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Redactiteiten 
Voor u ligt het laatste nummer van 2004. De wintertellingen zijn voorbij. In 
sommige objecten zijn er veel meer beesten, in andere minder dieren geteld. 
vVe zijn benieuwd naar de indexen van het CBS. 

In deze Nieuwsbrief een recensie van de brochure "vleermuizen, bomen en 
bos uit". De brochure is bijna op. 
Verder stellen zich twee nieuwe VLEN- bestuursleden zich in deze 
nieuwsbrief voor. 

Om het volgende nummer snel uit te kunnen brengen zijn we als redact ie met 
spoed op zoek naar een aantal inspirerende, leuke en misschien wel 
opwindende art ikelen over vleermuizen. Dus zin in binnenkort weer een 
nieuwe nieuwsbrief op de deurmat? Schrijf dan snel een art ikel over die 
belevenis en stuur dit naar het redactieadres. 

Veel leesplezier! 

De redactie 
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Even voorstellen: twee nieuwe VLEN- bestuurders! 
Saskia Roselaar 

Hoi, ik ben Saskia Roselaar. Ik ben op het moment 25 jaar oud en AIO 
in de Oude Geschiedenis aan de universiteit Leiden. Sinds mijn 
twaalfde ben ik lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. 
Hoewel ik veel dieren- en plantengroepen leuk vind (voornamelijk 
insecten en planten), ben ik het meest geïnteresseerd in zoogdieren, 
en dan voornamelijk vleermuizen. Bij de NJN heb ik dus ook al wat 
ervaring met onderzoek naar allerlei zoogdieren. Wat betreft 
vleermuizen heb ik onder andere meegeholpen met het 
meervleermuizenproject van Anne-Jifke Haarsma en het Bechstein
project in Overijssel. Tegenwoordig woon ik in Leiden, na eerst in 
Alkmaar en Utrecht te hebben gewoond. Ik ben dus van plan om ook in 
mijn omgeving meer naar vleermuizen te gaan kijken. 
In het VLEN-bestuur zal ik me gaan bezighouden met de 
ledenadministratie en de publiciteit. Dus: zorgen dat er meer mensen 
de VLEN leren kennen, dat de nieuwe leden de juiste informatie 
krijgen, en dat de leden hun contributie voldoen. De ledenadministratie zal worden bijgehouden 
door de VZZ, maar een goede communicatie hierover is uiteraard nodig. Bij de NJN heb ik ook 
al veel ervaring opgedaan op bestuurlijk gebied, zowel wat betreft met ledenadministratie als 
publiciteit. Ik heb er dan ook veel zin in om me in te gaan zetten voor de VLEN !! 

Fabrieken, forten en bunkers: vleermuizen in Nederland 
John van Vliet 

Dit winterseizoen heb ik bijgedragen aan de jaarlijkse inventarisatie van 
overwinterende vleermuizen. Ik was in de gelegenheid om op drie sterk 
uiteenlopende locaties mee te tellen. Met de Deventer vleermuiswerkgroep 
onder leiding van Ansje Gjaltema heb ik twee steenfabrieken in de 
IJsseluiterwaarden bezocht. Het zoeken naar de dieren is daar uitermate 
arbeidsintensief. De bakstenen constructies zitten vol diepe scheuren, ideaal 
voor vleermuizen. De enorme groepen grauwe- en kolganzen eromheen 
zorgden voor een fraaie omlijsting. Na afloop van het onderzoek nam ik een 
vertrouwd, maar pijnlijk gevoel in de nek waar. 

De telronde met de Utrechtse groep van Eric Jansen is aanmerkelijk 
comfortabeler. De Utrechtse Waterlinieforten zijn hoog, droog en" hebben 
gewoon deuren. Hier blijken een kijker en een enorm sterke lamp uitermate 
nuttig. De forten blijken niet alleen refugia voor vleermuizen, ook buizerds en 
kauwen hebben ze ontdekt. 

Op 'veldtocht' met het ploegje van Rudy van der Kuil lijkt vleermuisonderzoek nog het meest op 
een hindernisbaan. Het duingebied staat vol hekken en blijkt bezaaid met Duitse konijnenholen. 
Met daarin dan wel onverwacht mooie verzamelingen vleermuizen. 

Als medewerker 'beleid en ecologie' van de Stichting Duinbehoud, vleermuisonderzoeker, 
'netwerker' en freelance ecologisch adviseur verwacht ik mij nuttig te kunnen maken met het 
voorzitten van de Vleermuiswerkgroep Nederland. Ik ga daar in elk geval mijn best voor doen! 
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Verslag VLEN dag 2004 
Saskia Roselaar 

De VLEN dag vond dit jaar plaats op 30 oktober in Leiden, net als vorig jaar. , in een nogal 
chaotisch gebouw van de universiteit (gelukkig hingen er mooie bordjes). In dit artikel zal 
Ik zal proberen de inhoud van de meeste lezingen enigszins weer te geven, maar aangezien 
ik geen aantekeningen gemaakt heb weet ik me misschien niet alles te herinneren. 
Er waren een heleboel lezingen, die allemaal ongeveer 20 minuten duurden. De begon met 
videobeelden van vleermuizen in kasten door Theo Douma. Echt leuk om te zien dat rosse 
vleermuizen gapen vlak voordat ze uitvliegen, en hoe een vleermuis ziJn vleugels wast. Ook 
kon je heel goed zien hoeveel parasieten er wel niet in een vleermuiskolonie zitten. Erik 
Korsten vertelde zijn ervaringen met grote vleermuiskasten aan huizen, vooral ge1nspireerd 
door Amerikaanse sites. Hij vertelde over een aantal kasten die hij had (laten) ophangen. 
Hij nodigde vooral iedereen uit om mee te experimenteren. 
Daarna kwamen er videobeelden van uitvliegende vleermuizen, gemaakt door Zomer Bruijn. 
Vooral leuk was een babyvleermuis die op een boom zat en door zijn moeder werd 
opgehaald. 
Helaas liet ze hem toen gelijk weer op de grond vallen. 
Na deze videobeelden kwamen er de resultaten van de vleermuiswinter e !1n9en. Het 
algemene beeld is dat er van de meeste soorten steeds meer exemplaren worden 
aangetroffen, de vraag is of dit komt door een grotere populat ie. Het zo name I k ook 
kunnen komen doordat er meer objecten worden bezocht. Vooral de franJestccr• maai<t 
een spectaculaire groei door. 

Na deze lezingen was er een pauze. Daarin kon men de boekhandel bezoeken (een 
tweedehands winkel en die van de VZZ zelf) en de prachtige meervleermuis t-shirts van AJ 
kopen (nog geen t-shirt? Mail naar de VZZ!). 

Vervolgens waren er meer lezingen. René vertelde over het onderzoek naar Bechsteins de 
afgelopen twee jaar. Helaas zijn er nog geen Bechsteins gevonden in de zomer, alleen één 
in september 2003 ... Bech is but a dream voorlopig. 
Chris Smeenk sprak over een plan van de gemeente Den Haag, die een bunker die een 
winterverblijf is voor meervleermuizen wilde veranderen in een museum over de 
Atlantikwall. Daarvoor moest de hele bunker opengesteld worden, want de vleermuizen 
zouden zich dan wel aanpassen. Gelukkig was dit plan nog niet gerealiseerd, maar dat het 
niet door zou gaan was nog niet zeker. 
Martijn Boonman liet een compilatie van een film zien over een reis naar Laos, waarbij hij 
geholpen heeft met het vangen en determineren van grotbewonende soorten. 
Kris Boeckx vertelde over vleermuizen in een groeve vlakbij Maastricht waar Bechsteins 
overwinteren en in het najaar ook worden gevangen. Na er drie dieren gezenderd te 
hebben, bleken ze het nooit meer teruggevonden te zijn ... 

Vervolgens was er de lunchpauze, waarin weer allerlei interessante boeken en t-shirts 
konden worden gekocht. 

Daarna ging men vrolijk door met nog meer lezingen. AJ Haarsma vertelde over haar 
onderzoek naar meervleermuizen, waar ze al drie jaar mee bezig is. Ze had verschillende 
kaartjes met verschillende gekleurde pijlen. Ze liet zien hoeveel zomer- en 
winterverblijven er waren gevonden sinds het begin van het onderzoek en waar de 
gezenderde vleermuizen hadden gevlogen. Daarnaast kwam er naar voren hoe de 
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verschillende dieren door middel van detectiepoortjes bij de koloniehuizen waren 
gevonden. Ook nodigde ze iedereen uit nog steeds al Ie ringwaarnemingen door te geven aan 
haar. 
Sue Parsons vertelde over haar onderzoek naar de mopsvleermuis in Engeland. Door op de 
plekken te vangen waar zij bat- detectorwaarnemingen had gedaan van mopsvleermuizen, 
kon door middel van telemetrie de kolonies gevonden worden. Door deze combineren zijn 
daar de afgelopen jaren op steeds meer plaatsen kolonies gevonden. Het was leuk om te 
zien dat deze vleermuizen, die eigenlijk boombewonende soorten zijn, nu ook in schuren 
zitten. Maar dan wel in kieren in hout e.d., die veel op hout lijken. Daarnaast zaten ze ook 
nog wel onder bast en in scheuren in bomen. 
Herman Limpens had een verhandeling over de manier waarop wegen en dergelijke 
barrières vormen voor vleermuizen, en op welke manier er kan worden gezorgd dat 
vleermuizen er minder last van hebben (bijvoorbeeld door bomen langs de weg te zetten 
zodat vleermuizen over de weg heengaan in plaats van rechtdoor). Hij had namelijk kort 
geleden daarover een folder geschreven voor medewerkers van Rijkswaterstaat. 

