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Redactiteiten
Er is een hoopveranderd. De ledenadministratie van de VL
jaren vantrouwe dienst bij Juuk Slager noar de VZZ- kan
gegaan.Bij deze willen we Juuk zeer hartelijk bedankenvc
jaren dat hij de ledendatabaseup-to-date heeft gehouder

Daornaa.ststoat de jaarlijkse VLEN- dag weer voor de deu
oktober 2005. Wederom is her in Leiden. De reeks vandri
Leiden zal volgendjoar doorbroken worden doordot we zijl
uitgenodigd door de jubilerende VleermuiswerkgroepGeld,
(VLEGEL)omde VLEN- dagvolgendjaar in Gelderlond te ~

Het laotste nummervandit jaar zcl rond de kerstdagen OF
komente liggen. De copysluitingsdatum hiervoor is 15nove

Veel leesplezier en tot op de VLEN- dag!!

De redactie en het bestuur
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'Twee nieuwe winterverbli iven in Tilburg
Erik Korsten

Inleiding
Sinds 1999 ben ik als lid vande VleermuiswerkgroepNoord-Brabant actief in het
natuuronderzoek in De Kaaistoep.De Kaaistoepis onderdeel het waterwingebied vande
Tilburgsche Waterleiding Maatschappij (TWM). In dit waterwingebied is de TWM sinds
1994 actief in natuurontwikkeling. Omde resultaten vandeze ontwikkeling te monitoren
zijn er diverse natuurorganisaties met onderzoekactief in De Kaaistoepen de daaraan
grenzende terreinen. Inmiddels is de Kaaistoepeenvande beste onderzochte stukjes
natuur in Nederland.
In het beginwas ik ook actief met jaarlijkse inventarisaties in het gebied maar dot moest
ik door gebrek aantijd helaas01 snel opgeven.Maar in de tussentijd waren er ook ideeen
gerezen voor het bouwenen inrichten vanvleermuiswinterverblijven. Die samenwerking
gingwel door en inmiddels zijn er twee winterverblijven gerealiseerd.

Vleermuiskelder De Hultensche Leij
In december 2001 ontstonden er tijdens de werkzaamhedenvande TWM en het
Waterschap Dongestroomaaneenecologischeverbindingszoneplannenvoor een
winterverblijf. Tijdens de werkzaamhedenkwamen9 duikerelementen uit de grond en men
wilde die graag ter plaatse weer ingraven ten behoevenvaneenvleermuiswinterverblijf. De
eerste werkzaamhedenkondenmeteenworden uitgevoerd en eenweek later lag er de ruwe
vorm vaneenwinterverblijf: een in een berg zand verzonken tunnel vanongeveer 10meter
diep. die aaneenkant wasafgesloten.
In het voorjaar van 2002 werd er door de TWM eenstalen deur ingezet en eenmooie
inganggemetseld met een invliegopeningbovende deur. Om het verblijf in te kunnen
richten werd op 5 oktober 2002 door Jeroen Nusselein.Arno Damenenmij de kelder
schoongemaakt.Dewandenvande duikers zaten namelijk nogvol slib dat door de beek in
de duikers wasafgezet. Dot wasmeer werk en veel viezer werk donverwacht. In totaal
kwamener ruim 30 kruiwagenszand uit de kelder en na iedere schep- en veegbeurt
stonden we hoestend en proestend buiten te wachten tot het slibstof weer wasgaan
liggen.
Het winterverblijf werd op 26 oktober en 26 november2002 door Jon vande

keramiscb element patioblok bakstenen muurtjes

BovalUIlZicbt

bovenaanzicht

Nieuwenhuisen.Henk Verweij en mij verder ingericht. Vooraanin de kelder werden twee
muurtjes gemetseld waardoor er een zigzagingang ontstond. Daardoor is er vrijwel geen
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lichtinval in de kelder. Tussen deze muurtjes is het plafond een beetje verlaagd waardoor
er een warmtedrempel ontstaat en er microklimcten kunnen ontstaan. Omdat de
achterwand van de kelder en een paar zijwanden in de liggende duiker nog veel zand
doorliet werd deze met de resterende stenen dichtgemetseld. AI deze muren bieden extra
hang- en wegkruipmogelijkheden voor de vleermuizen. Nog meer hang en
wegkruipmogelijkheden werden gecreeerd door het ophangen van twee patioblokken aan de
zijmuren van de duikers en twee keramische wegkruipstenen aan het plafond achterin de
kelder. Omdat sommige kieren tussen de duikerelementen zo diep waren dot vleermuizen
er onzichtbaar in weg zouden kunnen kruipen en er zand uitspoelde werden deze met
cement gedicht of ondieper gemaakt. Op 26 november 2002 was de kelder klaar en kon het
wachten op de vleermuizen beginnen. Afbeelding 1 geeft een indruk van de inrichting van
de kelder.

Tijdens de tellingen in winter 2002/2003 enwinter 2003/2004 werden geen
overwinterende vleermuizen in de kelder aangetroffen. Wel waren er 01 veel spinnen,
roestvlekvlinders, muggenen een dagpauwoogin de kelder aanwezig.In de winter van
2003-2004 werden wel achterin de kelder kleine uitwerpselen vaneenvleermuis gevonden.
De temperatuur van de kelder was prima (6°) maar achterin de kelder wasde
luchtvochtigheid nogvrij laag (657o).
Op 21januari 2005 werden we verrast door de aanwezigheidvaneenoverwinterende
bruine grootoorvleermuis (Plecotus auritus). Het dier hing aande zijkant in een kier tussen
twee duikers, helemaalvoorin de kelder. Opvallendwasdot de kelder door ook het natst
wasterwijl de kelder achterin nog te droog was.Dot moet op termijn misschien
veranderen. In ieder gevolwaren zeer tevreden dat de eerste vleermuis 01 no twee jaar in
de kelder opdook.

