wordt gevonden op dat het 
rotale aantal dieren op ruim 500 moet worden geschal. Er konden 
hicr goede afspraken mct dc aallllemer worden gemaakt. 
Een tweede bc.langrijk winterverblijf in de binnenstad van Utrecht 
moet een chique ingang worden voor een museum. Ondanks 
herhaaldelijk verzoek met vleermuizen rekening te houden, en 
oor ruimtes die ontrokken wordcn cen ontheffing aan te vragen, 
'aven de huurder, de architect en de pachter geen gehoor en werd 

er in de winter volop verbouwd. MeI behulp van de milicupolitie 
zijn de werkzaamheden stopgezet. 
Daarna,lst wil Staatsbosbeheer (SBB) twee forten met veel vleer
muizen ombouwen tot een klein bedrijventerrem en een festivi
ICltenfort. SBB is al met de uitgifte begonnen zonder zaken wel
telijk goed te regelen meI betrekking tot de ontheffing Natuurbe
sehenningswet cn bestemmingsplanwijzigingen. In dit geval is de 
:\lgemene Inspectie Dienst (~JD) ingeschakeld, die de geplande 
activiteiten heeft stopgezet. 

Om in het vervolg sterker te staan en om duidelijkheid te 
scheppen naM evelHuc\e subsidiegevers, is er halverwege hel jaar 
de Stichting Vleermuisbescherming Utrecht opgericht. Allangcr 
lopende subsidieaanvragcn wcrden nogmaals onder de nieuwe 
naam ingediend en werdcn deels binnen een balf jaar gehono
recrd. Zo werd er geld vcrkregen van drie inslanties om twee 
p,\rtlculiere kelders op te knappen en enkele materialen voor een 
onder loek naar habitateisen van de franjcstaarl. 
TIjdens de wintenellingen van 1999/2000 bleken er verrassend 
vl:el vleermu.izen in fort Honswijk te zitten (132), waaronder erg 
veel baardvleermuizen. De nieuwbouwobjecten op het vliegveld 
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Soesterberg en de Sterrenberg haddcn meer dan 10 vleermuizcn, 
waarvan het merendeel watervleermuizen. Ook bij dc vleermuis
kasten was het opvallend druk en enkele kasten werden gedurende 
lange tijd bewoond door rosse vleermuizen. In augustus is een 
vierde vleermuiskastengebied opgericht, bestaande uit 50 kasten 
van drie typen. 

Deze zomer werden de Kaapse bossen en Doorn geinventari
seerd, dit lcverdc o.a. twee huiskolonies van gewone grooloren, 
en twee kolonies gewone dwergvleermuizen op. Ondanks de 
ouderdom van dit bos, werden maar weinig vleermuizen gehoord. 
De zomertcllingen voor monitoring liepen minder succesvol, 
in verschillende telgebicden werden de kolonies niet gevonden, 
terwijl in andere telgebieden ineens een tweede grote kolonie 
opdook. Ook zijn er bij de werkgroep een aantal verweken 
ingediend om vlecrmuiskolonies toch te verwijderen ondanks dat 
de bewoner die enkele jaren gelolereerd heeft. Op deze drie 
verzoeken is uiteraard afwijzend gereageerd, maar hoe hier de 
eigenaren mee omgaan is nog afwachten. 

Tijdens ecn publieksactie i~ dierentuin Ouwehand, Ouwerhand 
by Night, kregen 500 mensen een korte vleermuiswandeling, en 
bezochten ongeveer 2500 mensen de stand. Dit leverde 7 kolonIe
meldingen op, 5 in Gelderland en 2 elders in Nederland. 
Op slag van het nieuwe jaar verscheen er in het Landschap, her 
blad van het Utrechts landschap een 5 pagina special over vleer
muizen in Utrecht. Welke o.a. leide tot een nieuw vleermuisonder-
komen. 
Gezien de aankomende restauratie van de gebouwen en herstel 
van het landgoed Haarzuilens (het beste vlcermu.isgebied in 
Utrecht) en het koetshuis van Over-Holland ligt er weer gcnoeg 
ovedeg- en regciwcrk. De vleermuiswerkers in UtrCi;:ht zijn zo ook 
voor het komende jaar weer onder de pannen. 

~ 

( ___ A_ct_iV1_._te_i_te_n_V_LE __ G_E_~_·~· "J 
Gerh ard Glas en Nanne Nauta 

In Nieuwsbrief nummer 36 stond boven onze mededelingen een 
tckst-etiketje 'Jaarverslag Vlegel'. Dat was een redactionele vrij
heid. Vleermuiswerkgroep Gelderland maakt als formele vereni
ging uiteraard wel een jaarverslag, maar dat is lOch echt wat uitge
breider. Op onze jaarlijkse ledenvergadering, 24 maart, hebben wij 
ons jaarverslag besproken en vastgesteld. Daarna is hel deflnitief 
genlaakt en alle provinciale werkgroepen, het VLEN-bestuur en 
de VZZ hebben van ons cen exemplaar ontvangen. 