Daarna was er theepauze, gevolgd door nog meer lezingen. 

Kamiel Spoelstra vertelde iets over het nut van waarnemingen doen met mistnetten. 
Daarna vertelde Dennis Wansink nog over de nieuwe bestuursstructuur van de VZZ, die 
gaat bestaan uit een stichting en een vereniging. 

Vervolgens waren er een aantal workshops; over Batsound, over klachtenafhandeling van 
vleermuizen en over waarnemingen doen met de digitale camera. Ik was naar de laatste 
lezing gegaan, waarbij vooral veel coole plaatjes werden getoond van vleermuizen. Helaas 
was ik zo onder de indruk van de hoeveelheid lezingen gedurende de dag, dat ik niet alles 
even helder had meegekregen. Volgend jaar meer vleer! 
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Recensie: Vleermuizen, bomen en bos 
Brochure van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierb 

Arnhem.19 pp. 

Wim Bongers 

• 

Een aardig ogende brochure die belangstelling van de lezer wil opwekken voor vleermuizen 
en een vleermuisvriendelijk bosbeheer. Hoewel het logisch lijkt eerst te vertellen wat voor 
dieren vleermuizen zijn en vervolgens er op te wijzen hoe je bos moet beheren opdat di 
geschikt blijft of wordt voor vleermuizen, begint de brochure met dit laatste. Door de 
tekst heen vind je in kaders een korte beschrijving van twaalf vleermuissoorten me een 
tekening (van de hand van Peter Twisk) van die soort er naast. 
Eerst wordt er in gegaan waarom bomen en bossen voor vleermuizen zo belangrij z··n: 
holle bomen als kolonie-, paar- of overwinteringplaats, bomen als baken en als joe tgeoied, 
lanen als trekroute, bossen als foerageergebied. Er wordt op gewezen dat vleer zen 
nogal eens van boom verwisselen en dat de afwezigheid van 
vleermuizen in een holle boom niet hoeft te betekenen dat 
deze boom niet door vleermuizen wordt gebruikt. Dan blijkt, 
dat niet alle vleermuizen van bossen gebruik maken. Er wordt 
uitgelegd hoe je vleermuizen inventariseert en dat dit 
specialistenwerk is dat je beter kan uitbesteden aan mensen 
die er verstand van hebben. Daarom lijkt het overbodig om 
dieper in te gaan op methoden van inventariseren en de meest 
geschikte periode, omdat je dat toch ook aan de deskundigen 
kunt over laten. 
Vervolgens wordt uitgelegd hoe je met het beheer van bossen 
of bij de inrichting daarvan, deze gebieden voor vleermuizen 
aantrekkelijker (meer geschikt) kunt maken De uitleg is 
betrekkelijk vaag en het is de vraag of een beheerder daar 
veel mee opschiet. Misschien kan hij hier ook beter een 
deskundige raadplegen? 
Een apart hoofdstuk gaat dieper in op een aantal vleermuisvriendelijke beheersrie-roden, 
met name over waar je rekening mee moet houden met kappen en rooien van bonen. ër 
wordt nadrukkelijk gewezen op de verplichting van een ontheffing als je vleerm so rien 
wilt kappen. Door de woordkeuze wordt gesuggereerd dat het kappen zonder on e~ rig 

onmogelijk is. 
Dan volgt een uiteenzetting wat je moet doen met gevonden vleermuizen of als je per 
ongeluk een vleermuisboom hebt omgezaagd. 
Een bijlage geeft 'achtergrondinformatie' over vleermuizen. Een rommelige behande :ng 
daarvan doet afbreuk aan het doel. Dat vleermuizen ook in mergelgroeven overwinteren zal 
een bosbeheerder niet echt interesseren, maar dat is nog geen reden dit niet te 
vermelden. 

De brochure had korter en bondiger moeten zijn, met weglating van de 
'achtergrondinformatie' over vleermuizen waarvoor kortweg verwezen had kunnen worden 
naar de Gids van vleermuizen van Europa (Schober & Grimmberger, 2001). Op de 
spelfouten, de stijlfouten en de grammaticale fouten gaan we maar niet in. 
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Recensie: Met vleermuizen overweg 
Herman Limpens & Peter Twisk, 2004. 

Rïkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 25 pp. 

ISBN 90-369-5562-9 
Wim Bongers 

Met vleermuizen overweg is een prachtig uitgevoerde, helder geschreven brochure over de 
problemen die vleermuizen hebben met onze wegen, spoorwegen, kanalen, straatverlichting 
en andere ingrepen met betrekking tot de infrastructuur in het landschap. Nadat is 
gewezen op onze wettelijke zorgplicht voor vleermuizen, wordt uitgelegd dat vleermuizen 
dieren zijn met een uitgebreid netwerk in het landschap en dat zij worden beïnvloed door 
onze ingrepen daarin. De brochure verschaft handvatten aan zowel de plannenmakers en de 
ontwerpers, als aan de beheerders, zodat zij weten wat zij kunnen (en moeten!) doen om de 
overlevingskansen voor vleermuizen te vergroten. 
Voor de leek wordt duidelijk gemaakt dat vleermuizen bijzondere dieren zijn en absoluut 
niet met muizen zijn te vergelijken, doordat zij zich langzaam vermenigvuldigen en heel 
traditiegetrouw zijn in het landschapsgebruik. Hierdoor is het aanpassen aan menselijk. 
ingrijpen traag of onmogelijk en lange termijnplanning is noodzaak. Zonder daar verder op 
in te gaan wordt beschreven dat twaalf van de eenentwintig vleermuissoorten in Nederland 
veelvuldig voorkomen en dat deze erg verschillen in levenswijze, hoewel er natuurlijk ook 
overeenkomsten zijn. Bij beschermen en inrichtingsmaatregelen is het 
wenselijk rekening te houden met de meest kwetsbare soorten. 
De tekst wordt verluchtigd door fraaie foto's, prachtige illustraties van 
Peter Twisk en overzichtelijke tabellen. Zo geeft één van de tabellen het 
landschapsgebruik weer van de twaalf meest voorkomende soorten. Hoewel 
de gebruikte iconen erg klein zijn, zijn de verschillen en overeenkomsten 
duidelijk. Een andere tabel laat zien welke nationale en internationale 
wetten en regels voor de verschillende vleermuissoorten gelden en hoe het 
met hun zeldzaamheid gesteld is. Handig is de tabel die, voor iedere fase in 
het plannings- en uitvoeringsproces van de maatregelen, aangeeft welke 
informatie over vleermuizen nodig is en wat je moet doen om die te krijgen. 
Bondig wordt uitgelegd dat, voor het vaststellen van vleermuissoorten in 
het landschap en van het gebruik dat zij van het landschap maken, een combinatie van 
elkaar aanvullende inventarisatiemethoden nodig is. In een samenvattend schema wordt dat 
nader toegelicht. Er wordt op gewezen, dat het niet mogelijk is om een eenvoudige 
aanbevelingen te doen en dat hulp van experts hiervoor onontbeerlijk is. 
Vervolgens wordt een aantal maatregelen beschreven die de effecten van wegen, bruggen, 
kanalen en straatverlichting op het leefgebied van vleermuizen kunnen verminderen, 
waarbij fraaie illustraties de lezer een en ander verduidelijken. Ook deze maatregelen zijn 
in een overzichtelijke tabel weergegeven. Benadrukt wordt dat ook bestaande situaties 
kunnen worden verbeterd en dat daar bij reconstructies rekening mee moet worden 
gehouden. 
Wie na verloop van tijd is vergeten wat er in de brochure staat, kan de samenvatting 
raadplegen, die door zijn duidelijkheid uitnodigt om de brochure nog maar eens door te 
nemen. 
Zelfs voor diegenen, die álles over vleermuizen denken te weten, is de brochure een must, 
omdat die in een notendop onze kennis van vleermuizen weergeeft en de maatregelen, die 
we ten behoeve van vleermuizen nemen kunnen, helder aanreikt. 
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Vleermuizenrabiës in Nederland 
Peter lino 