AfbeeldinQ 2: Voorkant van de kelder-

Vleermuiskelder De Slaak
AI voordat ik vanuit de werkgroep in de Kaoistoepactief werd, wasde TWM al bezig iets
voor vleermuizen in hungebied te doen. In het waterwingebied stond vroeger ook een
vakantiehuisje vaneen vande medewerkers vande TWM. Toen dit huisje moest worden
gesloopt besloot de TWM de kelder van het huisje als vleermuiskelder te laten liggen.
Over de vloer vande begonegrond werden betonnen rijplaten gelegd en daoroverheen
werd een halvemeter zandgestort. De toegang (een trapgat) werd afgesloten en voor de
vleermuizenwerd een kleine invliegopeninggemaakt. Eenprachtig idee. Helaaswasde
uitvoering niet helemaalgeslaagd.De invliegopeningwaseigenlijk meer een inkruipopening
waardoor vleermuizen over de grond moesten kruipen omerin te kunnenkomen.Er zijn
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Afbeelding 3: schematische inrichting Afbeelding 4: de invliegopening
weliswaarsuccesvollevleermuiskelders met zo'n toegang bekendmaar eenvrije
invliegopeninglijkt toch beter. Ook wasde kelder niet toegankelijk om te tellen en het is
jammer als je nooit weet of de kelder wel of niet succesvol is.
In overleg met de TWM zijn we in 2001 plannengaanmakenover het verbouwenen
inrichting vanVleermuiskelder De Blaak.In 2002 is de kelder weer opengemaaktdoor een
betonnen rijplaat van het trapgat of te halen.Het interieur vande kelder zag er redelijk
goed uit maarafgezien vanhet ruwe en ongelijke plafond waren er weinig
wegkruipmogelijkheden.Omde kelder voor onbevoegdenof te sluiten zouer ook nogeen
nieuweinganggemaakt moetenworden. In de winter van 2002 en 2003 vondenwe veel
muggen,roestvlekvlinders en een dagpauwoogin de kelder maargeenvleermuizen.
In 2003 verkregen we op eenopmerkelijk manier materiaal voor de kelder. Bij mij in de
straat werd een tuinmuur door eenauto aanpuingereden en omdat de eigenaaranders het
afvoeren vande bakstenen zelf moest betalen wilde hij de stenen graag afstaan.
In 2004 werden drie werkdagengeorganiseerd omde kelder in te richten. Voorbereidend
werk daarvoor werd uitgevoerd door de vrijwilligersgroep vande TWM die de bakstenen
vande tuinmuur netjes schoonbikten. Op 24 april werd begonnenaande inrichten. Arno
Damen,Peter Grubbenen ik begonnenmet het naar binnensjouwenvande stenen en
werden de eerste muurtjes gemetseld.
Op 29 mei gingenArno, Jeroen en er daarmeeverder. We haddenvande TWM een
schitterende putdekselconstructie (z.g.a.n.)gekregenwaardoor Arno de oude ingangkon
dichtmaken enwe het putdeksel kondenplaatsen.Op 3 oktober zijn de laatste muurtjes
gemetseld en hebbenwe Argex blokken (zie verderop in deze nieuwsbrief) opgehangenom
zo meer wegkruipmogelijkheden voor de vleermuizen te creeren,
Op de eerder gemetselde muurtjes - die tot ongeveer 10cmonder plafond reikten -
werden als een brug afgedankte betonnen rasterpalen geplaatst. Door tussen de palen2-3
cmvrij te houdenontstonden ook mooiewegkruipspleten. Hoeweler nogstenen in de
kelder liggenwaarmeenogmeer muurtjes gemetseld kunnenworden wasop 3 oktober de
kelder klaar voor de vleermuizen.
Op 21januari 2005 wasde nieuwevleermuiskelder De Blaakal een klein succes.Diep
weggekropenin eenvande argex blokken hing een bruine grootoorvleermuis.
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Ik wos notuurlijk erg enthousiast. Niet olleen woren beide objecten bij de TWM in gebruik
door vleermuizen, moor bruine grootoorvleermuizen hod ik ook niet eerder op hun terrein
woorgenomen.

Dankwoord
Tenslotte wil ik graag iedereen nogmaalsbedankendie aanhet inrichten vande beide
vleermuisverblijven heef+ meegeholpen:
Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant: Arno Damen,Jeroen Nusselein. Jan vande Nieuwenhuisen,
Henk Verweij en Peter Grubben, FonsAelberts voor hun inzet, hulp en advies bij het bouwen.
TWM: Jan vanGameren,Jaap vanKemenade,Henk Verhoeven,de vrijwillige "bikkers"
en iedereen die ik nagvergeten ben!

Vondst van een tweekleurige vleermuis in Breda
Erika DOtting

Vrijdogovond 23 september 2005 kreeg ik eenmeldingdot er een vleermuis hing in de wijk
HaagseBeemdenin Bredo-Noord. Hij hing 01 twee dogenaaneen balustrade op de derde
verdieping: de hele vrijdog in de felle zon.De meldster docht dot de vleermuis misschien
doodwos. In ieder geval hing hij zodanigdot hij door flatbewoners gemolesteerd kon
worden.

De vleermuis leefde nogen had geenbeschodigingen.Het bleek omeen tweekleurige
vleermuis te goon.Eendichte rugvacht, donker aonde basismet lichter grijs oande punt.
Rondeoorvorm met eenduidelijke brede antitragus en niervormige tragus. Bij een
bijeenkomst vande VleermuiswerkgroepNoord-Brabant de volgendeochtend werd de
determinatie bevestigd. De onderarmlengte was47 mm.Het waseenseksueelactief
volwassenmannetje. Als bijlage een aantal foro's vandit dier. De twee bovenste fete's
zijn niet optimaal omdat ze door eenplastic ruitje zijn genomenmaar zijn voldoendeomde
belangrijke kenmerkente zien.

Eennacht en eendog in huis gehad,woter gegevenen op zaterdag gevoerd (tien
meelwormenen eenvlieg). Nodat hij gegeten had, kwamhij weer snel op krochten. Aon het
eind vande zoterdag, 24 september is hij in de buurt vanwaar hij gevondenwasweer
vrijgelaten.
Deze vondst is de derde bekendewaarnemingvande tweekleurige vleermuis in Noord
Brabant. In 1984 werd in Breda eenvrouwtje tweekleurige vleermuis gevonden.In januari
2002 werd in net provinciehuis in 's-Hertogenbosch eveneenseenvrouwtje tweekleurige
vleermuis gevonden(zie ook Zoogmail 2002-6).

Zeldzame vondst tweekleurige vleermuis in Heemskerk
Joost Verbeek

Na de vondst van eenmannetje tweekleurige vleermuis hangendaaneenwoonhuisin de
Mijzer polder op 19oktober ZOOl nude tweede vondst van een tweekeurige vleermuis
bovenhet Noordzeekanoal in Noord-Holland. Ditmoal echter een vrouwtje. Het diertje
werd aangetroffen in de galerij vaneen flatgebouw aande Debora Bakelaan.Ze kroop over
de grond en bleek ondervoed.Via de dierenambulancewerd het diertje bij Ann vanBriemen
vanVogelopcentrumZaonstreek gebracht. Ann belde meop en zei dat ze eenvleermuis had
binnengekregenter grootte voneen kleine laatvlieger, maor met eendichte donkere yacht
en bijna zwarte snoet met eenprachtige zilverkleurige gloed aande rugzijde. Met de
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opmerking: "het Iijkt net een zilveren haarspoelingdie bejaarde dames laten zetten".
typeerde ze de kleur. Ik zei dat aile kenmerkenop een tweekleurige vleermuis duidden en
zou het diertje komenhalen.Het blijkt inderdaad een tweekleurige vleermuis. ditmaal een
vrouwtje met de volgendematen:

Rechteronderarm: 46.3 mm
Rechter vijfde Yinger: 51.6mm
Gewicht: 16 gram

Ik heb het diertje na voedingvan een twintigtal
meelwormenop 19september in goedeconditie
uitgezet in een Schwegler winterkast in Andijk.
Noord-Holland.

Noot van de redactie:
Naast de hier boven beschreven vondsten zijn ons
via versch/llende wegen ook nog andere vondsten
van tweekleurige v/eermu/zen in de maandseptember tot onsgekomen: Scheveningen 2
september: Lelystad 10 seprember: Wieringerwerf 12september; Texel 15september:
Rotterdam 18/19september en Rotterdam 30 september.

Chirofilatelistische nieuwries 8
PeterLina

Het jaar 2004 bleek achteraf toch wel eengoed jaar te zijn geweest met diverse uitgaven
vanpostzegels met afbeeldingen vanvleermuizen. De eerste zegels voor 2005 hebben zich
inmiddelsweer aongediend.

VerenigdeStaten, 3 maart 2005. Eenvel met 10 zegels vanelk 37 dollarcent. Het vellaat
eenaantal dieren en planten zien in een noordoostelijk loofbos vande Verenigde Staten.
Op eenvande zegels staat een rode vleermuis (Lasiurisborealis)ofgebeeld hangendoan
een tokje van eensuikerahorn (Acer saccharum). Devrouwtjes en mannetjes verschillen
van kleur. Het vrouwtje is donker-roodbruin en het mannetje is veellichter, oranjerood van
kleur. Overdag rusten de dieren, hangend aan takken of boomstommenen hunkleur lijkt
zoveel op die vaneendor blad of van boomschors,dot zij vaakmoeilijk te zien zijn. De
vrouwtjes krijgen somswel 4 jongen, zij hebben donook als enigevleermuizensoort 4
tepels. De rode vleermuis is een soort die over longeafstanden trekt vanzijn noordelijke
woongebiedenop het Noord-Amerikaanse continent noar zuidelijke , warmestreken. Niet
aile exemplorenvandeze soort doendot. Eendeel, vooral monnetjes, blijft in de
noordelijke streken en overwintert door.

