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Nog een paar weken en don staat de jaarlij kse VLEN-dag weer op het
programma, opnieuw in Leiden. Het belooft weer een mooie dag t e
worden, met een veelzijdig programma, mooie videobeelden van
vleermuizen en twee internationale sprekers. Komen dus.
De reden dat we weer in Leiden zitten heeft vooral met financiële
argumenten te maken, we kunnen op deze locatie terecht zonder dat we
daar veel geld aan kwijt zijn. We begrijpen dat deze locatie niet voor
iedereen in Nederland even snel en goed te bereiken is. Daarom roepen
we andere werkgroepen en leden op om in samenwerking met de VLEN
andere goedkope locaties t e zoeken en samen het programma vast te
stellen.
Schiet ons eenS aan op de VLEN-dag als je een goed voorstel hebt in
de ze richting. Een jaarlijkse VLEN-dag kan de steun van iedereen goed
gebruiken.
Het bestuur en redactie
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Ervaringen met een "boom- har trap"
Theo Douma en A/bert Douma
Mfsschien komt het je bekend voor:}e vindt een kolonie myoten en ontdekt dat het myoten zIjn.
Maar dat wist je al! Zijn het franjestaarten, board-, Brandt's- of watervleermuizen,:J Of
misschien toch Bechstein's vleermuizen. Aan het gelUId is het heel slecht te horen, zeker als ze
in een donker bos in- of uitvliegen. Het volgen van de uitgevlogen dieren geeft ook geen
absolute zekerheid In dat geval kan het nodig zIjn om een dier in de hand te bestuderen om te
bepalen over welke diersoort we praten. Een andere reden voor het ter hand nemen van een
vleermuis kan bijvoorbeeld zijn in het geval van te/emetrie-onderzoek.
Als voorbereiding voor het project "Bechstein's in Over ijssel" waar we d.m.v. telemetrie een
dier willen volgen, hebben we al langer ervaring opgedaan met een zelf ontworpen boomharptrap. Voorheen gebruikten we een netje die we voor het boomgat plaatsten en waarin een
vleermuis verstrikt raakte op het moment dat hij de boom uitvloog. Aan deze manier van
afvangen kleven meerdere nadelen. Allereerst is het noodzakelijk het net continu te
controleren om te voorkomen dat een gevangen vleermuis zichzelf weer bevrijdt of dat er nog
een vleermuis in het net komt. In de tweede plaats werkt deze manier van vangen verstorend,
omdat een vleermuis niet altijd even eenvoudig uit het net t e halen is waardoor het dier langere
tijd vastgehouden moet worden. In de derde plaats is het nagenoeg niet mogelijk meer dan één
vleermuis te vangen. Hierdoor krijgen we nooit inzicht in de samenstelling van de kolonie
(populatie is het van een boom, zeker niet van de gehele populatie!).
De boom- harptrap die we ontwikkeld
hebben, heeft deze nadelen niet. Door deze
val zijn we (als we dat willen) in stoot
meerdere vleermuizen te vangen, zonder dat
we de val continu hoeven te controleren en
zonder dat er veel onrust bij de vleermuizen
ontstaat.
Hoe werkt het?
In feite werkt het net zo als een gewone
harpt rop: de dieren vliegen t egen verticaal
gespannen draden en vallen dan noor beneden
in een zak. Als ze langs de zak omhoog
kruipen kunnen ze niet meer noor buiten en
gaan daar dan rustig hangen.
Het model dat we gemaakt hebben heeft de
vorm van een trechter (zie foto).
Het is een metalen frame waarvan de
bovenkant open is, met die gedachte dot de
dieren noor beneden uitvliegen. Aan de
voorkant zit een verticale opening van
ongeveer 6 cm breed. Die opening kunnen we
voor e lk willekeurig gat plaatsen. De draden
die van boven naar beneden lopen zitten
ongeveer een centimeter uit elkaar.

VLEN- Nieuwsbrief nr. 45 Jaargang 16 2004-2

Foto Theo Douma

2

Daaronder zit een stuk van een plastic fles
dot smal toeloopt . Doordoor vollen ze noor
beneden in een katoenen zak. Omdat de
zak aan bovenkant d.m.v. een metalen ring
heel breed is kunnen de dier en dus niet
naar buiten. (de beesten blijven tussen de
fles en de zak zitten).
Het geheel wordt op een hengel of
tentstokken geplaatst en op die manier
kunnen we voor elk willekeurig gat vangen.
De resultaten zijn tot nu erg goed. Het
enige wat je hoeft te doen is het
controleren van het zakje. Je ziet het dier
in het zakje bewegen en dat is het teken
om de vol naar beneden t e halen en het
dier te verwijderen.
Je kunt meerdere dieren vangen om beter
inzicht te krijgen in de kolonie. Vorig jaar
vingen we een aantal dieren af uit een
kolonie. Daar waar we een kroamkolonie
watervleermuizen verwachtten, bleek het
te gaan om een tiental monnet jes.

Foto Theo Douma

Overigens is het niet noodzakelijk moor wel aan te roden om erbij te blijven. Een heel enkele
keer ontsnapt een dier uit de vol doordat hij niet in de zak belandt, maor boven de trechter
blijft zitten. In een tweede versie van deze boomharptrop maken de we onderste ring nog iets
groter, zodot dit niet meer voorkomt .
Tot slot: het is duidelijk dot het vangen van vleermuizen, hoe je dot ook doet, voor de dieren
stress oplevert. Dit artikel is don ook geen aanmoediging om nu moor te gaan vangen, maar in die
gevallen waarin vangen wel noodzakelijk is, is het gebruik van een boom-harptrap een makkelijk
hulpmiddel dot op diverse manieren vleermuisvriendelijk t e gebruiken is. Ons inziens is deze
manier van afvangen om verschillende manieren beter don een afvangnet in welke vorm dan ook.