Vorige keer hebben wij de herstelwerkzaamheden vermeld aan 
twee schuilkelders bij Laag-Soeren op de Veluwe. Hier hebben we 
op 21 april opnieuw een werkdag gehad om ook de tweede keldcr 
geheel op te schonen. Omdat de kelders voor de aannemcr nict 
bereikbaar waren omdat de toegangsweg vanwege de MKZ-crisis 
was afgesloten, konden pas vlak. voor de bouwvak de afsluitingen 
in de kelders worden geplaatst. Het project is nu klaar en \vij 
wachten vol spanning op dc resultaten van komende winter. 

In het weekend \'lIn 22 tOt 24 juni hielden wij ons jaarlijkse inven
tarisatieweckend in de omgeving van Staverden en Leuvenum 
(bij Ermelo). Het is hier een kleinschalig beekdallandschap mei 
divcrse hospartijen en wc hoopten natuurlijk hier franjestaarten Ie 
vinden. Vanwege de t-.1KZ-crisis dreigde het eerst bijna niet door 
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te gaan, maar het gebied werd gelukkJg nog op ti jd vrijgegeven. 
He! Gelders Landsch:lp stelde een monumentaal pand tot onze 
l>eschikking vlakbij kasteel Stavcrden. Het stond al een tijdje leeg, 
maar er was electncltelt en een pomp om ons bij te wassen en 
wij houden wel van een beetje primitief (vooral als het gratis 
IS). De eerste avond IS het nog Wol.! zoeken, aan de hand van 
de stafkaarten, naar kansrijke plekken in het gebied. Natuurlijk 
de beek zelf op vuschJUende plaatsen en de grachten bij de 
kastelen. Halverwege de nacht ervaringen uitwisselen en bepalen 
waar het best naar zwermgedrng kan \\-"Orden gezocht. Er waren 
meer deelnemers dan andere jaren zodat er ook meerdere groepjes 
op pad konden. Ook overdag hebben de meeste deelnemen 
de schuterende omgevlllg nog eens goed bekeken. De tweede 
nacht verloopt ongeveer hetzelfde, al worden sommige plekken nu 
meer gericht bezocht. \'(fe hadden ideale weersomstandigheden en 
kunnen tenlgkljkcn op een zeer geslaagd weekend: veel vleermui
zen, een aantal kolomcs, weer wat kennis rijker en het is natuurlijk 
pleZIerig om zo samcn op p:ld te zIjn. Uiteraard \vo rdt er cen 
verslag gema:lkt, voor onszelf en voor de terrcÎnbeheerde.rs Het 
Gelders Landsch:lp (onze gastheer) en Na tuurmonumenten. 

Op de VLEN-dag in november 2000 en in Nieuwsbrief 35 heeft 
René Janssen enthousiast verslag gedaan van zijn grootschalige 
inventansaue van kerkzolders in een deel Vim Gelderland. Hij 
kondigde !Oen aan dat luj ook de rest van de provincie wilde gaan 
doen. Ln goed overleg IS door Vleermuiswerkgroep Gelderland 
een verzoek om subsidie voor de kosten van dit \'ervolgprojec:.:t bij 
de Provmcie ingediend en dal IS gclukkJg ook gehonoret;rd. Nu wij 
dit schrijven (emd auguslus) heeft René, op veel plaatsen samen 
met anderen waaronder ook leden van onze Vleermuiswcrkgroep. 
hel grOOlste ded van de kerken reeds bezocht. Eigenlijk vid 
het hem wat tegen dat er met méér kerken waren! Over de 
feitelijke resuhatell zal UIteraard een \'erslag gemaakt worden, daar 
hoeven Wtj hIer niet op voorUIt te lopen. Belangrijk is dat wij in 
Gelderland, dank zij het iniuatief van René nu weer een ac:.:tued 
beeld hebbell van de betekeniS van kerkzolders voor vlcermmzen. 