Sf. Vincent& TheGrenadines,2005 (precieze datum nogniet bekend). Dezeeilandengroep
behoort tot de bovenwindseeilanden in het Cara',bischegebied waartoe ook de Nederlands
Antilliaanse eilandenSt. Maarten, Sabaen St. Eustatius behoren. De uitgave bestaat twee
vellen. Het eerste, grote vel bestaat uit zes zegelsmet elk eenwaarde van$ 1,60.Het
tweede, kleine vel heeft een zegel met eenwaarde van$ 5. De namenvande soorten
worden op de zegelsuitsluitend in het Engelsgegeven.Degegevenwetenschappelijke
namenzijn waarschijnlijk de namendie er bijhoren. Zover ik heb kunnennagaankomen
geenvande afgebeelde soorten op St. Vincent & The Grenadinesvoor. Op het grote vel
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worden afgebeeld de Mexican Long-tongued Bat, Choeronycteris mexicana (komt voor in EI
Salvador,Guatemala,Honduras,Mexico en de USA); Wahlberg's Fruit Bat, Epomophorus
wahlbergi(komt in grote delen vanAfrika voor); de CommonVampire,Desmodusrotundus
(komt op het voste land van Zuid- en Midden-Amerika voor. en ook opCuba);de False
VampireBat (de afgebeelde soort behoort tot de familie vande Megadermatidae, waarvan
soorten voorkomenin delen vanAzie, Afrika en Ausrrnlie. Het is in ieder geval niet een van
de valse vampiers die tot de familie vande Phyllostomidaebehoren); de Horseshoe Bat
(Hoefijzerneuzen komenniet op het Amerikaansecontinent en omliggendeeilandenvoor);
de Spear-nosed Long-tonguedBat (behoort tot de familie vande Phyllostomidae).Op de
zegel van het kleine vel staat de afbeelding vande Greater Long-nosedBat, Glossophage
e/ongata(deze soort komt voor op de benedenwindseAntilliaanse eilandenAruba, Bonaire
andCura<_;oa,maar niet vanop de bovenwindseeilanden.

Lichtenstein, 5 september 2005. Twee zegel met een respectievelijke waarde van 1,80 en 2
franc en met eenafbeelding vaneengewonegrootoorvleermuis, Plecotus auritus, en een
vale vleermuis.Myotts myotis.

15 .aar vleermuisonderzoek 0 Goeree
Kees Mostert

Inleiding
Sinds 15jaar worden opGoereeeenaantal bunkers jaarlijks geteld op overwinterende
vleermuizen.Deze tellingen worden uitgevoerd door leden vande Zoogdierenwerkgroep
Zuid-Holland en vinden pIoats in het kader vaneen landelijke meetnet van zoogdieren.Dit
meetnet heeft tot doel omde aantalsontwikkeling vanvleermuizen te volgen.am de
vleermuizen zo weinigmogelijk te storen vindendeze telling slechts Ix per jaar plaats
halverwegejanuari. Met enkele deskundigenworden de ruimten zorgvuldig geinspecteerd
omde vergelijking vande aantallen tussen de verschillende jaren zo betrouwbaar mogelijk
te houden.
Omdat er inmiddels heel wat gegevenszijn verzameld over vleermuizenop Goereedie
slechts bij enkele mensenbekend zijn. leek dit eengoedeaanleidingomde resultaten eens
overzichtelijk op een rijtje te zetten.

Bunkers in het duingebied
Overwinteringsplaatsen vanvleermuizen in het westen vanhet land zijn vooral bekend van
bunkers in het duingebied. De soorten die in bunkers overwinteren zijn vaakschaarsere of
zeldzamesoorten en die hogere eisenaanhun leefomgevingstellen (zowel in de zomer als
in de winter). Veel soorten vande Myotis-familie zoalswatervleermuis (MyottS
daubentonti).franjestaart (Myotis nattererti) en boardvleermuis (Myotis mystocinus) zijn
in de zomer vooral bewonersvanoude bomen.
De eisen die vleermuizen voor hunoverwintering stellen aononderkomensis dat deze veilig,
donker, vochtig en eenmin of meer lage constante temperatuur hebben.Veel maatregelen
ombunkers geschikt(er) te makenrichten zich don ook op het creeren vanextro
schuilplaatsen. het vochtig makendoor middel van (regen)woter (de luchtvochtigheid moet
meer don 90'Yo bedragen) en het afsluiten vandeuren. Door het ofsluiten van
deuropeningenkonde temperatuur in de bunker zelf constanter blijven en tevens voorkomt
dit dot vleermuizen door ongewenstbezoekworden verstoord.
In de jaren zestig werd incidenteel ook enkele overwinterende vleermuizenoangetroffen
in het voormolige Fort Prins Frederik bij Ooltgensplaat. Hier werden destijds
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baardvleermuis en meervleermuis (Myotis dasycneme) overwinterend aangetroffen (Van
Wijngaarden et 01., 1971).Helaas is dit voormalige fort 01 longniet meer geschikt voor
vleermuizen.

Verloop van de oantollen vleermuizen op Goeree
Vanaf winter 1990/1991 vindener jaarlijks controles plaats naar overwinterende
vleermuizen in de bunkers vanGoeree.De eerste twee winters werden overigens noggeen
vleermuizen in de objecten aangetroffen. Niet aile bunkers waren destijds bekend.Vanaf
1994/1995 zijn aile bunkers opGoereejaarlijks geteld, met uitzondering vande bunkers
op DePunt. In die periode nomende aantallen langzaamtoe van 18 naar 28 exemplaren.
Sinds de winter van 2000/2001 werden ook de bunkers op DePunt jaarlijks geteld.
Sindsdienwisselt het aantal tussen de 37 en 47 exemplaren.

Watervleermuis (Myotis daubentomi)
Demeeste overwinterende vleermuizen in de bunkers vanGoeree hebben betrekking op de
watervleermuis. Dit komt overeenmet de resultaten in andere duingebieden,waar vaak
70'}'ovande aanwezigevleermuizen uit deze soort bestaat.
Deaantallen watervleermuizen lijken sinds de winter van 1994/1995 langzaamwat toe te
nemenvan 17 naar 25 dieren in 1999/2000.
Sindsdien lijkt het aantal enigszins te fluctueren
tussen de 35 en 45 watervleermuizen. De beste
overwinteringsplaatsen voor dezer soort zijn de
bunkers bij Ouddorp, KwadeHoek en DePunt.

Gewonegrootoorvleermuis (Plecotus auritus)
Vanaf winter 1994/1995 is de gewone
grootoorvleermuis jaarlijks als overwinteroor
aangetroffen. De aantollen per winter schommelen
vanaf 1995/1996 tussen de 1en 7 exemplaren. De
laatste winters lijken de aantollen iets toe te
nemen.De soort kan relatief goed tegen droge
bunkers en tegen temperatuurwisselingen en neemt
doaromsomsgenoegenmet hele kleine bunkers.
Degrootoorvleermuis is vrijwel jaarlijks oanwezig
in de bunkers op DePunt, longsde Oostdijk en in de
KwodeHoek. In de bunker vande PreekhiJpolder is
de soort slechts een keer gezien, namelijk in de
winter van 2003/2004 (1 exemploor). In de bunkers
bij Ouddorp wasalleen in de jaren 1995/1996 t/m
1997/1998 eenoverwinterend dier aonwezig.