Een aantal jaren geleden wer d met een zekere regelmaat in deze Nieuwsbrief een 
overzicht gegeven van het aanta l vleermuizen dat in Nederland op rabiës (hondsdolheid) 
was onderzocht. Het ging hierbij om j aaroverzichten van de geteste vleermuizen en de 
rabiëspositieve exemplaren daaronder. De reden dat met deze overzichten werd gestopt 
was dat soms in een jaar vleermuizen op rabiës werden onderzocht die een of meer 
kalender jaren daarvoor al waren gevonden en een tijd in een diepvriezer waren bewaard. 
Voor een jaaroverzicht geldt he Jaar van het vinden van de dieren en niet het jaar waar " 
de testen daarop zijn uitgevoerd hoewel dat in de meeste gevallen wel samengaat. 
Inmiddels is de rapportage verbe erd. 
In 1986 werd, na het overl ijden in oi<tober 1985 van een Finse vleermuizenonderzoeker aan 
vermoedelijk vleermuizenrabiës, in Nederland begonnen met het testen van vleermuizen op 
rabiës. In eerste instantie waren dit dieren die her en der uit diepvriezers kwamen. Zo 
kwamen in 1987 twee laatvliegers boven water die sinds 1984 in een diepvriezer op een 
basisschool hadden gelegen en waarvan er een rabiëspositief bleek te zijn. 
Het onderzoek vindt plaats door het testen van hersenmateriaal van dode vleermuizen. 
Levende vleermuizen kunnen niet op rab iës worden onderzocht. Wel kan met behulp van wat 
afgenomen bloed van een levende vleermuis worden vastgesteld of een vleermuis in 
bepaalde mate antilichamen tegen rabiës heeft opgebouwd. Het vinden van antilichamen 
tegen rabiës wil niet zeggen dat een vleermuis drager is van het rabiësvirus, maar wel dat 
zo'n dier in contact is geweest met rabiësvirus, maar waarsch ijnlijk niet in die mate dat de 
ziekte kon optreden maar wel het ·mmuunsysteem van het dier kon act iveren om weerstand 
tegen rabiës op te bouwen. 
Het testen van vleermuizen op rabiës wordt gedaan door het Centraal Instituut voor 
DierziektenControle Lelystad (CIDC-Lelystad). Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) te Bilthoven houdt z ch de laatste jaren bezig met nader onderzoek aan he• 
virusmateriaal dat door het CIDC s gevonden. Van elke onderzochte vleermuis worden de 
gegevens over de soort, geslacht, leeftijd, vindplaats (per atlasblok), vinddatum en het 
resultaat van het rabiësonderzoek n een databank opgeslagen. Sinds 2002 wordt in de 
databank ook geregistreerd of er direct contact, bijvoorbeeld bijtcontact, heeft plaats 
gevonden door een vleermuis met mens of huisdier. Hieruit is gebleken dat vrij veel van ce 
voor rabiësonderzoek aangeboden vleermuizen door katten worden gepakt. Het 
omvangrijke archief van het rab1ësonderzoek bij vleermuizen en de databank zijn 
ondergebracht bij het Nationaal Museum voor Natuurlijke Historie "Naturalis" in Leiden. 
De databank vormt een belangriJke bron waar op rabiës onderzochte vleermuizen vandoen 
zijn gekomen en waar rabiëspositieve dieren zijn gevonden. 
In 2005 zal een gezamenlijke artikel van het CIDC, RIVM en Naturalis in een 
vaktijdschrift worden gepubliceerd met de resultaten van het rabiësonderzoek aan de 
laatvlieger en de meervleermuis gedurende de afgelopen 19 jaar. 
De tabel hieronder laat zien we,ke vleermuizensoorten tot en met 2003 in Nederland op 
rabiës zijn onderzocht , alsmede van elke soort het aantal onderzochte dieren en het aanta 
dat daarvan rabiësposit ief werd bevonden. 
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Door voldoende 
exemplaren van elke soort 
op rabiës te onderzoeken 
kan informatie worden 
verkregen bij welke 
vleermuizensoorten rabiës 
voorkomt en in welke mate 
deze ziekte zich bij een 
soort manifesteert. Ook 
kunnen met deze 
informatie risicoanalyses 
worden gemaakt in 
hoeverre met rabiës 
besmette dieren van een 
bepaalde soort in 
aanraking kunnen komen 
met mensen en huisdieren 
en of vleermuizenrabiës 

r 

Indet. 
Gewone baardvleermuis 

Franjestaart 
Watervleermuis 
Meervleermuis 

Gewone dwergvleermuis 
Nathusius' dwergvleermuis 

Rosse vleermuis 
Bosvleermuis 
Laat vlieger 

Noordse vleermuis 
Tweekleurige vleermuis 

Gewone groo toorvleermuis 
TotGGI 

een potentieel gevaar oplevert voor de volksgezondheid. 

Vleermuizen kunnen voor rabiësonderzoek worden gezonden naar: 
CIDC, afdeling DSU/rabiës 
Postbus 2004 
8203 AA Lelystad, 
of worden afgeleverd op het adres: 
Edelhertweg 15, Lelystad. 

9 0 
18 0 
9 0 

111 0 
129 5 

1837 0 
256 0 
61 0 
3 0 

1219 252 
1 0 
6 0 

214 0 
3873 

Een dode vleermuis dient deugdelijk te worden verzonden in een stevig doosje met 
informatie over de vindplaats en -datum en of er al dan niet direct (bijt-)contact is 
geweest met een mens of huisdier. Ook dient de naam, adres en telefoonnummer te worden 
vermeld. Geen dieren inzenden vlak voor een weekend of algemene nationale feestdagen. 
Voor bijtgevallen door vleermuizen, waarbij snel duidelijkheid moet worden verschaft of 
een dier rabiëspositief of -negatief is, om te bepalen of er wel of niet een vaccinatie bij 
bet rokkene moet plaatsvinden, kan men bellen met het gratis nummer 0800-0488 (dag en 
nacht bereikbaar ). 

In een volgend nummer van de Nieuwsbrief zal dieper worden ingegaan op de specifieke 
rab iësvirussen die bij sommige Europese vleermuizen voorkomen. 

Naschrift redactie Nieuwsbrief: 
Sinds het over!tjden in 2002 van een Schotse vleermuizenwerker aan vleermuizenrabiës is 
de aandacht voor deze ziekte toegenomen. 
Door EUROBA TS (Bats Agreement) is op 16 mei 2004 in Vilnius (Litouwen) onder algemeen 
voorzitterschap van Peter Lina een workshop gehouden met nationale vertegenwoordigers 
van landen naar de Bats Agreement en een aantal specialisten op het gebied van rabiës om 
een aanzet te geven tot het opstellen van Europese standaardrichthjnen voor 
rabiësonderzoek en het verzamelen en opslaan van gegevens van vleermuizen die op rabiës 
zijn onderzocht. EUROBA TS heeft voorafgaande aan deze workshop een enquête gehouden 
onder de autoriteiten, belast met besmette!tjke ziekten, van vrijwel alle Europese landen 
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om na te gaan hoe elk land zich me- ,-,e- • e.rsai :Jnsel van v/eermui:e, -= ~ =ezighoudt. 
Het verslag van de workshop is te v,,.,cer == www.eurobats.org 
De World Organisation for Anima ;-~ - .. 0 Ede veterinaire teger~=.-_- de World 

Health Organisation (WHO), organ.seer ce ~,rst International Cor:e; -e ·Rabies in 
Europe• in Kiev {Oekraine). De OiE ree.::- xr ::>eter lino gevraagd op ::e:: : .:e.rentie bij 
het onderdeel over v/eermuizenrabies eer. r. e aende keynote speecr -e -__ -er. over 
vleermuizenrabiës in Europa. In Neder1a;r;c s r;cmeltjk veel ervaring or-:: -
v/eermui zenrabiës. 
Recent is door 15 vooraanstaande onderzoe,<;s ~·tuten in Europa Med-, ec- - = Medisch 
Veterinair Netwerk) opgericht. Med-Ved-1\,e- is een Europees netwer ·=-- ~ -cerzoek aan 
dierziekten dat zich in Europa bezig houd"'" r:e- onder meer het verbe-e.'"er. onderzoek 
ter voorkoming en onder controle houden van c uziekten. Med-Ved- e- ree.::- ee.n aantal 
werkpakketten. Werkpakket 5 heeft a,s o e' om informatie te e..----e en over 
v/eermuizenrabiës in Europa en daarvoor eer ac-coank op te zetten. He- ge=- - er.., met 
alleen om virologische gegevens, maar oo o er gegevens van de onderzocr-e . - _ 'Zen. 
Het project van werkpakket 5 wordt ges tJS c eera door de Europese Unie. -e- -~ x
werkt aan werkpakket 5 bestaat uit 18 E, ropese soecia/isten op het gebieo • - = 
v/eermuizenrabiës. Vanuit Nederland zitten ra - -ecm Hans Kramps {CIDC), v. ,... ::er 
Poel (RIVM) en Peter lino (Natura/is). 

Een Bechsteins in de kelder! 
Cees Zoon 

S. os 1994 tel ik in Ommen een aantal 
eernuiswinterverblijven. Het is elke 
eer weer een verrassing wat er ac -er 

die deuren hangt. Nu is het landschcc .:7 

Ommen zeer natuurlijk en gever eerc er 
z1Jn de kelders oud. Het zijn ecr-e 
ijskelders op landgoederen. S '"'CS - ~:: 

Jaren tachtig zijn ze serieLS ,c=
vleermuizen geschikt gemcc...- ,,.... ..c. 
aantallen en soorten zi n ze =e =.:::-s-e :o 
jaar erg interessant. 
Zo werden we in jan " 2 5 n de 
ijskelder van Eerde e~-=s- door een 
Bechsteins vleerm_.s_ :)e o dst werd door 
Theo Douma beves"' ge 

Het dier hing vr ·~ een de zolder van de 
kelder en had beide oren aan de top 
beschadigd. 

Tussen 1998 en 2002 hebben enkele 
exemplaren overwinterd in Schoonhee+er 
en Hellendoorn'. Die zijn daarna niet r,ee.
gevonden. In september 2003 is er ... ~ eer.

het mistnetweekend nabij deze ijskelder een wijf je gevangen2
. Toch kwam de huid ge 

VLEN- Nieuwsbrief nr. 46 Jaargang 16 2004-3 



vondst als een verrassing, omdat acties met mistnetten in 2004 geen resultaat hebben 
gehad (mond. med. Theo Douma). 

Op grond van vergelijk van de foto's van het dier uit 2003 en dit dier heeft Theo Douma 
geconcludeerd dat het om twee verschillende dieren gaat. 