l ___________ VV __ it_t_e_vv __ a_s __________ J 
Vera van der Veer 

Ongelooflijk, maar \VlIar gebeurd. 
Er \\'ordt altijd beweerd dat vleermuizen hele tere beestjes zijn 
en Illet veel kunnen lebben. Maar lees het volgende en je zult 
verbaasd staan. 
Woensdagmiddag, na thuiskomst van mijn werk, zette ik de was
machine aan met daarin de wItte was. 60 graden. Ik deed de klep 
van de machine dicht, voegde zeeppoeder toe en draaide de knop 
op het juiste programma. De Wil S had ik dinsdagavond reeds erin 
gedaan, alleen nog niet dieht gedaan. De centrifuge was gesloten . 
Ongeveer 5 kw,utier bter was de w'as zover klaar en ik maakte de 
wasmachine open en de klep van de centrifuge ook, ik haalde de 
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wille \"'~1 5 uit de machine en deed deze vervolgens 1n de ccntnfuge. 
De eerste was afgelopen en ik draaide de ccn triguge voor de 2e 
maal. Ik haalde alles ewit en ik dachl goh, wat moet dat nou, een 
zwarte sok of zo nog onderin? Maar het model zoals het lag was 
wat vreemd en toen ik zo diep mogelijk in de centrifuge keek, 
dachttk in eente Instantie aan muis. Dus nam ik een washandje en 
haalde de mms eruit. t-.l:aa r zonder staart en nog helemaal nat. lk 
legde hel op de wasmachine en zag toen tot mijn verbazmg dal 
het geen gewone mUIs was. Zo wie zo geen lange muizenstaart, 
maar wel spitse oren. Ik heb wel vaker dode mwzen in mijn 
handen gehad, maar dit was anders. Ik bekeek het beestje nader 
en zag echte spitse oortjes en de "polen" strak langs het lichaam. 
Volgens mijn eerste blik was het dood. Bewoog in zijn geheel ruet 
en was nog nat. Tja, wat te doen? Ik ben een leek, en heb toch al 
veel verhalen gelezen en ftlms gezien over dieren, dus dacht ik, leg 
het buiten, een beetje beschermd, maar wel zo dat het kan drogen. 
Een grOle glazen bak WlIS de oplossing. Daar heb ik het ingelegd 
en in de w n gezet op het balkon . En na enige tijd zag ik toch 
beweging er in komen. Ik kJlÎpte een plastic bloempot half open 
en zette deze omgekeerd bij het beestje neer. Hij strekte op een 
gegeven moment zijn vleugels en toen zag ik het pas echt. Het 
was een vleermuis. Zijn spanwijdte was ongeveer 18 a 
20 c:.:m. Er zat dus echt nog leven in. Op een gegeven mOment 
htng hij ook werkelijk met zijn staart aan de bloempol. Ik heb de 
vleermms nog aan een vriendin laten zten- Rond 21.00 uur ben ik 
thUIS weggega:m en heb de glazen bak zo gezet dat de 
vleermuis eventueel \\-"eg zou kunnen vliegen. En mderdaad bij 
mijn thuiskomst om 24.00 uur \vas het beestje gevlogen. Ik was 
blij dat het niets mankel!rde en toch zijn weg weer gevonden had 
Hoe hij bij mij verzeild IS geraakt? Ik woon op een flat op 8 
hoog. MeI mooi weer staat mijn balkondeur altijd open. Rondom 
de flat bev1llden zieh best hele hoge bomen en vermoedelijk is 
de vleermuis IS nachts door de deur naar binnen gevlogen, 1n de 
badkamer terecht gekomen en 111 de wasmach1lle gekropen, bij 
de witte wu Zonder \'erder te kijken heb ik \\-"Oensdag de klep 
dichtgedaan en de was gedrnaid. weekend daarop viel er bij mij in 
de brievenbus een krantje van de dierenambulance uit Nijmegen. 
Ik heb dat doorgelezen en er stond toe\'allig een verhaaltje in 
over vleermuizen. t-.Je l vermelding van telefoon voor verdere 
informatie. Er werd in verteld dat vleermuizen hele tere beestjes 
waren en dat je er niet met de handen aan mocht komen in 
verband met besmetting enW. Tocn heb ik de telefoon 
ter hand genomen ell gebeld. Ik vertelde mijn verhaal en die heet 
aan de telefOOn vond het wel een grappig verhaal en vroeg of 
hij (of iemand anders) terug mocht bellen. Nou, dat IS inderdaad 
gebeurd en ruerbtJ doe tk dus mijn ,"erhaal. \'(/al ik wel jammer 
vond was dat ik geen foto heb kunnen nemen van de vleermws. 
Maar of vleermuizen werkelijk zo leer ziJn? De wille was meege
draaid in de wasmachine meI 60 graden en toen waarschijnlijk 2x, 
maar zeker Ix de cenlnfuge meegedraaid. 

pagina 18 



( ~oogmail J 
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De redactie 

Is ahvcer num een !lIar In werlung en heeft zijn meerwaarde 
bewezen, als snel medIUm om dba! op de hoogte Ie brengen van 

allerhand nieuw zoogcllcrmeuws. Ook aan vleermwzen ",'orden 
veel artikelen gewijd, zo ziJn er In de laatste zoogmails berichten 
verschenen over grOle rosse vleermuizen die vogds eten, een 
zoektocht naar grooloorvleermUlzcn in de Noomerhavcn (Den 

!-leider), een wereldWijde aClie voor kleine fladdcrtjcs etc.. 
De artikelen zijn veelal kort maar krachtig, en \':lak \\'Ordt er ook 

gereageerd dOOf tezers. 
Elke zondag krijg je een mailloegczonden, met daarin alle artike
len die zijn toegezonden, en soms gaat er ook een week voorbij 

zonder nieuw zoogdiernieuws. 
Is je in teresse gewekt, STUur dan een mailtje naar P. van der 
Linden (pVANDERLINDEN2@CHELLo.NL) en je krijgt in 

het vervolg geheel gratis elke zondag iets toegezonden. 

:r Buitenlandse tijdschriften J l ___ _ 
Aldo Voule 

Bats. jaargang 19. nr. 2. zomer 2001. OffiCieel Orgaan ~n Bal 
Conser~tion International. austm . Tex:lS. US.A. 
Op de meest recente llflevenng van het in fraaie kleuren uitge
voerde kwartaalblad Bats lujkt ons het grappige kraaloog-gezicht 
Vlln de gewone GrOOloorvleermUis (plecorus lIurirus) aan. H el 
stamt Uit een Zijdelings aangestipt onderzoek van onze Belgische 
collega Ben van der Wijden die middels modeme electronicll 
temperatuur-metingen uitvoert in vleermuisverblijven in natuur
lijke boomhohen en in kun stmatige winteronderkomens. 
1"IIerlin D. Tuttic. The Western Pippistrelle. North America's smal
lest bat. (It 1-2 Hel openingsartikel van di recteur-oprichter ~n 
S.CI. MerIin TuItie, handelt over amerika's kleinste vleermuis
soort, Pipisrrellus hesperos, de Weslern Pipistrelle. Deze dreumes 

nder de amerikaanse vleermuizen (5-6 gram, onderarm 25-30 
mm) komt voor over grote delen van het westen ~n de V .5. 
en Mexico. Wat de verspreidtng betreft bestaat er een vrijwel vol
maakte scheIClmg russen P. hesperus en de Eastern Pipistrelle (p. 