- advertentie -

BioQuip
Het adres voor vleermuisdetectors

Tevens veerunsters en zoogdiervallen

E. de Boer van Rijkstraat 13
2331 HH Leiden

tel.: 071 -531 4979
fax: 071 -576 62 68

e-rnail: bioquip@zonnet.nl

ook tijdens de avonduren bereikbaar

Woor komen ze vandoan?
Het is onduidelijk waar de vleermuizen vandaankomendie opGoeree in de bunkers
overwinteren. Vande grootoorvleermuis, die graag opwarme zolders verblijft zooIs
bijvoorbeeld oude kerkgebouwen,is het aannemelijk dot deze dieren vanhet eiland zelf
komen.Wotervleermuizen komenmogelijk deels vanandere gebieden.Het is aannemelijk
dot de meeste dieren die op Goereeoverwinteren mannetjes betreffen. Dezedieren leven
in het zomerhalfjaar solitair of in kleine groepjes en stellen minder hogeeisenaan
bijvoorbeeld de ouderdomvanbomen.
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Discussie
Hoewel de aantallen overwinterende vleermuizen in de bunkers op Goeree in vergelijking
met Voorne en Schouwen vrij gering zijn, is het toch van groot belong dot vleermuizen de
mogelijkheid hebben om te overwinteren op Goeree. De meeste soorten vleermuizen
hebben moeite met het migreren over grote open gebieden (Helmer et 01.,1987). Goeree
Overflakkee is weliswaarverbondenmet het vasteland sinds 1970 maar dot betekent niet
dot het eiland daarmeegemakkelijk te bereiken is voor vleermuizen.Wanneer
boombewonendesoorten als watervleermuis de konshebben succesvolte overwinteren is
de konsook groter dat zich zomerpopulotieszullen vormen in het binnenduinrandgebiedvan
Goeree.Momenteel zijn hier noggeenkraamkoloniesbekend,maar dat kanop korte
termijn we eens kunnengaanveranderen.
In de zomermaandenheeft er ook onderzoek op Goeree-Overflakkee aanvleermuizen
plaatsgevondendoor middel vanbat-detectors. Dit onderzoek met bot-detectors heeft
oanhet licht gebracht dat ruim driekwart vande foeragerende vleermuizen bestaat uit de
gewonedwergvleermuis (Limpenset 01.,1993). Ook de ruige dwergvleermuis en laatvlieger
komenplaatselijk voor.
DewatervJeermuiswerd slechts in kleine aantallen opgemerkt bovenhet Zuiderdiep,
eveneenseen enkelemeervleermuis.Degrootoorvleermuis is niet gehoord maar die kan
relotief makkelijk worden gemist, omdat de ultrosone geluiden vandeze soort vaakpasop
enkele meters hoorbaar is. Eenmaalwerd een rosse vleermuis (Nyctalus noctula) gehoord
boveneenweg in de omgevingvanNieuweTonge.Dezemelding heeft ongetwijfeld
betrekking op eenmigrerend exemplaar. Er zijn in totaal dus zevensoorten vleermuizen op
Goeree-Overflakkee bekend.

Toekomst
Uit bovenstaandeblijkt dat de aantalsontwikkeling vanoverwinterende vJeermuizenin de
bunkers vanGoeree redelijk positief is te noemen.Dit heeft ongetwijfeJd te mokenmet
het feit dat eendeel vande bunkers (bij Ouddorp en KwadeHoek) zijn afgesloten en
ingericht voor vleermuizen. Sinds afgelopen winter is ook de bunker in de Preekhilpolder
ingericht en afgesloten voor vJeermuizen.Wanneer de bunkers longsde Oostdijk en op De
Punt ook ingericht kunnenworden zijn er voldoendeveiJigerustplaatsen voor vleermuizen
omeengoede populatie opGoeree te kunnenopbouwen.Hopelijk resulteert dit op korte
termijn ook in zomerkoloniesvandeze soorten opGoereewoar jongen worden geboren.
Met een beetje geluk kunnenin de nabije toekomst ook nieuwesoorten als baardvleermuis
(Myotis mystacinus) en fronjestaart (Myotis nattererii) worden verwacht. Dezesoorten
zijn 01 wel bekend vanSchouwen.

Gebruikte literotuur
Broekhuizen 5., B. Hoekstra, V. Van Loor, C. Smeenk & J.B.M. Thissen, 1992.Atlas van de Nederlandse
zoogdieren. Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging - m.
Helmer, W., H.J.G.A. Limpens & W. Bongers, 1987.Handleiding voor het inventnriseren en determineren
van Nederlandse vleermuissoorten met behulp van bat-detectors: 1-67.Stichting Vleermuis-Onderzoek,
Soest.
Limpens, H., K.Mostert & W. Bongers, 1997.Atlas van de Nederlandse vleermuizen: 1-260.Onderzoek
naar verspreiding en ecologie. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
Wijngaarden, A. van, V. van Laar & M.D.M. Tremmel, 1971.De verspreiding van de Nederlandse
zoogdieren. - Lutra, 13:1-41,kaart 1-64.
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Het gebruik van Argex-blokken in winterverbli iven
Erik Korsten

Vorig jaar las ik in het Duitse vleermuisblad Nycta/us* eenartikel over de toepassingvan
wegkruipstenen. Het artikel ging over de resultaten vanhet aanbrengenvan
wegkruipstenen voor vleermuizen in eenaantal afgesloten bunkers en tunnels. Die objecten
waren quaklimaat erg geschikt voor vleermuizenmaar het aantal hang- en
wegkruipmogelijkhedenwas zo gering dot er geenvleermuizen in zaten of maareen
beperkt aantal.
Deonderzoekers bekekenwelke in de bouwhandelverkrijgbare stenen het meest gesehikt
kondenzijn en kwamenuit op argex b/okken.No het ophangenvandie blokkenwaren in
vrijwel aile objecten de aantallen vleermuizen toegenomenenwerden de blokken gebruikt
door 0.0. watervleermuizen, baardvleermuizen,bruine grootoorvleermuizen en
franjestaarten.
In Nederland kon ik die stenen niet vindenmaar via het internet kwamik erachter dot
dergelijk stenen in Belgiegewoonte koop zijn (o.a. bij de Brico in Turnhout).
Bijgevoegd een poor fete's vande blokken. Deafmetingen vande blokken die ik heb
gekocht (kleinste model zijn): 38,5 cm breed, 8.5 cm diep, 18,5 emhoog(de inkruipspleet is
17,5 emdiep) en de inkruipspleet is 2,5 emwijd. Deze stenen waren toen 65 euroeent per
stuk.
Er zijn ook grotere argex stenen verkrijgbaar. De breedte is don hetzelfde maar de diepte
is donanders (groter) waardoor de inkruipspleet ook veel groter is. De Kleineblokken zijn
erg handigomdat die blokkenaande bovenkantal dicht zijn.
Deze blokken (de kleinste) zijn vrij licht - lichter don bijvoorbeeld patioblokken - en zijn
eenvoudigop te hangen.Het materiaallijkt wel op dot van patioblokken maar is wat
poreuzer.
In Vleermuiskelder De Bleck hebbenwe de stenen met langepennen(een soort keilbouten
omhouten balkenmeeaanelkaar vast te maken)in de muur opgehangen.Maar met Korte
pennenof een boutje als steun eneen beetje cement of tegellijm moet het ook goed
kunnen.
Eenvandie stenen werd de eerste winter 01 door een bruine grootoorvleermuis in gebruik
genomen.Nou is eengrootoor natuurlijk geen bewijs dot de blokken supergesehikt zijn
maar het Duitse artikel gaf wel aandot versehillende soorten vleermuizen de blokken
gebruiken. Ik denk trouwens wel dat het verstandig is om in een object niet eensoort
wegkruipstenen te gebruiken maar verschillende soorten. Dancreeer je meer diversiteit
aanwegkruipmogelijkheden. Je kunt ook gewoonpotioblokken gebruiken. deels grof
gemetselde bakstenen muurtjes, keramiseheholJestenen (ook veel bij de Brieo te koop)
etc.