Door zowel een zomerwaarneming als een winterwaarneming van verschillende dieren, 
wordt het waarschijnlijker dat het zuiden van Ommen voor deze soort geschikt aan het 
worden is. 
Maar enige voorzichtigheid is wel op zijn plaats, want het gaat nog maar om enkele dieren. 
Aangezien deze soort juist ten oosten van Overijssel voorkomt3 ligt een areaaluitbreiding 
vanuit Münsterland het meest voor de hand. 

Literatuur 
I Zoogdierwerkgroep Overijssel, z.j . gegevens wintertellingen vleermuizen 1979 - 2004. 
2 Tuitert, D., R. Janssen & K. Spoelstra, 2003. Bechsteins vleermuizen in Overijssel. Zoogdier, 
jaargang 14 nr. 4, p. 25-26. 
3 Janssen, 2003. Snoepreisje naar Münster. een hele belevenis!. Nieuwsbrief Vleermuiswerkgroep 
VZZ • nr 42 jaargang 15 nr. 2 

Eerste Bechsteins vleermuis in Gelderland 
Hans Huitema 

Gewapend met een nieuwe digitale camera bezocht ik de ijskelder op de stuwwal van 
Doorwerth (Gelderland) in de veronderstelling daar, evenals andere jaren, weer veel 
watervleermuizen, enkele baardvleermuizen en mogelijk een enkele Franjestaart aan te 
treffen. Het was (bijna) als vorig jaar; enkele watervleermuizen in de in-gang en in de 
koepel her en der kleine concentraties Watervleermuizen, een Baardvleermuis en opnieuw 
hoog in de koepel een vleermuis met lange oren in het gezelschap van twee 
watervleermuizen. Toch maar even een foto maken, van dat drietal, al was het maar om de 
nieuwe camera uit te proberen. Flits, flits, flits .... batterij leeg. Sshh .. ... vloekte ik zacht, 
om de winterrust niet te verstoren. In de hoop toch nog een herkenbaar plaatje geschoten 
te hebben toog ik naar huis met in het achterhoofd dat ik op mijn scherm een Franjestaart 
zou zien. Twee wazige plaatjes en de laatste (voordat de batterij op was) haarscherp, twee 
watervleermuizen en ..... geen franjestaart. Een knobbelige snoet en hele brede oren. 
Aanvankelijk dacht ik dat de opname wat onderbelicht was en daardoor de plooien in de 
oren van de grootoor niet duidelijk toonde. Een mailtje aan enkele mensen die, ondanks dat 
ze in Nederland nog steeds zeer zeldzaam zijn, veel ervaring hebben met Bechsteins (René 
Janssen, Kamiel Spoelstra en Peter Twisk) leverde het uitsluitsel: Bechstein vleermuis. 
Waarom een Bechsteins vleermuis: 

• De oren zijn zeer groot, maar niet zo groot als die van een grootoor 
• De oren raken elkaar niet aan de basis (bij grootoorvleermuizen raken de oren 

elkaar wanner ze uitgevouwen zijn - wanneer een grootoor de oren onder de 
vleugels gevouwen heeft li jkt het soms alsof ze elkaar niet raken, omdat de vacht 
er dan overheen zit) 

• De oren van grootoorvleermuizen hangen veel rechter naar beneden indien 
uitgevouwen 
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• De binnenrand van de oren (op de ~o-o duidelijk te zien) van bec .... S""e;n's 
vleermuizen zijn licht van kleur ... en o zichte van de kleur van ce "es- van het oor 

• De oren zijn veel breder dan die van een franjestaart, maar e- ze d:.m en 
transparant als van een grootoor. 

En het (vleer)muisje heeft nog een staar Je. In 2004 heb ik dezelfde e ce:- oezocht met 
een vriend - "batworker" in spé - die ove een gloednieuwe videocamerc :::esch kte. Een 
vleermuis met lange oren hoog in de koepel heb ik, met het verder onge -era oog, voor 
Franjestaart uitgescholden. De beelden beven onbekeken tot op heder. =r c- blijkt nu; 
ook vorig jaar hing er een Bechsteins v eermuis! 

Wat leren we nu van deze ervaring? 
Dat de Bechsteins vleermuis nu ook in Gelderland voorkomt moge duideh - z ~" Cr er 
sprake is van een trendmatige toena e kt steeds aannemelijker nadat oo-< 0. er ssel 
en Vlaanderen een toename is gecon~a-eerd. Hierover zijn op grond van oe::e 
anekdotische waarnemingen nog alt"jo geen uitspraken te doen. De belangr c-e e.- n J -

die althans ik - uit deze ervaring t r e is dat verscherpte aandacht voor Bec"s-e "c: en 
andere afwijkende vleermuizen) gewenst is. Het is onmogelijk voor zeldzame sc'.:---er.:: s ce 
Bechstein een zoekbeeld te ontwikke en tenzij vele uren in het buitenland worcer 
doorgebracht. Iedere winterteller dient zich terdege bewust te zijn van de moge 
een zeldzame soort aan te kunnen -reffen. We moeten onze, haast onbedwingbc'"e '"e; .. ~ 
om direct de soort naam te noemen bedwingen (dit geldt trouwens niet alleen ri e · .. -e:-, 
en vooreerst goed waarnemen. Meelopen met ervaren tellers is, in ieder geval i ce ee:-s-e 

jaren dat men telt, sterk aan te bevelen. Het verdient voorts aanbeveling om ·n ge c . "' 
twijfel foto's te maken vanuit ver-schillende hoeken. Met de huidige digitale carerc s er 
flitsende internetverbindingen kunnen zo dezelfde dag nog de waarnemingen ooo 
deskundigen worden geverif ieerd. Met de rubriek "mystery bat" in zoogmail is de eer sre 
stap gezet om de waarneming van ellers "scherp" te houden. Tot slot zou een o"KShop of 
cursus over herkenning van vleermuizen in de winterhabitus, voorafgaande aan de ellingen, 
de waarneming kunnen -31....:.l~"""'~~T'l 

verbeteren. Een dergelijke 
cursus wordt in Noord
Brabant al enkele jaren 
met veel succes gegeven 
Dit voorbeeld verdient 
navolging. 

Meer over de Gelderse 
Bechsteins vleermuis in 
het volgende nummer van 
Zoogdier! 
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Zeldzame vleermuizen - mis ze niet! 
Kamiel Spoelstra en René Janssen 

Deze (04/05) en voorgaande (03/04) winter zijn er problemen opgetreden met betrekking 
tot de determinatie van Bechsteins vleermuizen. Het betreft twee gevallen in twee 
verschillende ijskelders waarbij de vaststelling van de aanwezigheid van deze soort op een 
opmerkelijke manier aan het licht is gekomen. Bij één kelder omdat er bij toeval iemand 
van buiten de vaste telgroep meeging die de soort wist te herkennen, bij de andere kelder 
omdat men de vleermuis verdacht vond en er foto's van zijn gemaakt welke zijn 
rondgestuurd. 
Na de foto-determinatie van een Bechsteins vleermuis had men in het laatste geval het 
vermoeden dat er voorgaande winter eveneens een Bechsteins vleermuis aanwezig was. 
Gelukkig zijn er video-opnamen bewaard van die telling, en na het bekijken van de beelden 
kon de soort achteraf alsnog worden vastgesteld . Maar ook in de eerste kelder bestaat 
het vermoeden dat deze soort al in eerdere winters aanwezig was, alleen kan dat niet meer 
worden vastgesteld omdat er van 'dat dier met lange oren' geen foto's gemaakt zijn. 

Het is en blijft zeer aannemelijk dat er fouten worden gemaakt tijdens tellingen van 
winterslapende vleermuizen. Verwarringen tussen baardvleermuizen, watervleermuizen en 
franjestaarten liggen voor de hand, er zijn situaties waarmee zelfs de meest ervaren 
vleermuisteller grote moeite mee heeft. Voor Brandts vleermuizen is zelfs lang geleden 
het besluit genomen om ze niet apart te determineren. Tot op de dag van vandaag wordt 
deze soort gedurende de normale wintertellingen gedetermineerd als water- of 
baardvleermuis. 

Echter, de hierboven beschreven gevallen zijn van een ander kaliber. Bechsteins 
vleermuizen zijn bijzonder opvallende vleermuizen met zeer uitgesproken soortspecif ieke 
kenmerken. Iemand die bekend is met deze soort en met zijn of haar zaklamp voor een 
winterslapend exemplaar komt te staan - mits het dier niet achterstevoren in een gaatje is 
weggekropen, maar dat doen Bechsteins vleermuizen zelden - zal direct zien dat er iets 
bijzonders aan de hand is. Met 'bekend' bedoelen we ervaren mensen, maar ook mensen die 
voorafgaand aan de wintertelling enkele afbeeldingen hebben bekeken met deze en andere 
soorten erop. 

In de statistieken zullen fouten in determinatie van algemene soorten zeer waarschijnlijk 
niet van betekenis zijn, omdat het gros van deze soorten wel correct wordt 
gedetermineerd. Voor zeldzamere soorten vormen zij wel een probleem. Wanneer een 
zeldzame soort incidenteel kan worden aangetroffen en niet wordt herkend, dan blijft die 
soort onbekend voor die locatie. We missen nog veel kennis over enkele bij ons zeldzamere 
soorten, maar het is goed denkbaar dat het missen van zo'n waarneming ertoe leidt dat een 
populatie van die soort over het hoofd wordt gezien. Het gedrag bijvoorbeeld om te 
overwinteren in bomen, en maar af en toe in de ons bekende winterverblijven, doet in dat 
geval de rest. 