subflavus). Hel lijkt wel of de twee soorten elkaar niet verdragen. 
De Western Pipistrelle behoort ondanks zijn geringe afmetingen 
tot de meest geharde llmenkaanse vleermuizen. Het gehele jaar 
door houdt hij nch op in rotsspleten IJl steile klifwllnden waar hij 

onderhevig IS lIan grote lem~ratuurwisselingen. . . 
RebecCl Shalley. Guyanese Villers D Îcover Bats. (3). Vleermw slJl
ventarisaue In her troptsche regenwoud In het westelijke buurland 
van Sunn,une. Temidden van meerdere andere soorten werd de 
tOl de verbeelding sprekende vampier (Des modus ro tundus) waar

genomen. 
Paul Elliol. BalS and Blodiverslt}' Education lil Bulgaria. (4-6). 
Verslag v:m de cr~ rU\gen van de engelse bioloog Dr. Paul 
Elliot als welenschapsvoorhchter-vleermuisonderzoeker in het 
door politieke, economische en sociale problemen geteisterde Bul
g~rije. Met hulp van Bulgaarse collegae richlle Elliot zich voonIa
mdijk op het behoud van de meest waardevolle grotten die letter
lijk door duizenden vleermuizen behorende tot meerdere soorten 

(tl l.lllIOplens schreibersi, MyolJs mrotis. MyolJs capaccinü, Rhi-
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nolophus curiale en R ferrumequinum) als kraamkamer worden 
gebruik!. Als we ons realiseren dat het hier glla! om ruim 70 
objecten uit een potentieel ~n meer dan 5000 grotten, dan 
kunnen "IIle ons voorstellen dat het moeizame werk ~n Elliot 
pas een eerste aanzei is lot een veel bred~ opgezet beheers
/ beschermingswerk. 
the SeaofCortez. (-. 7-11). Voor geografisch ongeschoolden is 
een blik op de kaart onrrusbaar om duidelijk te maken dat het 
in dit geval gaat om eilanden in de reusachtige binnenzee ( circa 
1000 km lang) gelegen tussen het vaste land ~n Mexico en het 
schiereiland Baja Califomia. In deze zee (ook wel Golfo de Cau
fomia genoemd) liggen tal rijke eilanden, waarvan sommige het 
laatste toevluchtsoord zijn van de zeer bedreigde Mexican Fishing 
Bat (Myotis vive5~. Deze visetende vleermuissoort verschuilt zich 

op enkele overigens volledig kale onbegroeide eilanden tussen 
het verweringspuin aan de voel van de geërodeerde bergen. HWI 
schuilplaatsen tussen en onder het puin delen ze met zeevogels. 
Het is fa scinerend om je IC realiseren dal dit voor zover wij 
weten de enige Myotis-soo rl is die met formidabele van klauwen 
voor..~iene achterpoten in staat is om visjes en kreeftachtigen te 
bemachtigen. ,\lIe overige'1 -1yotis-soorten leven van insecten. In 
een flits denken we aan onze Watervleermuis (1\'1. daubentoni); 
zou deze in de toekomst ook zo aan de kost kunnen komen, of 
zou dat nu lil incidenteel hel geval zijn? 

Boekbespreking "Zilvervlerk" 

Tijdens een redactievergadering in janua.r:i van het ledenblad van 
onze werkgroep kwam een van de redactieleden met hel nieuws 
dat er een Nederiandslaug jeugdboek over vleermuizen WlIS ver

schenen. De titel was Zilvervlerk en het is een vertaling van 
het al in 1997 in de Verenigde Staten verschenen Silverwing van 

Kenneth Oppel. 
Als liclhebber van vleermuizen en boeken over vleermuizen trok 

dat gelijk mijn aandacht en beslOOl ik het boek zo snel mogelijk 
aan te schaffen. Dat ik niet de enige geïn teresseerde was bleek 
al snel WlInt bij de meeste boekhandels wau ik kwam was hel 
boek uitverkocht en wachte men op nieuwe exemplaren. Dat was 
op zicht nie t onverwacht want de recensies die ik inmiddels had 
gelezen waren veelbelovend. Zilvervlcrk had al vele Amerikaanse 

en internationale prijzen ge\llOnnen en het hoek werd geprezen als 
een spannend boek over de wereld ~n vleermuizen. 