Dode bomen planten
Lex Quere/le
In de gemeente Loon op Zond liggen de dorpen Loon op Zond, Kootsheuvel en De Moer.
Tussen de dorpen Loon op Zond en De Moer bevindt zich een verbindingsweg met een lengte van
co. 3,5 km. De weg is geflankeerd door een laan die hoofdzakelijk uit beuken bestaat, maar
vooral in het westelijk deel ook uit Amerikaanse eiken.
De leeftijd van de loon is co. 150 jaar, waarbij opgemerkt moet worden dot de bomen in het
oostelijk deel een stuk vitaler en forser zijn don die in het westelijk deel . Vermoedelijk heeft
dit met de samenstelling van de bodem te maken.
Door het ontbreken van een goede begeleidingssnoei en de wat schrale omstandigheden
bereiken de bomen eerder hun eindfase don wanneer zij in optimale conditie konden groeien.
In 1998 heeft de gemeente Loon op Zond een inventarisatie laten doen naar de
gezondheidstoestand van de bomen. Daarnaast is gekeken hoe de bomen zich ontwikkelen ten
opzichte van de weg. Bomen die met de stom noor binnen groeien komen in aanmerking om
verwijderd te worden in verbond met de verkeersvei ligheid.
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Vit inventarisaties is gebleken dat in de hier aanwezige bomen een groot aantal spechtengaten
en natuurlijke holtes aanwezig zjjn. Diverse holtes worden gebruikt door vleermuizen,
holenduiven, kauwen en boomklevers. Vanwege het belang van deze natuurlijke -nestkasten is in
overleg met de gemeente Loon op Zand besloten om tijdens een grootschalig onderhoud van de
laan een aantal bomen met holtes te verplaatsen naar het aangrenzende bosperceef.
De bomen hebben zelf geen waarde als zaaghout waardoor er kosten gemaakt moeten worden
om deze bomen klein te maken en af te voeren. Het herplaatsen van de bomen in het
aangrenzende bos kon dan ook binnen het geplande budget plaatsvinden.
H

Gekozen is voor de volgende werkmethode: De bomen worden ontdaan van takken
(gekandelabert) waarbij het takhout in het belendende bos verwerkt kan worden. Op de locatie
waar de af te zagen boom komt wordt een gat gegraven van ca. 1,5 meter diepte. Hierna wordt
de af te zagen boom in een strop gehangen en vervolgens afgezaagd. De kans op verstoring van
eventueel in de boom verblijvende vleermuizen wordt, bij voorzichtig werken, tot een minimum
beperkt. De boom kan vervolgens in het gat geplaatst worden en afgewerkt. Op deze manier
zijn er een tweetal bomen verplaatst waarbij rekening gehouden is met de vliegopeningen, de
bomen zijn in dezelfde stand gezet als dat ze verwijdert waren.
Van één van de bomen is in 2000 vastgesteld dat er rosse vleermuizen in een holte zaten. In de
daarop volgende jaren is de boom niet gecontroleerd. Bij de andere boom is in 2000 het
voormalig spechtennest ingenomen door koolmezen. Deze laatste boom is in 2003 bewoond
geweest door een groene specht. Buit en het feit dat de boomholten ook daadwer kelijk gebruikt
zijn, bied zo'n grote dode boom ook een plek voor diverse schimmels, insecten e.d.
AI met al een creatieve oplossing die de natuur weer een stukje verrijkt
Lex QuerelJe
Middelstraat 1
5176 NH De Moer
013 5159345/06 54295156

Foto 1. De herplante dode bomen
hebben onderdak geboden aan
rosse vleermuizen, en later aan
spechten. Foto Hemmo Dekkers
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Ver laatste bomen bij Boxtel
Peter Twisk
Noar aanleiding van het g e val van de 'verplaatste bomen' daf door Lex QuerelIe wordt
beschreven in voorgaand verhaal, kwam mIJ een ander, vergelijkbaar geval ter oren.
Initiatiefnemer bleek Ton Stokwielder te zijn, iemand die Ik tijdens een reis naar Polen had
leren kennen. Ton heeft een boomonderhoudsbednj f. maar is bijvoorbeeld ook actief in de IVN
We maakten een afspraak en in februari '04 ontmoetten we elkaar aan de noordz ijde van
Boxtel. waar een jaar eerder groot onderhoud was uitgevoerd aan bomen.
De Bossche weg, een drukke verbindingsweg aan de noordzijde van Boxtel, ligt in een bosrijke
omgeving. Deze weg wordt aan weerszijden geflankeerd door een dubbele laan met Amerikaanse
eiken en beuken. Ton vertelde dot deze bomen op schrale grond groeien, en zo dicht opeen
staan dat er ondergronds f linke concurrentie optreedt om aan voldoende voedingsstoffen te
komen. Zodoende gaan de bomen sneller in conditie achteruit dan gezien hun leeftijd verwacht
mag worden, met onder andere afstervende takken tot gevolg. Vallende takken of omvallende
bomen kunnen een gevaar zijn voor het passerende verkeer , en voor eventuele schade kan de
eigenaar van een boom aansprakelijk zijn. Zodoende moest er op deze plaats ingegrepen worden,
en moest een deel van de bomen gekapt worden. De ruimte die hiermee vrijkwam komt ten
goede aan de bomen die \\Iel konden blijven staan. Om de omstandigheden voor de bomen in
ruimere zin te verbeteren werden onder andere ook humusvormende stoffen op en in de bodem
gebracht. Tijdens ons bezoek kon Ton constateren dat dit goed had ge\\lerkt, want er had zich
een mooie humuslaag op de bodem gevormd.
Het werk was met de nodige aandacht voor de natuur ter plaatse uitgevoerd. Grote en kleine
takken waren niet afgevoerd, maar in grote, dichte hopen opgestapeld naast de weg. Allerlei
dieren kunnen hiervan profiteren, waaronder broedende vogels en allerlei insecten. Een
betrekkelijk kleine boom met een flinke holte zou , gezien de conditie, eigenlijk gekapt moeten
worden. De holte werd echter door een boomkruiper als slaap- en broedplaats gebruikt. Door de
boom via een stevige kabel met een andere boom te verbinden kon het risico van het omvallen
van deze boom echter worden teniet gedaan, zodat de boomkruiper haar broedplaats kon
behouden.
Voor twee grote bomen met flinke holten was dit echter geen optie; als die zouden omvallen zou
dit grote schade tot gevolg kunnen hebben. Daarom werd voor deze bomen ongeveer dezelfde
methode gebruikt als bij Huis ter Heide. Ze werden van hun zijtakken ontdaan, door een kraan
vastgepakt en daarna omgezaagd, waarna ze enkele meters verderop in een gat in de grond
werden gezet. Ton vertelde dat kauwtjes, die een van deze bomen als onderkomen gebruikten,
vrijwel direct na het verplaatsen de bekende holte weer in gebruik nomen! De bomen leunen iets
achterover , zodat als ze vallen ze niet op de weg terecht komen.
Van deze locatie is niet bekend of er vleermuizen in de bomen huizen. Er zijn ter plaatse echter
wel jagende of passerende rosse vleermuizen gehoord, en in het aangrenzende Sparrenrijk zijn
er aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen in bomen.
Boombewonende vleermuizen ondervinden waarschijnlijk flink wat concurrentie van vogelsoorten
die in boomholten broeden. Het behoud van boomholten , in de vorm zoals dot bij Huis ter Heide
en bij Boxtel is gebeurd , lijkt me daarom zeker ook in het belang van vleermuizen. Het
vermindert immers de druk op de 'woningmarkt', waardoor vleermuizen meer kansen krijgen. In
hoeverre deze ingreep als compensatie voor het verlies van door vleermu izen bewoonde bomen
kan gelden is denk ik niet duidelijk. Dat zal onder andere afhangen van de tijd die de bomen , die
op deze manier worden verplaatst, kunnen blijven staan. Het klimaat in zo'n dode boom zal
wellicht afwijken van dat in een levende boom. Verder verwacht ik dat insecten en spechten een
veel grotere invloed uit kunnen oefenen op een dode boom don op een levende. Het behouden
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van door vleermuizen bewoonde bomen door ze op de hiervoor beschreven manier te verplaatsen
lijkt me echter op z'n minst een waardevolle aanvulling van de weinige mogelijkheden die we
hebben om het verlies van zulke bomen te compenseren. Uiteraard is het dan wel aan te raden .
na het verplaatsen van de boom te controleren of de bomen nog door vleermuizen bewoond
worden, en hoe lang .