Wat kunnen we doen om zulke gevallen te voorkomen? Er zijn direct een aantal zaken te 
noemen die eenvoudig zijn toe te passen: 

1) Zorg voordat de wintertellingen beginnen dat je je kenmerken weer op een rijtje 
hebt, ook van (zeldzame) vleermuizen die je niet eerder zag. Organiseer een 
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dia/foto determinatie-avond. De Vleermuiswerkgroep Brabant doet dit inmiddels c 
jaren voorafgaand aan de wintertellingen, en tot zeer grote tevredenheid. Veel 
mensen hebben afbeeldingen van winterslapende vleermuizen, en er kunnen 
kenmerken worden uitgewisseld en bediscussieerd. Je kunt ook mensen met meer 
of andere ervaring uitnodigen voor zo'n avond. 

2) Maak bij twijfel over de determinatie van een vleerm is foto's. Dat kan heel goed 
met een (eenvoudige) digitale camera. Je ziet meteen of de foto's goed zijn, en je 
kunt ze dezelfde avond via de e-mail versturen voor determinatie door anderen. Zo 
heb je snel een terugkoppeling op je waarneming. Nee vooal ook foto's vanuit 
verschillende hoeken. Ook met een digitale videocamerc z ·n beelden te maken die 
geschikt zijn voor determinatie. Deze zijn echter nog wa· ast g te verzenden via 
de mail. 

3) Je kunt iemand voor de teling zelf uitnodigen die meer e."'Vc" eeft met het 
determineren van winters1apende vleermuizen. 

4) Wees beducht op soorten aie je niet voor de hand liggen. 1ee- ::eg c.s an de 
vleermuizen van Europa mee. 

Mensen moeten zich realiseren dat ze de verantwoordelijkheid hebben ori •e .. ::u. zo 
goed mogelijk uit te voeren. Uit Engels onderzoek blijkt dat gemiddeld de r,e ~- '""" ::e 
vleermuizen in een winterverblijf wakke wordt gemaakt door bezoek van een ·e:; ::e; er. 

dat alleen door de handeling van het te:,en zelf. Dat dat gebeurt ziet doorgaans re:--"' • 
omdat het opwarmen vaak langzaam gaat en in eerste instantie niet zichtbaar s ::er 
verzachtende omstandigheid is dat die vleermuizen die gemakkelijk wakker wc'"::er - c 
dichter bij het stadium zijn waarin ze om fysiologische redenen hun winters.c..c: - :e-er 
onderbreken. Maar het ligt toch voor de hand dat een telling niet bevorde" .r. s : - a· e 
dus goed uit! 

Het aantonen van zeldzame soorten .s voo '"'S termate belangrijk voor ce u s : er het 
voorkomen van deze soorten en hoe aeze e" voor staan. Het schept de -==e e;_ om 
gerichte beheersmaatregelen te nemen ~o- s ot kunnen gegevens ove" ce ez gheid 
van een zeldzame soort cruciaal zijn voor- de bescherming van een ve'"O • ~ _:. een gebied. 
Er ligt een taak voor de telleiders, de ".E. ' de VZZ en de provincie e e.- : c-epen om 
lering te trekken uit deze gevallen en o"'I 1- er verder mee aan de slag ·e. ?'" 

bMIR·i·MHIAiif-111,Hk·IIICld·ll 
!,, , •• ,. 
Bart Kranstauber 

De Kring Praktiserende Boomverzorgers (,::PB) is opgericht in 1982 s ee.n 
kennisvereniging voor mensen die zier vc><.rnatig met boomverzorg -.:: :e: g ouden. 
Jaarlijks organiseren zij een aantal ·r.e""lCaagen en op zaterdag ~·5 -f<.-=er /. was er een 
themamiddag over vleermuizen en bor,,en. Waar moet je als boor,er::rçe."" rekening mee 
houden als je een boom wilt snoeien dar el wilt omzagen. Het ·cee _ -.- :eze themadag 
was afkomstig van de KPB en ter ,r:-aers~euning was daar Eric Jc.,;.ce.r ==- benaderd, die 
zelf ook een van de lezingen voo1 · L JJf1 '"eKentng zou nemen. 

De middag begon met een praatje van een beheerder hoe om te g--- e- can beplanting 
die zijn langste tijd heeft gehad. Deze can lag op het landgoed A e ·- e.erd waar we later 
in de middag ook nog een kijkje hebben genomen. Deze beuken c=.i ~ -e oud geworden en 
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dreigde in elkaar te vallen waardoor er gevaarlijke situaties dreigden te ontstaan. Er werd 
ingegaan op de verschillende belangen waar rekening mee moest worden gehouden als je 
ging zagen in zo'n laan. 
Vooraf was er een inventarisatie geweest om te kijken waar de vleermuizen zaten en hoe 
die bomen zo veel mogelijk gespaard konden worden. Dit werd ondermeer gedaan door de 
stammen nog aangelijnd te laten staan zonder kroon er op. Ook werden de bomen in de laan 
gefaseerd in de tijd vervangen, zodat de nu aangeplante bomen tegen de tijd dat de 
laatste grote bomen zullen wegvallen deze al weer een beetje formaat hebben gekregen. 
Hierdoor werd ook getracht de bestaande trekroute in stand te houden. 
Tot slot volgde een verhaal van Eric Jansen om van uit vleermuis optiek te kijken naar 
vleermuizen en boombeheer. Hij vertelde onder meer over hoe vleermuizen gebruik maken 
van een bomen en dat vleermuizen daarbij gebruik maken van een groot aantal boomholten. 
Ook ging hij nog even in op de juridische zaken waarmee rekening moet worden gehouden 
bij het omzagen van een vleermuisboom. 
Tot slot zijn we nog gaan kijken in de laan die in het eerste praatje was besproken. Daar is 
gekeken naar de gemaakte aanpassingen in de laan, die er erg goed uitzagen. Erik deed nog 
een poging om met zijn "bomenkijker"een aantal boomholten te bekijken, helaas bleek 
echter dat de techniek hem deze keer in de steek liet, doordat de kijker stuk bleek te 
zijn. Dat deze kijker mogelijkheden heeft is wel gebleken, doordat hij hiermee in een 
aantal bomen al vleermuizen heeft gevonden. 
Tussen dit alles door was er uit gebreid de ruimte om vragen te stellen en van gedachten 
te wisselen. Er kwamen vele mogelijke of uitgeprobeerde oplossingen langs hoe in bepaalde 
gevallen te handelen. Ook was er enige scepsis over in welk seizoen dan wel werk in bomen 
is te verrichten want wat betreft vogels zijn weer andere zaag seizoenen onmogelijk en 
voor vleermuizen kun je dus niet in de winter zagen. Over het algemeen was het een zeer 
positieve middag waar veel kennis is uitgewisseld. Zeker is duidelijk geworden dat er heel 
positief word gestaan tegen over het beschermen van vleermuizen en natuur in het 
algemeen door de aanwezige boomverzorgers. Ik zou dan ook alle vleermuismensen willen 
oproepen eens contact te zoeken met deze groep mensen. 

Links 
http://www.kpb-isa.nl 

NHi1!·-IJ•IWil 
Rob Koe/man 

In 1987 werd op de zolder van het dorpshuis in Yde een grote groep vleermuizen 
waargenomen. Indertijd werden hangend aan de nokbalken tenminste 250 vleermuizen 
geteld, wat wijst op een kraamkolonie. De zolder is sindsdien niet meer bezocht. Dit jaar 
wilde men een inspectie uitvoeren van de zolder om de bouwkundige staat van de 
dakconstructie en de eventueel op de zolder aanwezige leidingen te controleren. Indien de 
inspectie daartoe aanleiding gaf zou deze gevolgd worden door herstelwerkzaamheden. 
Omdat men eventueel aanwezige vleermuizen niet wilde verstoren is advies gevraagd aan 
ecologisch adviesbureau Buro Bakker. Deze heeft de auteur gevraagd de zolder te 
onderzoeken op de aanwezigheid van vleermuizen en verslag uit te brengen over de 
aangetroffen situatie en advies te geven over de mogelijkheden om eventueel 
noodzakelijke werkzaamheden op een dusdanige manier uit te voeren dat hierbij eventueel 
aanwezige vleermuizen niet of zo min mogelijk zullen worden verstoord. 
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Op 11 oktober 2004 werd 
een inspectie uitgevoerd 
van de zolder. Hiertoe 
waren enkele tegels in een 
systeemplafond en het luik 
naar de zolder verwijderd. 
Op het luik werd al een 
grote hoeveelheid 
vleermuiskeutels 
aangetroffen. Op de zolde 

Foto: Rob Koelmàn --

· " zelf lag verspreid over de 
hele zolder nog veel meer 
mest. De zolder betreft 
grote, maar vrij lage zo la " 
met een pannendak. De 

vloer van de zolder is afgedekt met stroken steenwol ter isolatie. Er werden geen 
vleermuizen waargenomen en ook werden er geen dode dieren aangetroffen. Omdat een 
vrij groot deel van de keutels zwart en glimmend was kan er van worden uitgegaan dat er 
eerder in het jaar wel degelijk vleermuizen aanwezig zijn geweest. 