Zilvervlerk gaat over de avo nturen van de kleine vleermuis Schim. 
Als kleinste en jongste vleermuis van een kolonie zilvervlerken 
wordt hij door veel ~n zijn koloniegenoten nauwelijks voor vol 
u ngezien. Schim is erg nieuwsgierig en eigenwijs. Als hij op een 
morgen Iangel buiten blijft omdat hij graag eens de zon wil zien 
overtreed hij echter de regel dat vlee.rmuizen niet overdag mogen 
vliegen en brengt hij ongewild daarmee de hele kolonie in gev2:.u. 
\Vanneer de vleermuiskolonie aan de lange en gevaarlijke trek 
naa.r het winterverbujf begint wil Schim graag bewijzen dat hij 
een verstandige en sterke vleermws 15. Maar Schim raakt door 
een storm de weg kwijt. Als hij probeert alleen \'erder Ie vliegen 
ontmoet hij Marina, een witvlerkvleermuis met een ring om haar 
poot. Samen proberen ze hel winrerverbujf van de zilvervlerken 
in hel zuiden te vinden. Onderweg Ontmoeten ze een aantal 

andere vleermuizen, waaronder GOlhela en Bonk, twee giganti
sche tropische vleermuizen. AI snel ontdekken Schim en Marina 
dat deze vleermuizen erg gevaarlijk voor hen zijn maar ook dat ze 
hen nodig hebben op hun tocht naar het zuiden. 
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Toen ik aan het boek begon was ik vooral erg benieuwd hoe 
vleermuizen en hun levenswijze weergegeven zouden \I,lorden. 
Bij de eerste p~gin~'s, waarin Schim op j~cht is naar eten, was 
ik verruk!. Er wordt op een prachtige manier beschrcvcn hoc 
vleermuizen echolokatie gebruiken om zich Ie orië.nteren en om 
prooien op Ie sporen, hoe ze een inseclen vangen en ook hoe 
een bccrvlinder zich verdedigd door Schim's edlOlokatie te versto
ren, Ik ben dan ook van menmg dat het dagelijks leven en van 
vleeflm,nzen en hel gebruik van echolokatie in dn boek best goed 
cn heel beeldend IS beschreven, DolT in hel boek de vleermuizen 
met elkaar en met andere dieren kunnen praten is logisch en de 
wal vreemde sociale verhoudingen dJe bij O.a, de vleermuizen, 
dwven en ratten zijn verzonnen maken het verhaal vooral erg 
spannend. Nurmale het bock vordert worden er wel een paar 
vreemde en f~ntasy-achtige zaken aangehaald die de plank over 
het werkelLjke leven van vleermuizen erg mis slaan, maar die het 
verhaal wel erg spannend maken. 
Kennelh appel heeft bijvoorbeeld een prachtig mythisch verhaal 
bedacht over W"ólarom vleermuizen alleen 's nachts vliegen. Deze 
mythologte speelt een belangrijke rol LIl het verhaal. Ook geeft hij 
mOOI weer hoe een aantal geringde vleermuizen aller16 verklarin
gen en betekerussen proberen te verzinnen voor hun ring en de 
vraag waarom nou juist zij geringd zijn, 
Tijdens het lezen heb ik me vaak afgevraagd welke soorten vleer
mUIzen er UI het boek voorkomen. Het verhaal speelt zich af in 
Noord-Amenka. De zilvervlerken zijn volgens mij silver haired 
bats LaslOnycteris noctivagans, Deze soorltrekt over grote afstan
den van Canada naar het zuiden van de Verenigde Staten om 
daar Ie overwmteren, De grauwvlerken zijn mogelijk Gray bats 
Myotis grisc.ncens. Bonk en Gothelo zijn Onechte vampiers (False 
Vampire Bats) Vampyrum spectrum en zijn op een bijzondere 
manier in Noord-l\merika terecht gekomen. De wilVlerken zijn 

mil een raadsel. 

:\1 met al15 een Zil"ervlerk een prachtig en spannend boek over 
het leven v;ln een vleermuis. Het zet vleermuizen eens in een 
ander daglicht dan we normaal in fictie zien en het geeft hel leven 
V:1Il vleermUIzen op een voor kinderen aantrekkelijke manier goed 
weer. Het is bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar, maar is ook voor 

volwassenen erg leuk om te lezen. 

Ik z.1t al vol spanning te wachten op het vervolg Zonnevlerk, dat 

bmnenkort zal verschijnen 

appel, Kennelh, Zilvervlerk, - Uitgeverij Gottmer, Haarlem, 

2000. 
ISBN: 90-257-3229-1 
Prijs: 28,50 

Enk Ko(Sten, Vleermwswerkgroep 
Noord-Brab:ull 
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( Vleermuis eet vogels J 
~--~ 

Uit ondenoek blijkt: Zeldzame grote rosse vleermuis (Nyclalus 
lasiopterus) eet ook vogels! 

De recent venchenen Nederlandse editie van de "Gids van de 
Vleermuizen van Europa" v.m Schöber en Grimmberger ver
meldt nog dat alle Europese vleermuissoorten zich voeden meI 
insekten. Dit bij alle vleermuisondenoekers bekende gegeven 
dienl nu echter te l,I,oorden bijgesteld, 
Spaanse vJeermuisonderzoeke.rs hebben ontdekt dat de grole 
rosse vleermuis (Nyctalus lasiopterus) ook kleme vogels op het 
menu heeft staan, Tot nu toe was alleen van enkele tropische 
vleermUlssoOrfen bekend dat zij wel eens op kleme vogels jagen. 