foto 1. Een gekapte boom wordt opgepakt door een kraam en in een gat in de grond gezet.

Foto Ton Stokwielder

Foto 2. De 'herplante' bomen kunnen
nog jarenlang onderdak bieden aan
onder andere vogels.

Foto Peter Twisk
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Vleermuizendorp Neede
PeferLina
In het Gelderse dorp Neede (atlasblok 34-34) heten de mensen als sinds mensenheugenis
~vtearmuze~ en hebben een wekelijkse huis-oon-huiskrant, genaamd -D'n VJeormoes· , een

carnavalsvereniging -de Vlearmuze· en een muziekband -de Vlearmusbond: Bovendien ligt vlak
buiten het dorp het natuurgebied ·'t Vreer:.
Enkele natuurliefhebbers en ondernemers in Neede hebben het initiatief genomen om
vleermuizen meer onder de aandacht van de Nederlandse bevolking te brengen. Ze verwachten
daarmee ook dot het dorpje Neede landelijke bekendheid krijgt. Er is inmiddels de Stichting

Vleermuizendorp Neede opgericht. De stichting is thans bezig met het stichten van een
Vleermuizenmuseum en ~ informatiecentrum op de sfeervolle zolder van de Neede bibliotheek,
die in een Ir eeuws gebouw is gevestigd. In 2001 hebben enkele enthousiastelingen in het
Needse Vleer ol een kelder gebouwd waarin vleermuizen kunnen overwinteren.
Er zullen in Neede regelmatig activiteiten over vleermuizen worden georganiseerd, zoals
excursies met bat-detectors en lezingen. Voor jeugdigen zal er maandelijks een tekenwedstrijd
worden gehouden. De beste tekenaar wordt don 'Vleermuis van de maand."
In de huis -oon- huis-kront "D'n Vlearmoes" zal iedere twee weken een informatief artikel over
vleermuizen en hun leefgewoonten worden gepubliceerd. Wie deze artikelen uitknipt, zal in de
loop van de tijd een eigen 'vleermuizenencyclopedie" kunnen opbouwen. Deze artikelen kunnen
worden opgeborgen in voorbedrukte ordners die aan donateurs van de Stichting
Vleermuizendorp Neede ter beschikking worden gesteld.
Men kon donateur van de Sticht ing Vleermuizendorp Neede worden door een bijdrage van
tenminste € 10,00 per jaar. Daarnaast kon men de stichting in haar werk helpen door het
leveren van gedrukt en gefotografeerd informatiemateriaal. waarmee het museum kan worden
ingericht en voorlichtingsmateriaal over vleermuizen kan worden samengesteld. Veel
ondernemers in Neede doen binnen hun bedrijf op een eigen wijze mee om Neede werkelijk tot
het vleermuizendorp van Nederland te maken.
Het adres van de Stichting Vleermuizendorp Neede is: postbus 14,7160 AA Neede. Emailadres: info@vleermuizendorp.nl