Omdat er geen dieren zijn aangetroffen bestaat de enige mogelijkheid om de soort te 
bepalen uit een determinatie aan de hand van de vorm en het formaat van de aangetroff er 
keutels. Daarnaast geeft ook het in 1987 getelde • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
aantal van 250 dieren aanwijzingen over de • 

• vermoedelijke soort. De keutels zelf zijn vrij groot. • 
Dit sluit bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis : 
(Pipistrellus pipistrellus) uit. De vorm verschilt ook : 
van die van de laatvlieger (Eptesicus serotinus) die • 

ook grote keutels heeft, zij het minder slank van Noord-Holland heeft nu oo 
vorm. Voor Noord-Nederland blijven dan over de Vleermuisopvangcentrum vo 
gewone grootoorvleermuis, de watervleermuis gewonde vleermuizen!!! E 
(Myotis daubentonii) en de meervleermuis (Myot is Heerhugowaard) 
dasycneme). Van de gewone grootoorvleermuis zijn Naast Groningen (050-31446 5 _ -- _ 
in Nederland echter nooit kolonies van boven de 100 • (0475-321583) en Zuid-Ho ,_,.:: ·-

• dieren aangetroffen. Van de watervleermuis zijn in 
Nederland tot op heden geen kolonies van boven de 
180 dieren aangetroffen. Kraamkolonies van deze 
soort worden bovendien voornamelijk in bomen en 

• 6213921) is nu dus ook Noord--= 
• • 16340740) weer ge .... = 
• • • • slechts zelden in gebouwen aangetroffen. Alleen de • 

meervleermuis heeft in Nederland kraamkolonies • • 
met groottes van tot ongeveer 400 vrouwtjes. De • 

• meervleermuis is daarnaast een typische • 

Petra Vlaming 

• gebouwbewoner. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Op grond van bovenstaande wordt geconcludeerd dat er in he- zomerseizoen op de zolde" 
van het dorpshuis in Yde vermoedelijk een kraamkolonie van eervleermuizen aanwezig is. 
Het is gewenst deze voorlopige determinatie komend zomerseizoen (eind april-begin juli) 
te bevestigen, bijvoorbeeld door onderzoek aan uitvliegende a eren. 
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Hoewel het op grond van het verspreidingsbeeld van jagende dieren aannemelijk was dat er 
in de provincie Drenthe zomerkolonies van de meervleermuis aanwezig zouden zijn, waren 
deze tot op heden nog niet gevonden. Dat er nu dan toch een verblijfplaats is aangetroffen 
komt dan ook enigzins als een verrassing. Waarom de verblijfplaats na de ontdekking in 
1987 niet bekend is geworden bij de deelnemers aan het toen lopende Vleermuis Atlas 
Project is onbekend. 

Overeenkomst voor de Bescherming van Populaties 
van Europese Vleermuizen (UNEP /EURO BATS) 

Peter lina 
De Overeenkomst voor de Bescherming van Populaties van Europese Vleermuizen (Bats 
Agreement), hierna kortweg de Overeenkomst genoemd, kwam in 1991 onder auspiciën van 
het Verdrag voor de Bescherming van Migrerende Soorten van in het Wild levende Dieren 
(Conventie van Bonn) tot stand nadat de ongunstige beschermingsstatus van vleermuizen in 
Europa was vastgesteld. De Overeenkomst trad in werking in 1994. Het hoofddoel van de 
Overeenkomst is om de lidstaten en die landen die nog niet voor samenwerking tot de 
Overeenkomst zijn toegetreden een raamwerk te bieden voor de bescherming van 
vleermuizen in Europa als gezamenlijk doel. 
De lidstaten (Partijen) verbieden het opzettelijk vangen, houden of doden van vleermuizen, 
waarvoor voor onderzoeksdoeleinden een speciale ontheffing is vereist. De strategische 
doelen van de Overeenkomst zijn het identificeren van belangrijke gebieden voor 
vleermuizenbescherming, het inventariseren van de status en bestandsontwikkelingen van 
vleermuizenpopulaties en de studie naar migratiepatronen. Op basis van deze 
monitoringactiviteiten werkt de Overeenkomst aan de ontwikkeling en volgen van 
aanbevelingen en richtlijnen voor verschillende taken die door de Partijen op nationaal 
niveau moeten worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld: 
• Methoden voor monitoring van vleermuizen; 
• Belangrijke onder- en bovengrondse verblijfplaatsen en foerageergebieden; 
• Duurzame bosbouw voor vleermuizen; 
• De toepassing van houtverduurzamingsmiddelen en antiparasitaire geneesmiddelen voor 

vee; 
• Het vangen en bestuderen van in het wild gevangen vleermuizen (inclusief het ringen en 

anderszins van merken voorzien); 
• Windturbines en vleermuizen 
• Internationale samenwerking tussenoverheden en particuliere organisaties. 

Het werkprogramma van de Overeenkomst wordt regelmatig herzien, zoals bijvoorbeeld: 
• Het Vleermuizenbeschermings- en beheerplan: Elke drie jaar wordt een nieuwe versie 

ontwikkeld om the prioriteiten vast te stellen voor vleermuizenbescherming in de 
komende periode van drie jaar; 

• Het werkingsgebied van de Overeenkomst. Op dit moment omvat het werkgebied van 
de Overeenkomst het continentale deel van Europa van af de Kaukasus in het oosten 
tot de Middellandse kust in het zuiden, alsook de Britse eilanden, Ierland, Cyprus en 
malta en de meeste eilanden die tot de Europese staten behoren. Deskundigen steken 
hun tijd in het verzamelen van informatie over migratiepatronen en het vergaren van 
kennis over de verspreiding van Europese vleermuizenpopulaties om te onderzoeken of 
het werkgebied van de Overeenkomst moet worden uitgebreid (bijvoorbeeld naar 
Noord-Afrika of het Midden-Oosten). 
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• De Bijlage bij de Overeenkomst. Deze Bijlage somt de vleermuizensoorten op die in 
Europa voorkomen en waarop de Overeenkomst van toepassing is. Nadat nieuw ontdekte 
soorten zijn aanvaard of na herziening van een wetenschappelijke soortnaam wordt de 
Bijlage overeenkomstig door de Vergadering van Part(en geamendeerd. 

Bovendien doet de Overeenkomst een beroep op , r î~ieven voor publieke bewustwording 
voor de bescherming van Europese vleermu;zenpop ct,es. De Europese Nacht van de 
Vleermuis is een van de succesvolle act ivite1"'en om dit te bereiken. Elk jaar organiseren 
vleermuizenbeschermers in Europa evenemenren om voorlichting te geven over vleermuizen 
die veel aandacht krijgen van het publ1e en oe media. 

De Overeenkomst kent de volgende orgcnen. 
• De Vergadering van Partijen (Meetmg of Parties [MoP]}. Dit is het hoogste 

besluitorgaan van de Overeen ons- en bekrachtigt onder meer Resoluties. Deze 
vergaderingen worden elke dr e oer gehouden. 

• De Adviescommissie (the Adv,s ,...,_, Committee [ACJ}. Dit is het werkorgaan van de 
Overeenkomst en komt ieder CC.'" o elkaar. Het evalueert data en voert discussies 
over wetenschappelijke en cc-· ·srratieve zaken over vleermuizenonderzoek en -
bescherming om prioritei e.., -e 57e en voor het toekomstige werk van de 
Overeenkomst. Voorts on-~er=- .. e.,. Resoluties voor de besluitvorm,ng c.n oe 
Vergadering van Partijen -en oe.r.oeve van onder meer het Vleermuizenoes-- er s-
en beheerplan. 

• Het EUROBA TS Secretcr ...ei. r-ter Secretariaat is het administrat ieve '": -
Overeenkomst. Het is ng~e.:: ooor de Eerste Vergadering van Partijer .. ;- ::--- .. 
1995 en begon met hcor er,aacmheden in 1996 in Bonn. Een van de hoo 'c-::. u 
het Secretariaat is hei cc ... .:: · eren en organiseren van de activiteiten van ce 
Adviescommissie en re+ o"gc.,, seren van de vergadering van Partijen. Bovenc er. -

het Secretariaat in - c- e,er voor: 
- het uitvoeren van beoogce coelstellingen: 
- het werven van meer lics-::-en: 
- het bevorderen ver. P!.::: e-:e :,ewustwording door alle beschikbare middelen. 
- het uitwisselen vc" · .::o"mc- e en het coördineren van internationaal onderzou e..-
monitoringact ivire -er:. 

In 2001 werd de Overeer ... o-..s- een onderdeel van het United Nations Environmen 
Programme (UNEP) en s-cc. c s een succesvol model om gel iJksoortige overeenkoms-e:
voor vleermuizenbesc er- ·.,_ oc cndere werelddelen te bevoraeren. Thans zijn 30 c."r;,-

aangesloten Partij b j ce e'"eenkomst. 

Bovenstaand artikel is or- eerc eer een folder die door EUROBA -5 s - -gebracht. Jan-Wil/~ 
Sneep van de sectie Inrerr.c• orc e Zaken van de Directie Natf.J:.tr ::.'" ,.e- Ministerie van LNV is ce 
beleidsvertegenwoordiger raa.'" we /ergaderingen van de Parfljer :::- ce :k+s Agreement. Peter -:: 
is vanaf het begin {1987} be-,y; -..:er bJ de ontwikkelingen van ae x-s "':reement en werd t,jder.s -_ 
eerste Vergadering van de Aa" esco"lf'Jissie {1996) benoemd o- -=e- -z·Her van deze comr.11ss _ 
In meij.l. werd Peter Lina :)Cers ce 9' Vergadering van de Aa" es.:::--.ss e in Vilnius (Litouwer 
voor de derde maal, voor eer è e"ar,ge periode, unaniem gekoze'"::..: - --:: -ter van de 
Adviescommissie. 
Informatie over de Bats Agreemer:· ,wr men vinden op www. E .... _-::::-s ::: Op deze website kar: - • 
onder meer de verslagen van ae vergaderingen, ontwerp-Reso,_ - e:: -~ men Resoluties en ar:=-=->e 

documenten raadplegen. 