De argex-betonblokken. Als referentie ligt er op/in het blok een luciferdoosje
Foto's: Erik Korsten
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Een bruine arootoorvleennuis in araex-blok
Onderstaande fete's ilfustreert hoeje de blokkenmakkelijk kunt ophangen.Wij gebruiken
daarvoor twee stolen spijkers of schroeven in combinatie met eensoort vansuperkit voor
het verlijmen vanbetonblokken. Die kit heet Fix All (High tack) en hebbenwe ook gekocht
bij de Brico in Belgie.
Fix All is reukloos en is ook te gebruiken op eenvochtige ondergrond.

'" Het artikel in Nyctalus:
Hiibner,Gerhard. 2002. Zur Nutzung undFunktionen vonHohlblocksteinen in Fledermaus
Winterquartieren imCoburgerLand (Nordbayern). - Nyctalus (NF.), Berlin8 (2002), Heft
4,p. 373-378

Bescherming tegen vleerrnuizenrcbies
PeterLina

In her vorige nummervandeze nieuwsbrief heb ik eenoverzicht gegevenvande diverse
virussen die rabies kunnenveroorzaken envande overdracht en het herkennenvandeze
ziekte. In deze bijdrage zal de bescherming tegen vleermuizenrobies worden besproken.

Personen die vanwegehunwerkzaamheden,zowel beroepsmatig als uit liefhebberij. met
vleermuizen in aanraking kunnenkomen.dienen de nodigevoorzorgsmaatregelen te treffen

VLEN- Nieuwsbrief nr. 48 Jaargang 172005-2 12



om niet met rcbiesvirus te worden besmet. Direct lichaamscontact met vleermuizen dient
zoveel mogelijk te worden vermeden. Hoewel de kans erg klein is dot men met
vleermuizenrcbiesvirus wordt besmet, is preventieve vaccinatie tegen rabies in een aantal
gevallen sterk aan te bevel en. Maar men kan echter 01 beginnen met het gebruiken van
handschoenen bij het hanteren van vleermuizen. Wie regelmatig verschillende
vleermuizensoorten hanteert, weet dot dit echter gemakkelijker gezegd is don gedaan.
Het gebruik van handschoenen is niet altijd gemakkelijk bij het verrichten van bepaalde
handelingen aan vleermuizen, zoals het uit een mistnet halen of het doen van biometrische
bepalingen. De dikte van handschoenen kan belemmerend werken bij her hanteren van
verschillende vleermuizensoorten en de grotere vleermuizensoorten zijn in staat om door
handschoenen heen te bijten die nog wel handig zijn om mee te werken.
In een volgende bijdrage kom ik terug op het gebruik van handschoenen bij het hanteren
vanvleermuizen.

Wanneer men door een vleermuis is gebeten of daarmee direct
handcontact heeft gehad, dienen de volgende handelingen zo
spoedig mogelijk te worden verricht:
was de bijtplek en/of handen goed met water en (groene) zeep
ontsmet de bijtplek en/of handen met alcohol 70"0 en indien dat niet
voorhanden is met gewone huishoudspiritus of betadinejodium 10"0.
Neem contact op met de huisarts of plaatselijke GGD om een voccincne re reqeren, zonoo'g
neemt de huisarts of GGD contact op met de Landelijk Coordinatiestructuur
Infectieziektenbestrijding (LCI).

Het toedienen van rnbiesvcccincties gebeurt op basis van door de Wereld
Gezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen schema's. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen preventieve (pre-expositie profiloxe) en behandelende of curatieve (postexpositie
profilaxe) vaccinaties.

Bij preventieve vaccinatie wordt op de dagen 0, 7 en 21 (dog 21 mag ook dog 28 worden)
telkens 1 ml rablesvcccin in een van de bovenarmspieren geinjecteerd. Daarna kan in
beginsel worden volstaan met om de twee jaar een injectie (boostervaccinatie) van 1ml
vaccin. Een revaccinatie kan echter voor langere tijd worden uitgesteld wanneer uit een
titerbepaling van antilichamen in het bloed blijkt dot er nog voldoende immuniteit is tegen
rabies. Overmatig vaccineren kan soms tot bijverschijnselen leiden. Het is daarom beter
om om de twee jaar eerst de titer te laten bepalen en pas tot revaccinatie over te goon als
de tite.r te laag blijkt te zijn, Het effect van een vaccinatie verschilt van persoon tot
persoon. Soms heeft men nog jaren no een vaccinatie een voldoende hoge titer om
beschermd te zijn tegen rabies. Mocht men binnen twee jaar na een vaccinatie een beet
van een rabide vleermuis oplopen, don wordt een postexpositie vaccinatie geadviseerd op
de dagen 0 en 3. Dit laatste schema kan ook worden aangehouden wanneer de laatste
vaccinatie tussen 2 en 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden en de vaccinatie binnen 24 uur
na de beet van een rabide vleermuis aanvangt.

Iemand die door een rabide vleermuis is gebeten of op een andere wijze direct contact
met dat dier heeft gehad, of zo'n contact heeft gehad met een vleermuis die niet op de
aanwezigheid van rabies kon worden onderzocht, en niet eerder tegen rabies is
gevaccineerd, zal een uitgebreidere postexpositie vaccinatie moeten ondergaan op de
dagen 0,3, 7, 14, 30 en 90, tel kens met 1ml vcccin. Wanneer deze postexpositie vaccinatie
binnen 5 dagen na het contact met een vleermuis aanvangt, zal doorgaans, zeker met een
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ernstige verwonding, ook de toediening van Menselijk Anti Rabies Immunoglobulinen
(MARIG) tegelijkertijd met de vaccinatie op dog 0 plaatsvinden. De toe te dienen dosis
hiervan is afhankelijk van het lichaamsgewicht van de betrokkene.

Rcbiesvnccin is bepaald niet goedkoop en MARIG is zelfs zeer kostbaar. Het is daarom
zeer belangrijk om een van rabies verdachte vleermuis, waarmee direct contact is geweest,
zo snel mogelijk te laten onderzoeken, zodat bij een negatieve rabiesuitslag de behandeling
kan worden stopgezet. Bij personen, die in verband met hun werkzaamheden, waarschijnlijk
meermalen met vleermuizen in aanraking kunnen komen, zou kunnen worden overwogen om
in zo'n geval op het schema van een preventieve vaccinatie over te goon.

Zoals ik in het vorige nummer van deze nieuwsbrief schreef, is in 1985 in Finland een
vleermuizenonderzoeker aan vleermuizenrcbies overleden. Niemand was er zich destijds
van bewust dot men mogelijk rabies zou kunnen oplopen bij het hanteren van Europese
vleermuizen. Door dit ongeval en het daarna door intensief onderzoek vinden van meer
robiesqevollen bij enkele Europese vleermuizensoorten, is er meer bewustzijn gekomen
over de eventuele risico's die men heeft bij het hanteren van vleermuizen. Toch zijn er nog
steeds veel mensen die regelmatig vleermuizen hanteren en daarbij geen handschoenen
gebruiken of zich niet preventief hebben laten vaccineren tegen rabies. Het in de wind
sloan van adviezen voor deze maatregelen heeft bijvoorbeeld in 2002 geleid tot de dood
vaneenamateur vleermuizenbeschermer in Schotland. Niet alleen de dood van zo'nactieve
vleermuizenbeschermer waseen trieste zcok, maar ook de negatieve publiciteit over
vleermuizendie dit sterfgeval in heel Europa,tot in lokale weekblaadjes toe, heeft
teweeggebracht heeft veel schade toegebracht aande in vele jaren door veel mensen
opgebouwdebeschermingsgedachtevoor vleermuizenonder het publiek.