Carlos lbanez van het EstacÎon Biologica de Donana (Sevilh. 
Spanje) en mede-onderzoekers ontdekten bij analyse van uitwerp
selen van grOle rosse vleermuizen dat deze soort ook kleme 
vogels eet. Ook het vlieggedrag, de bouw van de vleugels en de 
echolokaue-eluiden van de grote rosse vleermUIS wijzen erop dat 
deze SOOrt in staat is om tijdens de vlucht vogels te vangen, 

Het zou meI name gaan om kleine vogels die tijdens de vogeltrek 
in de lente en zomer gedurende de nacht de middellandse zee 
in grote aantallen oversteken, E r \vas nog geen ander roofdier 
bekend dat van deze enorme voedselbron gebruikl maakt, 

De grote rosse vleermuis is één van de zeldzaamste vleermuis
soorl in Europa en komt in E\lropa alleen voor in Zuid-Oost 
Europa en een aantal gebieden aan de r-"liddellandse Zee. Over de 
leefwijze van deze soorl is nog vrij weinig bekend. 
MeI een spanwijdte van ongeveer 45 cm is hel de groolste vleer
muis in Europa. De grote rosse vleermuis is velWllnt aan de in 
Nederland algemene rosse vleermuis en zeldzame bosvleennuis. 
De grote rosse vleermuis is I maal lil Nederland waargenomen. 
In 1993 werd in Bovenkarspel (Noord-HoUand) een volwusen 
vrouwtje grote rosse vleermuis gevonden. Vermoedelijk IS deze 
vleermuis met een groente- en frwttransport vanuit Oost-Europa 

naar Nederland gekomen. 

De resultaten van het onderzoek naar het voedsel V.1Il grote rosse 
vleermuizen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 
''Proceedings of the National Academy of SClences". 
Andreas Sireit (voorzitter van Eurobats) wu zeer verrast door de 
resultaten van dil onderzoek en zei dat er nog veel vervolgonder

zoek nodig zal zijn. 

Bron: BBC Ncws: http://news.bbc.co.uk/ hi /english/ sci/ tech/ 
ncwsid_ 14 76000 / 14 76214.stm 
üteratuur: Verbeek, !-I,DJ., 1997, Grote rosse vleermuis Nyclalus 
lasiopterus. Atlas van de Nederlandse VleermUIzen; p. 188-190. 

Meer informatie en bovendien een compleet onderzoeksverslag is 
te vinden op www.vleermuis.net 
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Agenda Vleermuisconferenties 

-nlC 31st Annu;!1 North Amcrican Symposium on Bat Research 

D~tum: 24-27 oktober 2001 
Plaats: Viewria Conference Centre, Vielory, Bntish Columbia, 

Callad~ 

Informatie: \'Vcbsite: www.nasbr.com 

Voenaal: Engels 

VLEN-dag 2001 
Datum: 3 november 2001 
Pbats: Utrecht, zie ultnodJging aducnn deze rueuwsbricf 
In fonn;Ulc: vlecrmuiswcrkgroepnederland@'.tzz.nl 

of kijk op w\\'w.vlccrmIU$.nef 
Voerlaai: Nederlands 

XY!I\ Ogólnopolsb Konfcrcnda Clmopterologiczna 

Datum: 9-11 november 2001 
Plaats: Conferentiecentrum "OrIe", Gd:ulsk 
Informatie: xvokc@pcx:zl:1.oncl.pl 

'oertaal: Pools 

4e NatlOnalc Belgische Vleermuisstudlcdag 

Datum: 17 november 2001 
PlaaTS: KonmkllJk Belgisch Instituut voor N atuurwetenschappen, 

Brussel 
[nformallc: bva@ibgcbim.be 
Voeftaal: Nederbnds en Frans 

ge Reeontres nauonales Chauves-Souns de la SFEPM 
InNm: 23-24 maart 2002 
Plaats: Natuurlllstonsch Museum, Bourges, FranknJk 
InforffillUe:: e-m:ul: mfo@mueum-bourges.net 
Vocrt:l.al: Frnns 

Sth Europe:l.n Bat Detector \'\r'orkshop 

Damm: 21-25 J\ugusTUS 2002 
Plo!;us: Saul! Bonnct de Tronçais, f."rankrljk 
Informatie: b:!ts.franee@wanadoo.fr 

oertaal; Engels 
Fo(ffiuheren voor voonnschrijvmg kunnen worden aangevrnagd 
Vla p.h.c.lma@n.agro.nl of p.h.dina@uscalJ.nl De vrijblijvende 

voonnsehnJvmg sluit op 1 augustus 2001. 
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IXth Europc:an Bat Research Symposium 
Datum: 26-30 augustus 2002 
Plaats: Universiteit van Le Havrc, Lc Havrc, f."rankrijk 
JnfonnaUe: Dr. Stephane Aulagnier, I.R.G.M., B.P. 27, 31326 Cas
tanet-Tolosan cedex, Frankrijk, e-mail: aulagnie@toulouse.inra.[r 
Voerta:ll: Engels 
Formulieren voor vri jbli jvende voorinsehrijving kunnen worden 
aangevraagd via 
p.h.c.lina@n.agro.nlof p.h.c.lina@tiscali.nl De voorinschnjving 
sluit op 1 novcmoo 2001. In het voorjaar vall 2002 wordt aan 
diegenen die: zich voorlopig hebben mge:schreven 
uitgebreide informatie over het $ympoSlum gesruurd. 