Vleermuisonderzoek in Bialowieza, Polen
ArnoDomen
Nadat ik in de winter van 2001/2002 drie ijzige maanden had doorgebracht voor stage bij het
zoogdieranderzoekstation in Bialowieza Polen werd mIJ gevraagd of ik belangstelling had in
vleermuisonderzoek. Ja dus.! Zodoende ben ik medio juli tot medio augustus, samen met een oud
klasgenoot, gaan assisteren bij telemetrisch onderzoek noar vleermuizen in en om het oerbos
van Biolowieza.
Doel van het onderzoek, wat geleid werd door een Poolse onderzoeker, was het verkrijgen van
een duidelijker beeld van het gedrag van de rosse vleermuis Nyctolus noctulaen de
bosvleermuis Nyctalus leis/erl: Informatie over het gebruik van boomholtes, afmetingen van die
ruimtes, frequentie van bezoeken van een holte tijdens de actieve periode werden op deze
wijze verkregen.
Om dergel ijke informatie te verzamelen is het van belang dat je weet waar de vleermuizen zich
ophouden. Daartoe werden , op een in de buurt van het oerbos gelegen drinkpoel , vleermuizen
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gevangen. Dit gebeurde met behulp van een mistnet, wat net boven het water was gespannen.
Doe l hiervan was om met name juveniele vleermuizen te vangen. Die waren recent geleden
uitgevlogen en waren nog niet zo bedreven in het ontwijken van het mistnet. Van de gevangen
soorten we rd door met een zaklamp in de vleugels te schijnen bepaald of het een jong dier
betrof of niet. Een perfecte gelegenheid om soorten die je niet gauw ziet eens van dichtbij te
bekijken.
Afhankelij k welke soort, leeftijd en geslacht werd per keer een vleermuis voorzien van een
zender. Deze zender werd met grootste zorgvuldigheid op de rug van de vleermuis gelijmd. De
zenders. ongeveer 5 bij 10 millimeter, hadden een gewicht van slechts enkele grammen. De lijm
die gebruikt is zou volgens de etiketten slechts 7 dagen werken. Daarna valt de zender eraf en
kan de vleermuis ongestoord verder leven. Nadeel van een dergelijke methode was dat de
zender slechts zeer kort werkt (maximaal 5 dagen) en een zeer klein bereik heeft. Je moest
binnen een straal van 500 meter van de vleermuis afstaan om hem te horen. En dat in een
bosgebied van enkele duizenden hectares groot!
Dagen aaneen heb ik samen met mijn kameraad
door het bos geploeterd. Niet over de schaars
aanwezig zijnde paden, maar met kompas dwars
door het bos heen. De vreugde was dan ook groot
als we op onze radio het getik van de zender waar
konden nemen. Nadat de boom gelokaliseerd was
waar de zender zich bevond was het zaak zo
nauwkeurig mogelijk te bepalen waar zich een
mogelijke uitvliegopening zou bevinden , zodat we 's
avond op dat deel van de boom onze aandacht
konden vestigen.
Menig uur hebben we 's nachts in het bos gezeten om de uitvliegers te tellen. Schitterend , 80
rosse vleermuizen die op 25 meter hoogte een gigantische eik verlaten. En dat tegen een
heldere hemel. En dan begint het wachten, kijken hoe vaak de zender weer in de buurt van de
rustplaats t erugkomt. Rustig zitten was er niet bij , door het bos liepen diverse kuddes zwijnen
met jongen, wisenten en wolven. Constant is er het geluid van krakend hout, uilen en geritsel van
muizen. Gezien de temperatuur overdag, zo'n 30 tot 35 graden. was het en waar paradijs voor
muggen en ander ongedierte, vooral 's avonds wisten die je wel te vinden,
Dat de gezenderde vleermuizen terugkwamen was niet gegarandeerd. Ook de vleermuizen
wisselen. om ongedierte te vermijden, met regelmaat van rustplaats. Vaak bleek dan ook dat als
we de zender 's avonds niet meer hoorden we hem de volgende dag weer binnen een straal van
een kilometer elders in het bos aantroffen, Tevens werd dan van de vorige rustplaats de
afmeting, temperatuur, wanddikte, hoogte en
positie bepaald. Dit werd weer uitgezet tegen het
weer, om te zien of weersinvloeden als
temperatuur, wind en regen factoren waren die
invloed hadden op de keuze voor een rustplaats.
Eenmaal thuisgekomen van twee slopende dagen en
een slapeloze nacht was het tijd om volledig te
crashen en goed bij te slapen. De dag erop moest
immers weer het bos afgezocht worden naar de
gezenderde vleermuis ....... Zo hebben we van beide
soorten diverse individuen enkele dagen kunnen
volgen, al met al een slopend karwei, maar zeer de
moeite waard en een unieke ervaring!
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René Janssen aen Kamiel Spoelstra
In het kader van het onderzoek naar de 8echstein's vleermuis (Myotis bechsteinii) in de
provincie Overijssel zIJn in het weekend van 18 september 2004 zwermende vleermuäen
gevangen bij de kelders van Ruïne Eversberg (Nijverdal). de IJskelders van 't Laar en van Eerde
(Ommen). de v/eermuiskelder van de Sprengenberg (Haar/e). Bij de IJskelder van Eerde werd
tijdens deze vangaefie een bIjzondere waarneming gedaan.
Mistnetvangst