Erik Karsten
Voor een vleermuis naar het ziekenhuis

Het wasop 22 augustus 2004 rond 23:45 u. dat ik op
de badkamer in mijn pyjamamijn tanden stond te
poetsen en de telefoon ging.Wie kaner nu zo loot nog
bellen, dacht ik en ik liep noar de telefoon.
·Met Erik Korsten" HGoedenavond,ik hoop niet dat ik
stoor. Spreek ik met iemand van de vteermaizen?"
Oh nee he, ging het evendoor meheen.Op de eenof
andere manier duikenvleermuizen op de meest
onmogelijke tijden op de meeste ongewensteplaatsen
op. Maar daar kunnendie vleermuizen en die mensen
die er last vanhebben ook niets aandoen.
HJa,dat klopt. waar kan ik u mee hetpen?" "Nou, u
spreekt met Pier en ik ben van de technische dienst
van het Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg en we
zitten met een vieermuis op de OK en nu ligt daar
alles sti/. Wat moeten we nou doen"
"Een vleermuis in de O.K.?"vroeg ik, mevooral
afvragend hoeeenvleermuis nou in hemelsnaamin een
operatiekamer terecht kan komen.Iemand op de
operatietafel met last van·vleermuismuizenissen?Een
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vleermuis operatief uit de haren van een "slochtoffer" verwijderd en meteen ontsnopt .....?

De man vertelde dot het niet om de operatiekamer (O.K.) zelf 9in9 maar om de ruimte
direct naast de operatiekamer. Via die ruimte 9in9 het O.K.-personeel altijd de
operatiekamer in. De vleermuis was er al meer dan een dog en had of en toe 01 over de
of de ling rondgevlogen. De angst dot hij in de operatiekomer zelf terecht zou komen was
groot. Dat zou immers betekenen dot de O.K. weer helemaal ontsmet zou moeten worden
en een vleermuis in de O.K. tijdens een operatie zou helemaal een lastige situatie
opleveren. En als de vleermuis in de O.K. zou verdwijnen door ergens in of cchter te
kruipen don was net helemaal lastig.
Daarom was sinds net opduiken van de vleermuis bij die operatiekamer die O.K. gesloten
geweest en was men druk op zoek gegaan naar een oplossing. Niemand durfde de vleermuis
- die ergens tussen de gordijnen was gekropen - te vongen. No eerst rond gebeld te hebben
kwom men via vleermuis.net don uiteindelijk bij mij uit. Of ik meteen wilde komen want net
ziekenhuis kon in noodgevollen ook deze operotiekomer nodig hebben.
Een serieus probleem, dus ik kleedde me aan, pokte mijn spullen en sprong op de fiets.
Behalve dot het probleem inderdaad snel opgelost moest worden was ik ook benieuwd naar
de vleermuis. Ik hod rond dat ziekenhuis 01 eens met een detector rondgelopen en had daar
toen gewone dwergvleermuizen en laatvliegers gehoord. Er stonden daar ook wot hoge
gebouwen dus misschien was het wel een tweekleurige vleermuis?
Bij net ziekenhuis werd ik opgewacht door de man van de technische dienst. Terwijl we
naar de operotieofdeling liepen vertelde hij dat een afdeling vlakbij de operatieafdeling
werd verbouwd. Er was daar nu een open verbinding met de buitenlucht en het was goed
mogelijk dot de vleermuis doar het gebouw binnen was gevlogen. Maar don was net toch nog
een wonder hoe net dier door aile klapdeuren en sluizen in de kamer was gekomen waar hij

nu zot. Verder
was de afdeling
behoorlijk goed
geisoleerd.
Op de O.K.
afdeling
oongekomen
werden we
opgewacht door
wat O.K.
personeel.
Voordat we met
hen mee konden
lopen moesten
we ons eerst
omkleden. In
onze eigen
kleren mochten
we notuurlijk
de O.K.
afdeling niet
op. Ik moest

dus zo'n blouw operatiekamerpak aandoen en een witte muts opzetten. Ik zag er uit als een
chirurg maar dan gewapend met een klein vangkooitje, een zaklamp en een poor dikke
tuinhandschoenen (voor het geval het bijv. een flink bijtende laatvlieger was).
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In de betreffende ruimte gekomen wezen een zuster en een OK-assistente waar de
vleermuis voor het laatst gezien was. De vleermuis was snel gevonden. Het was een gewone
dwergvleermuis en hij zat half weggekropen in de gordijnrails. Het was een mannetje en
aan de gezwollen klieren in de bek te zien was hij seksueel actief. Hij was in het begin
redelijk rustig en ik kon aan de man van de technische dienst laten zien hoe hij ook zelf
een vleermuis veilig kan vangen.
Het O.K.-personeel was inmiddels weer binnengekomen - ze waren naar buiten gevlucht
toen ik zei dot ik de vleermuis ging vangen - en waren erg geinteresseerd in het beestje.
Nadat de vleermuis uit een pipetje wat water had gekregen en behoorlijk levendig werd
hebben we hem op de parkeerplaats van het ziekenhuisweer losgelaten. Er was natuurlijk
een kans dot de vleermuis weer binnen zou belanden maar dot risico wilde we wel nemen.
Het zou wel heel toevallig zijn als hij weer helemaal op de OK terecht zou komen.
Bovendien wist de man van de technische nu hoe hij zelf een vleermuis moest vangen en
buiten zetten.
Enige dogen later kwam er weer een telefoontje van een dier dot in het ziekenhuis was
gevonden, mogelijk dezelfde. Deze keer was het in de ruimte van waaruit de gewassen
kleding voor het O.K.-personeel naar de afdeling wordt gebracht. De vleermuis was door de
technische dienst zelf vakkundig buiten gezet en was niet meer gezien.

Nieuwe vleermuizenliteratuur
PeterLina

In deze rubriek wordt nieuw verschenen literatuur over vleermuizen vermeld, maar geen
artikelen in tijdschriften of nieuwsbrieven. Ook vindt geen boekbespreking plaatsvinden,
wel soms opmerkingen over de aard van een boek of de bruikbaarheid voor bepaalde
doelgroepen. Ook kunnen wat oudere boeken worden vermeld, die mogelijk aan de aandacht
zijn ontsnapt.

F.Greenaway,(2001). The Box Hi" Bookof Bats. The Friends of Box Hi", PixhamMi", Dorking.
Surrey RH4 1PQ, UK. 42 pp. ISBN: 0 9534430 3 5.

I. Zagorodniuk. L. Godlevska,V. Tyshchenko& Ya.Petrushenko (2002, echter pas in juni 2005
gedrukt). KOJ!(aHIo1YKpa'IHIo1rc CYMi)l(HIo1XKpo'iH,KepiBHIo1UTBOAIlS!noneoaux Aoc.niAlKeHb(Vleermuizen
vande Oekromeen aangrenzendelanden,eengids voor veldonderzoek).Proceedingsof the
Theriological School, 3, Kiev.108 pp. ISBN: 966-02-0692-5.
Beschrijft enige technieken voor veldonderzoek aan vleermuizen, systematiek,
determineersleutels. Voorts korte beschrijvingen en eenvoudige verspreidingskaartjes en
een vrij uitgebreide literatuurlijst. In het Oekra'iens, zonder Engelse samenvatting(en).