32nd Annual Norlh American Symposiwn on Bat Research 

Datum: 6-9 november 2002 
Plaats: Burlington, Vermom, U.S.A. 
InformaTIe: \Vebsite: www.nasbr.com 
Vocrtaal: Engels 

XlIIth International Bat Research Conference 
Datum: augustus 2004 
PlaafS: Mikolajki (polen) 
Voert:ilal: Engels 

Xth European Bal Research Symposium 
DaTum: augustus 2005 
Plaats: Galwny (Ierland) 
Voer taal: Engels 

Voor informatie over bovenstaande conferenties kan men ook 

terecht bij: 
RCBSC 
Postbus 835 
2300 AV Leiden 
e-mail: p.h.c.lina@n.agro.nl 

p.h .c.lina@tiseali.nl 
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Antwoorden puzzel 
nieuwsbrief N°l 

Vleermuiskasten 14. Onechte vampier 
Rosse vleermuis IS. Vale vleermuis 

Handvleugeligen 16. Batdetector 

Leo Bels 17. Vlerken 

Werfroep 18. Meikever 
Krdambmer 19. Echolokatie 
Tragus 20. Schietmot 

Monitoren 21. lndel 
Veldgids 22. Meervleermuizen 

Kalong 23. Zwermen 

Franjestaan 24. Gammauiltje 
Meslstrcep 25 Piekfrequenrie 
Spechtengat 

Te verwachten in het volgende 
nummer! 

overûcht wintcrteJtingen 1999-2000 en 2000-2oot 
rosse vleermuizen onderzoek Zuid-Holland 

ringonderzoek R.imburgerbos 
rabies overzicht 
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BioQuip 

Het adres voor vleermwsdetectors diverse 
modellen 

..... . .. , 

op voorraad o.a. 

- Pettersons D100, D200 
- de batbox III 

- de Ultrasound AdviceMini III 

tevens ook veerunsters en zoogruervallen. 

Voor informatie en prijsopgaven: 

E. de Boer van Rijkstr 13 
2331 HH Leiden ~ 

Tel: 071-5314979 Fax:071-5166268 
e-mail: bioquip@worldonline.nl 

(ook tijdens avonduren bereikbaar) 
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( Adressen J 
~---

Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbcschcrming 

Oude Kraan 8 
6811 LJ Arnhem 
Tel: 026-37053 18 Fax:026-3704038 
Bezoek ook onze website: 
Hllp: /lwww.vzz.nl 

Zomcnellingen: Mieuw van Diedenhoven 
m.VlIndiedenhoven@vzz.nl 

WintcnclLingcn: Vilma! D ijksu"il 

v.dijkstrn@vzz.nl 

MER-loket (vlccnnlûzcn): Llldy Vcrheggen 

~V:~::::::::lg . ~~~ ~ 
An~"OOrdnwnmer2426 ~~ 

VJ Arnhem \...1 I. -
-mail: zoogdier@vzz.nl ~. ,ok.#'" 

Vleermuiswcckgroep Nederb.nd-VZZ 

Voornner: Peter Lina 07 1-5314979 
E. de Boer van Rijkstraat 13 2331 HH Leiden 
Secretaris: Anne J irke Haarsmil, Doclengrnchl 11 
231\ V1-.I Leiden 
vlecnnuîswerkgroepnederland@vzz.nl 
Penningmeester: FlOOT van der Vliel 020-6828216 Spaarndam

merstraal66O. J013 TJ Amsterdam 
Overige bestuursleden: Rudy van der Kuil (070-3652811) en Eric 

jansen (030-2722644) 

Provinciale Werkgroepen 

Fricsland: Martcn Zijlstr.1 05 11 -462637 
L luwersmansst raat 22 9551 BB Burgwn 

artenzijlslra@hctncl ,nl 

Groningen: Rob Koelm';!.n 050-3128698 

Alexanderstraal 2-1\, 9724 JW Groningen 

Overijssel: Roei Hoeve 0527-243001 

D.v. Bourgondiestr:l:ll 57, 
8325 GG Vollenhove 
rodhoevc@hemet.nl 

Drenthe: vacant 
tnlerim: Rob van Es 052-2472731 
SlOfakkers 53, 7963 1\t-,·1 Ruinen 
rvdes@hctnet,nl 

Flevoland: Jeroen Rcinhold 
Archipel 35-44 
8224 !-IK Lclymd 
jcrocLl@mff.milieu.ne t 

Noord-Holland: NOZOS 

Kees Kapteyn 
Bisschop Callierstr 26 

VLEN-Nicuwsbrid 2001, numn.er 2 

2014XH Haarlem 
023-5368258 
kkapteyn@WXs.nl 
Waarnemingen: Dienst RuimIe & Groen, afd 1&0 t.a.v. Kees 

Kapteyn, AnlWOOrdnr. 25, 2000VC H aarlem. 