VLEN- Nieuwsbrief nr. 46 Jaa gang 16 2004-3 



M&Hki·lil·Mit·iMi·-ffiifNilhi·fliliiiiffi 
Rob Koe/man 

Vleermuiswerkgroep Groningen - VZZ 

In de stad Groningen wordt 
jaarlijks vanaf augustus een 
groep gewone 
dwergvleermuizen (Pipistrellus 
pipistrellus) aangetroffen in 
de toren van de A-kerk. 
Aangenomen wordt dat dit 
eerstejaars dieren betreft. In 
de winter worden hier tussen 
de 60 en 100 overwinterende 
dieren geteld, waarbij er van 
wordt uitgegaan dat dit 
dezelfde dieren zijn die ook al 
in augustus aanwezig zijn. 
Ieder jaar worden er ook 
dode dwergvleermuizen gevonden. In een normaal jaar zijn dat er zo'n 10 tot 15. Uitgaande 
van, bij mijn weten, ongeveer 15 'Yo sterfte onder eerstejaars dieren kan dit beschouwd 
worden als een normale natuurlijke sterfte. Af en toe echter treedt er een verhoogde 
mortaliteit op. In september 1998 werden maar liefst 37 dode dieren aangetroffen, 
waarvan 31 dieren recent waren gestorven (nog niet ingedroogd). Ook dit jaar was er weer 
een verhoogde mortaliteit. Begin september werden er bij drie bezoeken in totaal 31 dode 
dieren gevonden, waarvan 29 recent waren gestorven. Voor zover na te gaan zijn de dieren 
die in september 1998 en 2004 stierven allemaal eerstejaars dieren (niet gesleten tanden, 
doorschijnende vingergewrichten). 
Een overeenkomst tussen 1998 en 2004 is dat het allebei jaren met extreem natte zomers 
waren. Het lijkt er dan ook op dat dergelijke 'moeilijke' jaren onder de groep eerstejaars 
gewone dwergvleermuizen in de A-kerk in Groningen zorgen voor een sterfte die tenminste 
twee keer hoger is dan normaal. 

Vleermuiswerk in Zeeland 
Nanning-Jan Honingh 

ZWGZeeland 

Al jaren is het onduidelijk wat er zich in het Zeeuwse achterland aan onderzoek en 
inventarisaties naar vleermuizen wordt gedaan. Op veler verzoek en als antwoord op 
prangende vragen omtrent het wel en wee van de Zeeuwse vleermuizen probeer ik in dit 
bericht klaarheid te verschaffen. Sinds ik een jaar of tien geleden in Zuid-Beveland (zoekt 
u dit maar eens op in de atlas) ben gaan wonen en mij op voorbeeldige wijze heb 
ge,ntegreerd in de Zeeuwse cultuur van stropievet, mossels, bieten en Bl0f, heb ik 
daarmee ook getekend voor absolute zwijgzaamheid omtrent de binnenlandse 
aangelegenheden. Voor de VLEN-nieuwsbrief mocht ik na lang aandringen toch een 
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uitzondering maken, mits ik mij slechts tot de vleermuiszaken beperkte. Voor andere 
mededelingen geldt absolute terughoudendheid en voorbehoud. 

Netwerk vleermuiswerkers 
In 2003 is een eerste aanzet tot de vorming van een netwerk voor klachtafhandeling 
gedaan. Sinds een paar jaar zijn gemeenten verantwoordelijk gesteld voor de afhandeling 
van meldingen van en klachten over vleermuizen. Als test heb ik alle gemeenten gebeid met 
de mededeling dat ik vleermuizen in huis had. Behalve de gemeente Reimerswaa l die keurig 
een contactpersoon had aangewezen, werd ik naar allerlei verschillende instan 1es en 
personen (waaronder ikzelf) doorverwezen. In Zeeland hebben we na de laatste fus ie nog 
slechts 13 gemeenten over en bij 12 gemeenten is er inmiddels een contactpersoo 
aangesteld. Gestreefd wordt naar 2 vrijwilligers per eilandregio die dan 2 of 3 gemeenten 
bedienen. Op dit moment zijn er 9 vrijwilligers, maar deze zijn nog niet optimaa erdeeld. 
Bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland is één meldpunt ingericht waar mensen met vragen 
over vleermuizen terecht kunnen. Dit meldpunt zorgt ervoor dat indien nodig een 
vrijwilliger een bezoek brengt en dat gemeenten op de hoogte worden gestelo. :)c 

afgelopen jaren zijn meer dan 100 meldingen binnengekomen. We houden jaar1:~K.S contact 
met de koloniehouders. Nieuwe vrijwilligers krijgen een werkmap en worden met exc ... s1es 
en begeleid bezoek aan vleermuiskolonies voor het werk klaar gestoomd. 

Overigens zijn de fusiegolven nog niet geluwd, ondanks dat de dijken nu allemaal op 
deltahoogte zijn gebracht en alle eilanden met elkaar zijn verbonden. De wee 
waterschappen Zeeuws Vlaanderen en Zeeuwse Eilanden willen graag samengaan, maar er 
wordt nog getwist wiens kantoorgebouw na de laatste samenvoeging het eerst is 
afgeschreven. Als dat achter de rug is en Waterschap Zeeland een feit is, zal de 
instandhouding van provinciale overheid helemaal onhoudbaar zijn geworden. Tegen die tijd 
zal ook de inmiddels gevormde gemeente Zeeland met het Waterschap op lokaal niveau 
fusiegesprekken voeren. Gezien de economische vooruitzichten vallen de gelden om 
natuurterrein aan te kopen weg en worden Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting 
Zeeuws Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland bijeen geveegd. De extra 
gelden voor terrorismebestrijding zullen worden ingezet ter versterking van deze 
mastodont, zodat uiteindelijk slechts 2 organisaties de macht in handen hebben: 
Waterschap Zeeland voor de buitendijkse, Landschap Zeeland voor de binnendijkse 
strijdkrachten. Middels een symbolische handeling door na alle veerponten nu ook alle 
bruggen op te heffen, zal de onafhankelijkheid van de Republiek Zeeland zijn uitgeroepen. 
President, burgemeester en baljuw Balkenende I zal dan eindelijk de oproer in de 
Overzeesche Gebiedsdelen ten zuidoosten van Australië de kop hebben ingedrukt en 
zitting kunnen nemen in zijn residentie in het voormalige station van Kapelle-Biezelinge om 
zich geheel toe te wijden aan het voorzitterschap van het Zeeuwse natuur- en Ruige 
anjerfonds. De (uitheemse) leeuw in het Zeeuwse wapen zal worden vervangen door de 
(inheemse) noordse woelmuis 

Kerkzolders 
In 2003 is een kerkzolderonderzoek van start gegaan. Alle kerkzolders van Zeeuws 
Vlaanderen en Zuid-Beveland zijn nu geïnventariseerd op de aanwezigheid van vleermuizen 
en de mogelijkheden voor vleermuizen om de zolder als kraamverblijf te gebruiken. We 
letten hierbij speciaal op de aanwezigheid van (verse) uitwerpselen. In Zeeuws-Vlaanderen 
werden op 30 van de 56 kerkzolders vleermuiskeutels ontdekt; in Zuid-Beveland op 20 van 
de 78 kerkzolders. Op totaal 3 kerkzolders in Zeeuws Vlaanderen hebben we met 
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zekerheid de aanwezigheid van de grijze grootoorvleermuis vastgesteld; op 6 andere de 
gewone grootoor. Op Zuid-Beveland kwam de gewone grootoor op 3 zolders voor. 

Het onderzoek wordt betaald door de Nationale Postcodeloterij en de Provincie Zeeland. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland. De beide grootoorvleermuizen en de meervleermuis staan hier als aandachtssoort 
in het soortenbeleid vermeld. In overleg met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
(SCEZ), waaronder de Monumentenwacht, hangen we op vleermuiszolders een informatief 
bordje, zodat bezoekers van de zolders zijn gewaarschuwd. Ook wisselen we gegevens uit 
en houden we jaarlijks contact met de kerkbesturen. De contacten met de meeste 
kerkbeheerders zijn goed en de medewerking is uitstekend. Er is ook geld beschikbaar 
gesteld voor het aanbrengen van vleermuisvriendelijke maatregelen en de aanplant en het 
onderhoud van bomen en struiken. Dit geldt met name voor de kerkzolders met grootoren. 
In 2005 staat de regio Walcheren op het programma. 

Onderzoek naar de kerkelijke gezindheid van de verschillende vleermuissoorten leverde 
weinig significante gegevens op. Vooral monumentale gebouwen hebben de voorkeur. Brits 
onderzoek naar het voorkomen van muurplanten aan kerkgebouwen leverde een voorkeur op 
voor protestantse godshuizen. Deze worden namelijk zuiniger gestookt, waardoor de muren 
voldoende vochtig blijven. Ook op het gebied van kerkverlating onder vleermuizen is weinig 
te zeggen, vanwege het gebrek aan vergelijkingsmateriaal uit het verleden. Een groot 
raadsel zijn de versplinterde groepjes Grijze grootoorvleermuizen in het Rooms-katholieke 
Zeeuws Vlaanderen. Vrijzinnige afscheidingen komen in het Roomse nauwelijks voor. 
Splintergroeperingen zijn scheuring en inslag op de protestantse voormalige eilanden, 
waardoor de vorming van ondersoorten meer voor de hand ligt. In deze streken worden 
echter zelden bijzondere vleermuizen gesignaleerd. 