D.Waters & R.Warren (2003). Bats. The MammalSociety, London.32 pp. ISBN: 0 906282519.
Dit is een aanzienlijke, herziene vervanging van het in 1986 verschenen gelijknamige boekje
door R.E. Stebbings.

M. Andreas & E. Cepcikovo.(2004). Metodickci pNrucka pro prasktickou ochrana netopyru
(Methodische handleidingvoor praktische vleermuizenbescherming).Agentura Ochrany prirody a
krajiny CeskeRepubliky,Praha.69 pp. ISBN: 80-86064-81-6.

P.Agne"i, A. Martinoli, E.Patriarca, D. Russo,D. Sccrcvelli & P.Genovesi(2004). Linee guida per il
monitoraggio dei Chirotteri: indicazioni metodologiche per 10 studio e 10 conservazionedei pipistrelll
in Italia. Quaderni di Conservazionedelia Nature, 19.Ministerio dell'Ambiente e delIa Tutela del
Territorio / Istituto Nazionaleper 10 FaunaSelvatica •AlessandroGhigi". 216 pp. ISBN: geen.
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Een Italiaanse "bcr workers manual". Met soortbeschrijvingen en verspreidingskaartjes.

R. Steffens. U. Zophel & D. Brockmann (2004). 40 Jahre Fledermausmarkierungszentrale Dresden -
methodische Hinweise and Ergebnisubersicht. Materialen zur Naturschutz and Landschaftspflege.
Sdchsisches Landesamt fur Umwelt und Geologie. 126 pp. ISBN: 3-00-016143-0.

PeterLina
35th Annual North American Symposium on Bat
Research
Datum: 19-22 oktober 2005
Plaats: Sacramento CA. USA
Informotie: www.nasbr.org
Voertoal: Engels

VLEN-da9
Datum: 29 oktober 2005
Plaats: Leiden
Informatie: zie op de achterkont van deze VLEN
Nieuwsbrief
Voertaal: Nederlonds. buitenlondse sprekers Engels of
Duits

XIX"' Nationale Poolse Vleermuizenconferentie
Datum: 4-6 november 2005
Plaats: bij Opole. Polen
Informatie: grzesio@uni.opole.pl
Voertaal: Pools

11emcs Recontres Nationales Chiropteres
Datum: 19-20 maart 2006
Plaats: Bourges. Frankrijk
Informatie: direction@museum-bourges.net
Voertaal: Frans

36th Annual North American Symposium on Bat
Research
Datum: 18-21 oktober 2006
Plaats: Wrightsville Beach. NC. USA
Informatie: www.nasbr.org
Voertaal: Engels
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14th International Bat Research Conference
Datum: 5-11 augustus 2007
Plaats: Oaxaca. Mexico
Voertaal: Engels

XIth European Bat Research Symposium
Datum: augustus 2008
Plaats: Cluj-Napoca. Roernenie
Informatie: farkas@xnet.ro
Voertaal: Engels

XIIth European Bat Symposium
Datum: augustus 2011
Plaats: Litouwen
Voertaal: Engels

Voor informatie over bovenstaande conferenties
kan men ook terecht bij:
RCBSC
Postbus 835
2300 AVLeiden
e-mcil: phc.lina@tiscali.nl
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Vleermuiswerkgroep Nederland - vz:z.
vleermuiswerkgroepnederland@vzz.nl
Voorzitter: John van Vliet (030-2926765)
Cremerstraat 286, 3532 BN Utrecht
Secretaris: AnneJifke Haarsma(06-16392155), Johan de
Witstraat 23 2334 AM Leiden.
Publiciteit en Ledenadmin:SaskiaRoselaar(071-5280022)
Haven24 A, 2312MJ Leiden,
Overige bestuursleden: Rudyvander Kuil (070-3652811),
Petra Vlaming(06-16340710) & ReneJanssen (0345-
530085)

Verenigingvoor Zoogdierkunde enZoogdierbescherming
Dude Kraan8
6811LJ Arnhem
Tel: 026-3705318 Fax: 026-3704038
Http://www.vzz.nl
-Wintertellingen: Vilmar Dijkstra
v.dijkstra@vzz.nl
-MER- loket (vleermuizen):LudyVerheggen
I.verheggen@vzz.nl
Zoogdiermonitoring
Antwoordnummer 2426
6800 VJ Arnhem
E-mail:zoogdier@vzz.nl

Provinciale Werkgroepen
Friesland: Marten Zijlstra (0511-462637)
Lauermansstraat 22 9551 BBBurgum
martenzijlstra@wanadoo.nl
Groningen: VleermuiswerkgroepGroningen
RobKoelman(050-3128698)
Alexanderstraat 2-A,9724 JW Groningen
rkoelman@zonnet.nl
Overijssel: ZWG- Overi issei
RoelHoeve (0527-243001)
D.v.Bourgondiestraat 57,
8325 GGVollenhove
roelhoeve@hetnet.nl
Drenthe: VleermuiswerkgroepDrenthe
Bertil Zoer 0592-353639
Eiberstraat 14
9404 ECAssen
bzoer@hotmail.com
Flevoland: Jeroen Reinhold
Archipel 35-44
8224 HK Lelystad
reinhold@landschapsbeheer.net
Noord-Holland: NOZOS
KeesKopteyn
Wenenstraot 57
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2034 CSHaarlem
kkapteijn@tiscoli.nl
Zuid-Holland: ZWG- ZH
KeesMostert 015-2145073
Polamedesstraot74,2612 XS Delft
zoogdierzuidholland@zonnet.nl
Utrecht: VLEU
Eric Jansen030-2722644
Vermeulenstraat 164,3572 WT Utrecht
eajansen@zonnet.nl
Monitoring: Zomer Bruijn 033-4622974
Nieuwstraot 23,3811JX Amersfoort
Gelderland: VLEGEL
Secretaris: HansHuitemo 026-3700341
Wintertellingen: Gerhard Glas026-4432879
Noord-Brabant: VWG-NB
Peter Twisk 073- 6445664
Jan Mosmansloan19, 5237 BBDenBosch,
Wintertellingen: Jeroen Nusselein
Kostencoordinotor: Erik Korsten
vleermuis.brabant@planet.nl
Vleermuisstichtinq Noord Brabant
Ad v, Poppel013-4552030
Griegstraat 449,5011HL Tilburg
Limburg: Jon Kluskens0495-634502
Kruiszijweg 6,6034 RZ Nederweert
ja.kluskens@planet.nl
monitoring: Ludy Verheggen043-3641166
Lijsterbeslaon 22,6241 AN Bunde
I.verheggen@vzz.nl
mergelgroeven:Jos Cobben043-3252776
Prins BischopssingelI-H,6212 AA Maastricht
Zeeland: ZWG- Zeeland
Nanning-JonHoningh0113-548119
Schoondijksedijk 35, 4438 AE Driewegen.
nanning-jan.honingh@slz.landschapsbeheer.nl

Subscribing to the Newsletter from abroad: send
the amountof moneyrequired (€ 8,00) cash in
Europeancurrency to:
VLEN,Saskia Roselaor,Haven24 A, 2312 MJ
Leiden, The Netherlands.

COpy SLUITINGS DATUM: 15 november 2005
Teksten kunnenaangeleverd worden viamaiI,
floppy of oppapier. Foro'sen tekeningen
liefst apart viade post toesturen. Grafieken
ge/ieve in een excel- best and te versturen.
Emai!:VLENNIEUWSBRIEF@VZZNL
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Tijdsplanning
Het lezing gedeelte van de vlendag duurt dit jaar van 9:45 uur tot 16:45. Mocnt het je niet lukken om
op tijd te komen, neem don even contact op met mij, dot kunnen we vast wat regelen.