Rond de bovengenoemde objecten werden tijdens twee nachten mistnetten opgesteld. In een
van deze netten werd in de nacht van 18 op 19 september om 01.32 een partieel albinistische
vleermuis gevangen. Het ging om een vrouwtje franjestaart (Myotis nattererl). Ze vroog in de
derde zak vanaf de grond in het net. De vleermuis had een onderarmlengte van 38.5 mm en met
een gewicht van 8 .75, normale woorden voor deze soort. De tepels waren niet zichtbaar, een
mogelijke indicatie dat ze dit jaar geen jong gezoogd heeft. Aan een aantal uiterlijke
kenmerken was te zien dat het zeker niet ging om een jong dier: de epiphysen waren niet meer
zichtbaar, de tonden waren wat versleten en de kinvlek was afwezig. Dit laatste kenmerk wijst
erop dot het dier mogelijk ouder is don drie jaar.
Witter dan wit...
Zoals op de f oto's te zien is, heeft de vleermuis een zeer witte buik. franjestaarten hebben
altijd ol een lichte buik, maar deze buik is echt sneeuwwit (foto 1). Daarnaast loopt de witte
buikvocht door noor de rug bij de nek (foto 2), een duidelijk verschil met de gewone habitus van
de franjestaart .
Door afwezigheid van pigment zijn de beide duimen rood van kleur (foto 1), normaliter zijn deze
zwart. Ook was de vlieghuid bij beide vleugels voor de helft pigmentloos , vanaf halverwege de
vierde en vijfde vinger tot aan de vleugelpunt (foto 3). De aderen die door de vlieghuid heen
lopen zijn hierdoor extra goed te zien.
Een zeldzame vondst?
Deze vangst betreft de eerste waarneming van een partieel albinistische f ranjestaart in
Nederland, en is mogelijk ook de eerste waarneming in Europa. In Nederland zijn reeds eerder
waarnemingen beschreven van partieel albinisme bij vleermuizen. Bekker (1989) beschrijft een
partieel albinistische watervleermuis (Myotis doubentomi) en van Laar (1994) beschrijft dit
verschijnsel bij een baardvleermuis (M. MystocinuS). Buys et al. (2001) beschrijft een
waarneming van een albino gewone grootoorvleermuis (Plecotis ourituS) in 1999 in de kerk van
Nunhem (Midden Limburg), alsmede een oude vondst van een albino meervleermuis (Myotrs
dosycneme) in Kollum (friesland) in 1955.
Literatuur
Bekker, J.P. (1989). Oorafwijkingen bij een Watervleermuis Myotrs doubentomZ Lutra 32: 201203 .
Buys, J ., H. Heijligers & M. Dorenbosch (2001). first record of on albino long-eared bat
Plecotus ouritus in The Netherlands. Lutra (45)1: 49-52 .
Laar, V. van (1994). Partieel albinisme bij een Baardvleermuis Myotrsmystocinus. Lutra 37: 11012.
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foto 1

Foto 2

Foto 3
Foto's René Janssen
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Dag/Nacht van de vleermuis 2004
Rudy van der KUIl
Ook dit jaar is de nacht van de vleermuis weer georganiseerd, hoewel het uiteindelijk
hoofdzakelijk een dagactiviteit is geworden. Dit jaar hadden wij samenwerking gezocht met de
Nederlandse dierentuinen. De reden daarvan

was dot veel verschillende dierentuinen in

Nederland exotische vleermuizen in hun collectie hebben. en tevens vormen dierentuinen door
hun parkachtige inr ichting ook een ideaal habitat voor de vrij rondvliegende inheemse
vleermuizen. Voor veel bezoekers (en weHicht ook voor medewerkers) zol de aanwezigheid van
die vleermuizen en de belangrijke rol die een dierentuin voor deze vleermuizen speelt een

verrassing zijn.
Daarnaast wilden we door een samenwerking me t de dierentuinen nog een andere doelgroep
informeren over vleermuizen die we in de vorige "Nachten van de Vleermuis~ moeilijk konden
bereiken. De "dagjesmensen" die dierentuinen bezoeken zijn over het algemeen toch een ander
publiek dan de "natuurmensen" die Natuureducatiecentra en Bezoekerscentra bezoeken.
Buiten het informeren van deze mensen over de vleermuizen van Nederland biedt de
samenwerking met dierentuinen ook een unieke gelegenheid om mensen te informeren over de
belangrijke rol die vleermuizen wereldwijd spelen en het belang van internationale bescherming.
Ook de rol die dierentuinen in vleermuisbescherming spelen kon daarin naar voren worden
gebracht.
De dag/nacht heeft plaatsgevonden op zaterdag 11 september, in de volgende dierentuinen :
Diergaarde Blijdorp (Rotterdam), Artis (Amsterdam), Apenheul (Apeldoorn), Burgers Zoo
(Arnhem), Dierenpark (Amersfoort), Dierenrijk Europa ( Mierlo ), Safaripark Beekse Bergen
(Hilvarenbeek) en Ouwehands Dierenpark (Rhenen).
De aanloop is heel verschillend geweest, maar over het algemeen kan gezegd worden dat het een
geslaagde dag is geweest , veel kinderen hebben informatiemateriaal meegenomen met de
bedoeling daar een werkstuk voor school van te maken. Een inventarisatie van alle locaties heeft
opgeleverd dat een kleine 2000 mensen de stands in de verschillende dierentuinen heeft
bezocht. In Blijdorp en Artis zijn er ook nog excursies gegeven. waarbij de mensen kennis
hebben gemaakt met de aanwezige vleermUizen, in totaal hebben hier ruim 100 mensen aan
deelgenomen.
Wat verder is opgevallen is dat de medewerking van de dierentuinen goed is verlopen. Een
aantal dierentuinen heeft zelfs al de wens uitgesproken om ook volgend jaar weer een
dag/nacht van de vleermuis te houden.
Het VLEN bestuur lijkt dat een goede gedachte, de contacten zijn gelegd, en met een wat
betere en langere voorbereiding zou er meer uit gehaald kunnen worden. Dus wat ons betreft
ook volgend jaar weer een dag/nacht van de vleermuis in de dierentuinen.
Aan een aantal punten zullen we dan wel wat extra aandacht moeten besteden. Zo moet er voor
het komende jaar een betere relatie zijn met de Europese nacht van de vleermuis. Hoe dat te
doen valt nog te bezien, misschien door een eigen T-shirts en een overzicht van alle Europese
activiteiten. Het moet mensen direct duidelijk zijn dat we geen deel uitmaken van het personeel
van de dierentuinen en dat we onderdeel zijn van een groter Europees geheel.
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Chirofilatelistische nieuwt· es 6
Peter Lina
Na het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief is er nu ook weer weinig nieuws gekomen over
vleermuizen in de filatelie. Toch kunnen hieronder nog twee meldingen worden gemaakt.
Guyana, 1 december 2003. Een velletje met daarin een postzegel met de afbeelding van een
vliegende hechtschijfvleermuis , Thyroptera disäfero. Deze soort behoort tot de famil ie van de
Amerikaanse hechtschijfvleermuizen, Thyropderidae. De twee zeer kleine soorten van deze
familie hebben een soort zuignapjes aan de polsen en voeten. Opvallend is dat enkele tenen met
elkaar vergroeid zijn. De twee soorten die deze familie telt, behoren tot hetzelfde genus en
komen voor in de tropen van Amerika. Overdag verblijven de dieren in jonge, opgerolde bladeren
van bananenpfanten of soortgelijke gewassen, waarbij de dieren niet met de kop naar beneden
hangen, maar rechtop zitten waarbij ze de zuignapjes gebruiken om zich vast te houden. Op
Madagascal" komt de Madagascal" hechtschijfvleermuis voor, die tot de fami lie Myzopodidae
behoort en waarbij zich ook zuignapjes aan de polsen en voeten bevinden en ook enkele tenen
met elkaar zijn vergroeid. Er zijn geen aanwijzingen bekend dat beide families aan elkaar
verwant zijn. Hier is dus sprake van convergentie.
Groot~Brjttannië ,