Zomer- en winterinventarisaties 
Leden van de Zoogdier Werkgroep 
Zeeland duiken onder leiding van Jan Piet 
Bekker jaarlijks in de bunkers op 
Schouwen-Duiveland. De resultaten 
daarvan zijn terug te vinden in de VLEN
nieuwsbrief. In de afgelopen jaren is er 's 
zomers niet veel onderzoek uitgevoerd. 
Lucien Calle heeft onderzoek gedaan naar 
het voorkomen van kolonies van Rosse 
vleermuizen in het waterwingebied in 
Zeeuws Vlaanderen. Ikzelf was bezig met 
de inventarisaties van welen (kleine 
meertjes ontstaan na voormalige 
dijkdoorbraken) in de Zak van Zuid
Beveland, gericht op de watervleermuis. 
Op bijna alle weeltjes heb ik jagende 
watervleermuizen aangetroffen en ik heb 
in elk geval één kolonie kunnen traceren. 
Voor 2005 hebben we nog geen concrete 
plannen, maar onderzoek naar de 
meervleermuis staat op het verlanglijstje. 
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BioQuip 
Het adres voor vleermuisdetectors 

Tevens veerunsters en zoogdiervallen 

E.de Boer van Rijkstraat 13 
2331 HH Leiden 

tel.: 071 -531 49 79 
fax: 071 -576 62 68 

e-mail: bioquip@zonnet.nl 

ook tijdens de avonduren bereikbaar 
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Agenda Vleermuisconferenties 
(en zoogdierenconferenties waarin vleermuizen onderdeel van uitmaken 

)(fh European Bat Research Symposium 
Datum: 22-26 augustus 2005 
Plaats: Plaats: National University of Ireland, Galway, 
Ierland 
Informatie: james.dunne@nuigalway.ier of www.ebrslO.com 
Formulieren voor voorlopige registratie zijn op te vragen bij 
Peter Lino (phc.lina@tiscali.nl) 
Voertaal: Engels 

14th International Bat Research Conference 
Datum: 5-11 augustus 2007 
Plaats: Oaxaca, Mexico 
Voertaal: Engels 

x:cth European Bat Research Symposium 
Datum: augustus 2008 
Plaats: Cluj-Napoca, Roemenië 
Informatie: farkas@xnet.ro 
Voertaal: Engels 

Organisatiecomité: Jimmy Dunne (Ierland), Kate McAney 
(Ierland), Wallace Arthur (Ierland), Connor Kelleher 
(Ierland), Niamh Roche (Ierland), Peter Lino (Nederland), 
Stéphane Aulagnier (Frankrijk), François Leboulenger 
(Frankrijk), Amy Coyte (VK), Simon Mickleburg (VK). 

Voor informatie over bovenstaande conferenties kan men 
ook terecht bij : 

se Belgische Vleermuizenstudiedag(en) 
Datum: oktober 2005 
Plaats: onbekend 
Onderwerp: 
Informatie: alexlefevre@hotmail.com 
Voertaal: Nederlands en Frans 

VLEN-dag 
Datum: za. 29 oktober 2004. 
Plaats: wordt nog bekend gemaakt 
Informatie: zie VLEN-Nieuwsbrief 
Voertaal: Nederlands, buitenlandse sprekers 
Engels of Duits. 

RCBSC 
Postbus 835 
2300 AV Leiden 
e-mail : phc.lina@tiscali.nl 

~==================================================================== Il Il 
Il Il 

Il 
Il 

Il Promoot · e vleermuisactiviteit 
Erik Korsten/ Redactie Vleermuis.net 

Organiseer je een wandeling, dialezing, tentoonstelling of een andere publieksactiviteit over vleer muizen? 
Laat het ons weten en wij zetten het in de agenda van www.vleermuis.net! Om je activiteit door te geven 
stuur je een e-mail naar redactie@vleermuis.net met daarin een korte omschrijving van de activiteit. Om 
het onderhoud van de agenda eenvoudig te houden moet die omschrijving er als volgt uitzien: 

Datum : Naam van de activiteit - Gemeente (Provincie) 
Korte omschrijving van de activiteit. (max. +- 50 woorden) 
Informatie over startpunt, prijzen, aanvangstijden, of men zich vooraf moeten aanmelden en hoe ze dat 
kunnen doen. 
Telefoonnummer en/of e-mail adres voor meer informatie. 
Een link naar een pagina met meer informatie op Internet is altijd welkom. 

We zien je vleermuisactiviteiten graag tegemoet! 

Il 

Il 

1 ===========--------------==============-=--------=================== 
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Vleermuiswerkgroep Nederland-VZZ. 
vleermuiswerkgroepnederland@vzz.nl 
Voorzitter: John van Vliet (071-5314979) 
E.de Boer van Rijkstraat 13 2331 HH Leiden 

Adressen 

Secretaris: Anne Jifke Haarsma (06-16392155), Johan de 
Witstraat 23 2334 AM Leiden. 
Penningmeester: Floor van der Vliet (020-6828216) 
Bilderdijkstraat 163 r. 1053 KP Amsterdam 
Publiciteit en Ledenadmin: Saskia Roselaar (071-5280022) 
Hoven 24 A, 2312 MJ Leiden, 
Overige bestuursleden: Rudy van der Kuil (070-3652811), 
Petra Vlaming (06-16340710) & René J onssen (0345-
530085) 

Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming 
Oude Kraan 8 
6811 LJ Arnhem 
Tel: 026-3705318 Fax: 026-3704038 
Http://www.vzz.nl 
-Wintertellingen: Vilmar Dijkstra 
v.dijkstra@vzz.nl 
-MER- loket (vleermuizen):Ludy Verheggen 
l.verheggen@vzz.nl 
Zoogdiermonitoring 
Antwoordnummer 2426 
6800 VJ Arnhem 
E-mai 1:zoogdier@vzz.nl 

Provinciale Werkgroepen 
Friesland: Marten Zijlstra (0511-462637) 
Lauermansstraat 22 9551 BB Burgum 
martenzijlstra@wanadoo.nl 
Groningen: Vleermuiswerkgroep Groningen 
Rob Koelman (050-3128698) 
Alexanderstraat 2-A,9724 JW Groningen 
rkoelman@zonnet.nl 
Overijssel: ZWG- Overi issel 
Roel Hoeve (0527-243001) 
D.v.Bourgondiestraat 57, 
8325 GG Vollenhove 
roelhoeve@hetnet.nl 
Drenthe: Vleermuiswerkgroep Drenthe 

Bertil Zoer 0592-353639 
Eiberstraat 14 
9404 EC Assen 
bzoer@hotmail.com 
Flevoland: Jeroen Reinhold 
Archipel 35-44 
8224 HK Lelystad 
reinhold@landschapsbeheer.net 
Noord-Holland: NOZOS 
Kees Kapteyn 
Wenenstraat 57 
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2034 es Haarlem 
kkapteijn@tiscali.nl 
Zuid-Holland: ZWG- ZH 
Kees Mostert 015-2145073 
Palamedesstroat 74,2612 XS Delft 
zoogdierzuidhollond@zonnet.nl 
Utrecht: VLEU 
Eric J onsen 030-2722644 
Vermeulenstroat 164,3572 WT Utrecht 
eojansen@zonnet.nl 
Monitoring: Zomer Bruijn 033-4622974 
Nieuwstroot 23,3811 JX Amersfoort 
Gelderland: VLEGEL 
Secretaris: Hans Huitemo 026-3700341 
Wintertellingen: Gerhord Glos 026-4432879 
Kerkzoldertellingen: René J onssen 0345-530085 
Noord-Brabant: VWG-NB 
Peter Twisk 073- 6445664 
Jan Mosmanslaon 19, 5237 BB Den Bosch, 
Wintertellingen: Jeroen Nusselein 0162-318313 
Jagersveld 43,5103 HM Dongen 
Kolonietellingen: vacant /interim Erik Korsten 
vleermuis.brobont@planet.nl 
Vleermuisstichting Noord Brabant 
Ad v. Poppel 013-4552030 
Griegstraat 449,5011 HL Tilburg 
Limburg: Jan Kluskens 0495-634502 
Kruiszijweg 6,6034 RZ Nederweert 
ja.kluskens@planet.nl 
monitoring: Ludy Verheggen 043-3641166 
Lijsterbeslaan 22,6241 AN Bunde 
l.verheggen@vzz.nl 
mergelgroeven: Jos Cobben 043-3252776 
Prins Bischopssingel 1-H,6212 AA Maastricht 
Zeeland: ZWG- Zeeland 
Nanning-J an Honingh 0113-548119 
Schoondijksedijk 35, 4438 AE Driewegen. 
nonning-jan.honingh@slz.landschapsbeheer.nl 

Subscribing to the Newsletter from obroad: send 
the amount of money required (€ 8,00) cash in 
European currency to: 
VLEN, Saskia Roseloor, Hoven 24 A, 2312 MJ 
Leiden, The Netherlands. 

COPY SLUITINGSDATUM: l mei 2005 

Teksten kunnen aangeleverd worden via mail, 
floppy of papier. Foto's en tekeningen liefst 
apart via de post toesturen. Grafieken 
gelieve in excel- bestand te versturen. 
Email: VLENNIEUWSBRIEF@VZZNL 
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