Poster:
Heb je een leuke vleermuisposter of een posterpresentotie?! We hongen hem groag op in de
posterzaol!

Anne-Jifke Haorsma
anaarsma@dds.nl
071-5274989 (tussen 9:00 en 18:00)

Route beschri 'ving naar de Vlendag
Adres: Van der KlaauwLoborotorium, Koiserstraot 63 te Leiden

In het gebouw: Ingang bij het poortgebouw. Gelijk rechts door de klapdeur net trcppenhuis in tot
de eerste verdieping. Dit is de posterruimte, vanaf hier kun je de grote collegezool in. NB: we zullen
borden en pijlen ophonqen, omdot net een nogal verworrend gebouw is!

Vanaf station Leiden: (ca. 10 min lopen): Neem de centrum zijde van net station. Je komt uit op het
stotionplein, je neemt de grootste stroot tussen de huizen door (Stotionsweg), je komt 0.0 longs het
VVV kontoor. Deze stroot loop je uit tot dot de weg een knik noor links maokt net Galgewater over.
No de brug over net Galgenwater go je meteen weer noar rechts, Je blijft dus steeds in dezelfde
ricnting (net zuiden) lopen. Steek net Noordeinde over en loop net Rapenburg op (neem de
rechterkont). Je passeert don 0.0 de Hortus en net Acodemie gebouw. Kort daarno buigt net
Ropenburg of noor links maar wij goon rechtdoor de Kaiserstroot op (met kroeqen: Espernnce,'t
Koisertje, verboden toegang, etc). No iets van 300 meter vind je aan je rechterhand een groot lelijk
universiteitsgebouw (op de gevel staat Van der Klouwlaborotorium, IBL). Je moet links het gebouw
binnen (stenen trap op), meld je even bij de portier.

Met de auto: Leiden ligt ingesloten tussen de A44 (west) en de A4 (oost). Om bij de universiteit te
komen moet je respectievelijk afrit 8 of afrit 7 hebben. Maok niet de fout de bordjes universiteit
gebouwen te volgen, want die liggen buiten de stod!!
A44 Cofrit 8): Via de Plesmanloon, doctor Lelylaan, Hoagweg, net over het spoor, voor het water noor
rechts kom je op de Witte singel. Deze een heel eind volgen tot je oan de overkont de Hortus voorbij
hebt zien komen. Vlokdoorna moet je noar links (= Kaiserstraot). Deze 50 meter inrijden noor links.
Ais je mazzel hebr doen we de poort open!
A4 (ofrit 7): via N206, centrum conhouden. bij stcplichten noor rechts (Lommerscnansweg), deze
uitrijden tot je de singel oversteekt. Gelijk no dit water moet je naar links de J. van Houtkode op.
Je voigt de singel, de weg maakt een slinger naar de onder zijde van de oever. No deze slinger moet
je gelijk de de eerste naar recht (= Kaiserstraat). Deze 50 meter inrijden naar links. Wederom, als
je mazzel hebt doen we de poort open!

Voor auto's: Er zijn een beperkt aantal plaatsen voor auto's op net terrein van de universiteit. Meld
je bij de slagboom, don kun je binnen. Als we vol zijn kun je je ijzeren ros altijd nog parkeren buiten
de singel (dus bijv op de Witte singel), dit is gratis. Let op: binnen de singel porkeren is zeeeeer
kostbaar! Andere mogelijkneid is de P-plaats op de Haagweg (5 euro o.i.d. voor de hele dog, met
gratis vervoer naar de binnenstad).
Maak niet de fout om via het Rapenburg noar de Kaisserstraat te rijden, tenzij je beschikt over een
nele smolle ourc (er Sloan pcotrjes holverwege!).

Openingstijden portier: Het universiteits gebouw zit normaol gesproken op zoterdag slot. Daarom
zijn we onze eigen portier. Je kunt dus alleen naor binnen tijdens pauzes, lunch en aan net begin van
de dog (9:00 tot 10:00). Stel dot onze eigen portier even niet oanwezig is, geen nood. Je kunt don
06-45454914 bellen en we doen de deur open.
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VLEERMUIZENDAG 29 OKTOBER 2005 TE LEIDEN,
vanaf 9:00 uur

De joorlijkse Vlendog komt er weer oon. Schrijf her in je ogenda en mis deze dog nietl

Wederom zal de VLEN- dag dit jaar in Leiden zijn. Volgend jaar zal de reeks van drie jaar VLEN- dag
in Leiden worden verbroken. Ook dit jaar hebben we als Vlen geprobeerd uit te pakken. Er zijn een
groat aantal lezingen, posters, workshops en een natuurboekenmarkt.

Het progr'omrna ziet er als voigt uit:
Tijd Onder-deel
9:00 Zaal open, koffie en thee, boekenmarkt open
9:40 Opening door de dagvoorzitter

wingen
9:45 Ingekorven vleermuizen en boeren : de overeenkomsten ~n verschillen
10:05 Waarnemingen van de Brandt's vleermuis in Nederland: de laatste update
10:25 Winterwaarnemingen van rosse vleermuizen
10:45 Pauze (koffie en thee)
11:20 Dwergvleermuisonderzoek in Belgie
11:50 Vervolg "Grote vleermuiskast aan gebouw"
11:55 De combinatie van licht en vleermuizen
12:15 Uitkomsten zenderonderzoek Eerde
12:30 Pauze (in de kantine zijn belegde broodjes te koop!)
13:15 Boomholtes nader bekeken
13:35 Impressie van het lOde Bat Research Symposium en Bat Detector

Workshop in Ierland
13:55 Meervleermuizen in Friesland
14:15 Pauze (koffie en thee)
14:45 Meervleermuizen in het licht
15:05 Costa Rica: vleermuizen zoeken met een andere bril
15:30 Korte pauze en indeling in workshops

15:45 Workshops (keuze uit dr-ie:)
"Flora en Faunawet"
werking - correct inventariseren - nuttig mitigeren en compenseren?
"Determineren van vleermuizen in winterslaap"
interactief ophalen van de determinatiekenmerken.
Inleiding inventarisatiemethoden en monitoring

Spreku

Bart Kranstauber
Rene Janssen
Eric Jansen

Pieter Blonde
Erik Karsten
Jan Willem van der Veghte
Daniel Tuitert en Thea Douma

Carolien van der Graaf
Peter Twisk

Anne-Jifke Haarsma

Diederik van Dullemen
Erik Korsten

John van Vliet

Rene Janssen, Erik Korsten e.a.

Onder voorbehoud

16:45 Afsluiting door de dagvoorzitter
17:15 Einde VLEN- dag en sluiting boekenmarkt

NB: aile praatjes zijn inclusief 5 minuten voor vrogenl
Pauzes: tijd am te netwerken, boekenmorkt, bot- detector tunen, posterspresentotie's, CBS
presentatie en nog meer video beelden.

Kosten
De Vlendogis gratiS voor leden en kost voor niet-Ieden 2 Euro (niet leden zijn oltijd welkomen hoeven zich
niet von te voren op te geven). In de pauzes is er koffie en thee tegen kostprijs. Ook voor de lunch zijn er
braodjes te koop tegen kost-prijs. Zorg dus dot je genoeg klein geld mee neemt!

Boekenmarkt
De boekenstond wordt dit jaar wederam bemand doer ' Moby Dick' een tweedehonds boekwinkeluit
Noordwijk.

z.o.z.
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