Zuid-HoUand:ZWG-ZH 
Kees Mosfert 0 15-2145073 
Palamedeslraat 74, 2612 XS Delfl 
zoogdierzuidholland@zonnet.nl 

Utrecht:Vleermuiswerkgroep Utrecht (VLEU) 
Eric Jansen 030-2722644 
Vermeulenstraat 164, 3572 WT Utrechl 

ej@icco.nl 
Monitoring: Zomer Bruijn 033-4622974 
N ieuwstraat 23,38 11 JX Amersfoort 

Gelderland: Vleermuiswerkgroep Gelderland (VLEGEL) 
Secretaris: Hans I-Iuitema 026-3700341 
Winrerrellingen: Gerhard G las 026-4432879 
Kolonietellingen: Nanne Nauta 024-3606089 

Noord-Brabant: Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant 

(VWG-NB) 
Erik Korsten 013-5440376 
Cure 130, 5017 JG Tilburg 
Wtntertellingen: Jeroen Nusselein.Jagefsveld 43, 5103 HM 

Dongen 0162-3183 13 
Kolonietellingen: vacant I inlerim Enk Korsten 
vleermuis.brabant@planel,nl 

Vlec.rmuisstichting Noord Brabant 
Ad v.Poppel 0 13-4552030 
Griegstraat 449, SO li HL Tilburg 

Limburg: Jan KluskCl1S 0495-634502 
Kruiszijweg 6, 6034 RZ NedelWeerr 
ja.k1uskens@planet.nl 

monitoring: Ludy Verheggen 043-36411 66 
Lijsterbeslaan 22, 6241 AN Bunde 
I.verheggen@vzz.nl 

mergelgroeven: Jos Cobben 043-3252776 
Prins Bischopssingel I -H, 6212 AA Maastricht 

Zeeland ZWG-Z 
Nanning-Jan Honingh 0 11 3-649428 
Rozenstraat 11 , 4434 AI Kwadendamme 

Subscribing to the Newsletter from abroad: send the amount of 
money required (HFL 15,-) cash in Dutch currency or a signed 

eurochequc in Dutch currency 10: 

VLEN, ROOf van der Vliet 
Spaarndammerstraal 660 
1013 TJ Amsterdam 

COpy SLUITINGS DATUM: 31 Oktober 

Te~sten "plat" aanleveren, dus zonder opmaak, via floppy of 
mail. Eventueel origineel met opmaak meesturen in Word for
maat. Foto's en tekeningen liefst apan via de post toesturen. 

Email: VLENNIEUWSBRIEF@VZZ.NL 
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Uitnodiging 
VLEN-dag 3 November 

Uitgeleid? Alweer uitgerust? Benieuwd naar wal jouw collega's dit j~ar hebben uirgespookl? Kom dan n:l3r de VLEN-dag op 3 
november ~l.5 IC Ut recht. Wij zijn te gast op het de Bfuijne Lyceum. net achter de Jaarbeurs. In de directe omgeving v:m het Lyceum IS 

11\ de aangelegen wijk parkeergelegenheid, maar deze locatie: is hel gemakkelijkste te bereiken per trein. 

Je relS! mei de trem nau Ulrecht Centnal en veclaat hel station aan de jaarbeurszijde (:achter). Je steekt het Jaarbeursplein via hel 
louringc3matîon over tot de Cr~seban . Daar ga je rechtsaf. Na zo'n 75 meter kom je bij een mgewtkkcld verkeersknoopplUlI. Hier 
ga je links ar en je steekt vervolgens de vierbaansweg en de tramrails over, zodat d:.u je parallel aan de andere kant van de tramlijn 
komt te lopen. Dit is de Gnadl van Roggenweg. Hier volg je de tramlijn zo'n 300m het centrum uit. Dan ga je de eersle straat 
rechts (de KoningsbergersTraal) Ul. Aan hel einde van deze Straal ligt het Lyceum aan je rechterhand. In totaal Îs hel zo'n 700m 

lopen \'lInaf hel staTion . 

9.30 

10.00 

10. 10 
10.30 
11.00 
11.45 

Zaal open, Ontvangst meT koffie 

O pening door de dagvoorliTTer 

Wintertellingen seizoen 2000/2001 (Zoogdiermonitoring): Vilmar Dijkslra 
Rosse vleermuizen in Z uid Holland: Anne-Jifke Haarsma 

Beschermingsplan vleermUizen in moerassen: Herman Limpens 
Een unpressie van de 12th InTernational Bat Research Conference in Maleisië 
en vleermuiswaarnemingen in Sarawak (Borneo): Peter Lina 

12.15-13.00 LWlchpauze / poslCfbezlchuging 

13.00 
13.45 
14.15 
14.30 
14.45 

De forten rond An~rpcn: Ben van der Wijden (o.v.b.) 
200 kerken 111 een maand: Renê Jansen 
Ervanngen met vlcermwskasten ill Overijssel: Theo Douma 
Hoe diep kan een vleermwsonderlocker zakken: Ruud Kaal 
Een zwarIboek, nUl en noodzaak: Rudy van dcr Kuil 

15.00- 15.15 Theepauze 

15. I 5 Vleermws.nel: Enk KorSTen 
15.30 Infraroodwaarncming'en van vleermuizen: Kees MosTer! 

15.45 Open progr~mma 

16.30 Sluitl1\g 

Bijdragen voor heT open programma dienen vooraf gemeld Te worden bij Eric Jansen (030-2722644) 
In de lunchpauze zal voor koffie, thee en soep gezorgd worden. Je lunch moct je zelf meenemen. In de sTationshal zijn ovengens 

dl\'erse goede broodJeszaken aanwezig. 

\'LEN-dag 2001 
dal1.lm: 3 november 200 I 
plaaT S: de BruIJne Lyceum 

Korungsbcrgerslrnal2, Utrecht 
uJd; 9.30-16.30 