16 september 2004. Een zegel met de afbeelding van een franjestaart
(Myotis nattereri) in een serie van 10 zegels met andere inheemse zoogdiersoorten in Groot~
Brittannië.

Promoot je vleermuisactiviteit
Erik Korsten/ Redactie Vleermuis. net
Organiseer je een wandeling, diolezing, tentoonstelling of een
andere publieksactiviteit over vleermuizen? 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~maH 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.

- advertenti e -

BioQuip
H et adres voor vleermuisdetectors
Tevens veerunsters en
zoogdîervalJen
E.de Boer van Rijksrraat 13
2331 HH Leiden
tel., 071 -531 49 79

fa" 071 -576 62 68
e-mail: bioquip@zonnet.n1
ook tijdens de avonduren bereikbaar

We zien je vfeermuisactiviteiten graag tegemoet!
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Nieuwe vleermuizenliteratuur
PeferLina
In deze nÎeuwe rubriek zol voortoon nieuw verschenen literatuur over vleermuizen worden vermeld,
maar geen artikelen in tijdschriften of nieuwsbrieven. Ook zal geen boekbespreking ploatsvinden, wel
soms opmerkingen over de aard yon een boek of de bruikbaarheid voor bepaalde doelgroepen. Ook
kunnen wat oudere boeken worden vermeld, die mogelijk aan de aandocht van lezers VQn deze
nieuwsbrief zijn ontsnapt.

V. T. Dziomianchyk & M.G. Dzamianchyk. 200l.PyKoKpblllble 6enapyclo1.IzdateJectvo C. l.ovrova,
Brest. 215 pp. ISBN: 985-6371-60-0. Dit boek met de titel "De Handvleugeligen van WitruslQnd~
behandelt de bescherming, in het kort de algemene biologie en het voorkomen van
vleermuizensoorten in Witrusland. Met determineersleutel, en tabellen met afmetingen van
lichaamsdelen, als ook pentekeningen van schedel- en uitwendige kenmerken en
verspreidingskaartjes. Een nuttig e n eenvoudig uitgevoerd boek als opvolger van het bekende boek
van A.N. Kruskov, 1981, met de gelijknamige titel. Ditmaal echter in het Witrussisch dat enigszins
afwijkt van het Russisch.
I. Zogorodniuk (ed.) 2001.MirpauitiHio1ti cTaryc K~OHi8 8 YKpaïHi (Migratie status van vleermuizen

in de Oekrciine) - Novitates Theriologicae, 6, 172 pp. Een speciale boekvormige uitgave van dit
tijdschriftje. In het Oekraïens met korte Engelse samenvattingen.
D. Ariagno et al. (red.), 2002. Atlas des Chiroptères de Rhone-Alpes. - Le Bièvre, hors series no 2.
Centre Ornithologique Rhone-Alpes. 134 pp. Deze atlas beschrijft met tekst en kaarten de vondsten
van vleermuizen in de regio Rhone- Alpes, die de Franse departementen Ain, Ardèche, Drome, Isère,
Loire, Rhone, Savoie en Haut-Savoie omvat. De atlas is een extr a boekvormige uitgave van het
tijdschrift Le Bièvre.
S. Kumagai, A. Mikosa, Y. Osawa & K. Osawa, 2002. ;:J 7';' !J (VleermuizeN . Eigen uitgave van de
Japanse nationale vleermuizenwerkgroep. 303 pp. ISBN: 4-7567-1205-3. Een Japanse veldgids met
de titel ~ Vleermuizen ~ , die vergelijkbaar is met de Gids van de Vleermuizen van Europa door Schober
& Grimmberger, maar echter in het Japans. Een ~glossy· uitgave met zeer veel originele gekleur de
tekeningen, veel e igen maar ook door Bot Conservation International geleverde kleurenfoto's, en
verspreidingskaartjes. De gids behandelt niet alleen soortbeschrijvingen, maar ook onder andere
evolutie, echolocatie, vliegvermogen, algemene biologie, educatie en het verzorgen van zieke en
gewonde vleermuizen. Een juweeltje van een veldgids.
Th. H. Kunz & M.B. Fenton (eds.), 2003. Bot Ecology. - The University of Chicago Press, ChicagoLondon. 779 pp. ISBN: 0 -226-46206-4.
Dit boek is de opvolger en geheel herziene versie van Th. H. Kunz, 1982. Ecology of bats.
A.V. Borissenko & S.V. Kruskop, 2003. Bats of Vietnam and adjacent territories, An identification
manual. - Zoological Museum of Moscow. 2003 pp. I SBN: 5-89118-284-X.
Geheel in het Engels geschreven. Geen echt e veldgids, tenzij dieren in het veld worden gevangen die
aan de hand van de determineersleuteJs op naam moeten worden gebracht. Weinig afbeeldingen. Zie
ook in aanvulling op dit boek: D.K. Hendrichsen et al., 2oot. Recent records ot bats (Mammalia:
Chiroptera) trom Vietnam witk six species new to the country. - Myotis, 39: 35-122.
G. Csorba, P. Ujhelyi & N. Thomas, 2003. Horseshoe Bots of tke World (Ckiroptera: Rhinolophidae). Alana Baoks, Bishop's Castie, UK. ISBN: 0-9536049-1-8. Een boek voor specialisten, waarin 71
soorten van het geslacht Rhil1olophus worden beschreven.
J .D. Altringham, 2003. Britsh Bots. - The New Naturalist Library, HarperCollins Publishers Ltd,
London. 218 pp. ISBN: 000-220140-2 (hardback, beperkt verkrijgbaar), 000-220l47-X (paperback).

VLEN- Nieuwsbrief nr. 45 Jaargang 16 2004-2

13

Een goed , leesbaar boek voor elke serieuze vleermuizenliefhebber over de biologie van vleermuizen
en beschrijvingen van vleermuizensoorten in Groot-Brittannië.
M. Loppolainen, 20C)3. lepokot, salapetiiiset nohkosiivd. - Kustannusosakeyhtiö Tammi , Helsinki. 207
pp. I SBN: 951-31-2 578-5. Dit Finse boek met de letterlijk vertaalde t itel -Vleermuizen,
geheimzinnige noaktvleugeligen~ (Iepokot = vleermuizen, meerv.; lepokko = vleermuis. enkelv.) lijkt in
grote lijnen op het hiervoor vermelde boek van Altringhom. Met pentekeningen en zwartwit- en
kleurenfoto's. Voor wie de Finse taal behoorlijk beheerst is het een aardig boek. Ook Estlanders
kunnen met dit boek uit de voeten.
Ramakrishna. Pradhan, M.S. & Sonya Thakur, 2003. Status Survey of Endagered Species:
Wroughton's Free-tailed bat, Otomops wro~htoniThomos. 1913. - Zoological Survey of India. 16 pp.
Kleine monografie over een van de 15 's werelds meest bedreigde vleermuizensoorten, Slechts een
populatie bekend van ongeveer 75 exemplaren in de Barapode grot in de zuidwestelijk gelegen
Indiase deelstaat Kornataka.
RA Adams , 2003. Bats of the Rocky Mountain West. Natural History. Ecology, and Conservation,
Illustraties door W. Smith, - Universjty Press of Colorado. 289 pp. ISBN: 0 -87081-735-3 (hard
cover). 0 -87081-736-1 (paper back). Een fraaie veldgids met veel kleurenfoto's van onder andere
elke van de 32 beschreven vleermuizensoorten en verspreidingskoorten en andere figuren in kleur.
Met een uitgebreide literatuurlijst.
D. Nill & B. Siemers, 20C)3. Grand guide encydopédique des Chauves-souris. - Artemis Editions,
losange, Chamalières, France. 160 pp. I SBN : 2-84416-169-3.
Dit boek is een vertaling van D.Nill & B. Siemers, 2001. Fledermöuse, eine Bildreise in die Nacht.
BlV VerlagsgeselJschaft, München. 160 pp. ISBN: 3-405-161OQ-2.zie ook de boekbespreking over dit
laatste boek door Arjan Boonman, VlEN-Nieuws brief nr. 38 , Jaargang 13 (2001), nr. 3. blz. 20.
V. Decu, D. Mooriu & V. Gheorghiu, 2003. Chiroptere din Romonia. - Inst itul de Speologie "Emil
Racovi!O,. al Academiei Romone / Muzeul Nojionol de Istorie Noturaio "Grigore Antipo·, Bucharest.
521 pp. I SBN : 973 -0-02736-6. Paperback. In dit boek worden onder meer het volgende beschreven:
de geschiedenis van het vleermuizenonderzoek in Roemenië, de status en bescherming van
vleermuizen in Roemenië, de soorten die in Roemenië voorkomen, met verspreidingskaarten van de
soort in het algemeen en kaarten met vindplaatsen in Roemenië, determinatiesleuteis, herkenning van
vleermuizen tijdens de vlucht en voorstellen voor het monitoren van vleermuizen in hun zomer- en
winterverblijven.
R. Skiba, 2003 . Europöische Fledermöuse. - Die Neue Brehmbücherei , Band 648. Westarp
Wissenschaften, Hohenwarsleben. 209 pp. ISBN: 3-89432-907-6.
J .A. Thomas, C.F. Moss & M. Vat er (eds.), 2004. Echolocation in Bats and Dolphins. -lhe Chicago
University Press, Chicago-london. 604 pp. ISBN: 0-226-68446 -6 (hard cover), 0-226-79599-3
(paperback). Een boek voor ter zake specialisten voor een of beide diergroepen.
A.J. Mitche/l-Jones & A.P. Mcleish (eds.), 2004. Bat Workers' Manual. - Joint Nature Conservation
Committee. 178 pp. ISBN: 186107558 8. Deze derde herziene uitgave is reeds 5 jaar na de tweede
druk uitgekomen, vooral i.V.m. de dood van een Schotse vleermuizenwerker door
vleermuizenrobiesvirus en het vinden van twee gevallen van rabies bij watervleermuizen dat betere
veiligheidsmaatregelen voor vleermuizenwerkers vereist. Ook een aantal andere onderwerpen is
bijgewerkt.
DH Pouza, N. Pauziene & G. Sidabriene, 2004. SikSnosporniai (= Vleermuizen). Lutute, Kounas. 56 pp.
I SBN: 9955-575-50-6. Een litouws boekje met beknopte algemene informatie over vleermuizen en
de vleermuizensoorten die in Litouwen voorkomen.
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Aanbieding . draag een meervleermuis T-shirt!!!!
A -Jhaarsma
Sponser het meervlee.rmuis project .
Draag een meervleermuis T~shjrt '

Nederland

In de aanbieding een prachtig
zeJfontworpen meervleermuis T -shirt.
Het is een zeefdruk T-shirt van goede

kwaliteit. Het T-shirt zelf is '
limegreen' . De voor en achterkant zijn
bedrukt, met in totaal 4 kleuren. Door

net zeefdruk proces is dit T-shirt
duurzaam in de was.

I .v.m. evt. korting bij drukker wil ik zo
snel mogelijk of iemand een T-shirt

willen en hoeveel! Tijdens aankomende
Vlendog (30 oktober) zul len we het Tshirt presenteren en met een speciale
vle.ndog korting verkopen.
prijslijst:
•
bestellig van 1 T-shirt (tnd

•

•
•

verzendkosten) 16 Euro
korting bij bestelling meer dan
3 T-shirts 10"1.
tijdens de Vlendog kosten de Tsnirst 14 Euro
vooraf bestellen voor de
Vrendag van meer dan 3 Tshirts, 13 Euro p T-shirt.

bestellen kan je bij: ahaarsma@dds.nr,
0715274989

·meer· vleermuisland!
!

meervleermuisweetjes:
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Agenda Vleermuisconferenties
PeterLina
VLEN-dog dag
Datum: 30 oktober 2004.
Plaats: zje elders in deze Nieuwsbrief

Informatie: zie elders in deze Nieuwsbrief

14th Internotional Bot Reseorch Conference
Datum: 5-11 0U9ustus 2007
Plaats: Ooxoco, Mexico
Voertaal: Engels

Voertaal: Nederlands, buitenlandse sprekers Engels of Duits

x I'h Europeon Bot Research S ymposium
34'" AMUQI t-Jorth Americon Symposium on Bat Research

Datum: 27-30 okt ober 2004
Plaats: Salt Lake City, Utoh , USA

Informatie: www.nasbr.org
Voertoal: Engels

XYIll Ogólnopolsko Konferencja Chiropterologiczna
Datum: 5-7 november 2004

Plaots: Toru'; (Polen)
Hoofdthema: Huidige en toekomstige monitoring von

vJeermuizenpopuJatie.s in Polen

Datum: 0U9ustus 2008
Plaats: Cluj-Nopoca, Roemenië
Informatie: farkas@x net .ro
Voertaal: Engels
Voor informatie over bovenstaande conferenties kan men
ook terecht bij:
RCBSC
Postbus 835
2300 AV Leiden
e-mail: phcJil.lO@tiscali.nJ

Informatie: kosprzyk@biol.uni.torun.pl
Voertaal: Pools
xtt. European Bat Research Symposium
Datum: 22-26 augustus 2005

Plaats: National University of Ireland, Galway, Ierland
I nformatie: james.dunne@nuigoJway.ier of www.ebrslO.com
Formulieren voor voorlopige registratie zijn op te vragen bij
Peter Lino (phc.lino@tiscali.nl)
Voertaal: Engels
Organisatiecomité: Jimmy Dunne (Ier land), Kat e McAney
(Ierland), Wallace Arthur (I e rland), Connor Kelleher
(Ierlan.d), Niamh Roche (Ierland), Peter LiI'lO (Nederland),
Stéphane Aulagnier (frankrij k), François Leboulenger
(Frankrijk), Amy Coyt e (VK), S imon Mickleburg (VK).

"
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Vleermuiswerkgroep Nederland-VZZ
vleermuiswerkgroepnederland@vlz.nl
Voorzitter: Peter Lino ad interim (071-5314979)
E.de Boer van Rijkstraat 13 2331 HH Leiden
Secret aris: Anne Jifke Haarsma (071- 5274989),
M.H Trompweg 71, 3317 SN Dordrecht
Penningmeester: Floor van der Vliet (020-6828216)
Spaarndammerstraat 660, 1013 TJ Amsterdam
Overige bestuursleden: Rudy van der Kuil (0703652811). Petra Vlaming (06-16340710) & René
Janssen (0345-530085)
Vereniging voor Zoogdier kunde 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
I.verheggen@vn.nl
Zoogdiermonitoring
Antwoordnummer 2426
6800 VJ Arnhem
E-mail:zoogdier@vzz.nl
Provinciale Werkgroepen
Friesland : Marten Zijlstra (0511-462637)
Lauwersmansstraat 22 9551 BB Burgum
martenzijlstra@wanadoo.nl
Groningen: Vleermuiswerkgroep Groningen
Rob Koelman (050-3128698)
Alexanderstraat 2-A.9724 JW Groningen
robkaelman@zonnet.nl
Overijssel: ZWG- Overi jssel
Roei Hoeve (0527-243001)
D.v.Bourgondiest raat 57,
8325 GG Vollenhove
roelhoeve@hetnet.nl
Drenthe : Vleermuiswerkgroep Drenthe
Bertil Zoer 0592-353639
Eiberstraat 14
9404 EC Assen
bloer@hotmail.com
Flevoland:
J eroen Reinhold
Archipel 35-44
8224 HK Lelystad
reinhold@landschapsbeheer.net
Noord-Holland: NOZOS
Kees Kapteyn
Wenenstraat 57
2034 CS Haartem
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kkapt eijn@tiscali.nl
Zuid-Holland: ZWG- ZH
Kees Mostert 015-2145073
Palamedestroat 74,2612 XS Delft
zoogdierzuidholland@zonnet.nJ
Utrecht : VLEu
Eric Jansen 030-2722644
VermeuJenstraat 164,3572 WT Utrecht
eajansen@zonnet.nl
Monitoring: Zomer Bruijn 033-4622974
Nieuwstraat 23,3811 JX Amersfoort
Gelderland : VLEGEL
Secretaris: Hans Huitemo 026-3700341
Wintertellingen: Gerhard Glas 026-4432879
Kolonietellingen: Nonne Nouto 024-3606089
Noord - Brabont : VWG-NB
Peter Twisk 073- 6445664
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VLEERMUIZEN DAG 30 OKTOBER 2004 TE LEIDEN, vanaf 9 .00 uur
Beste mensen, de jaarlijkse VLEN-dog komt er weer aan. Schrijf het in je agenda en mis deze dag niet!
Boekenmarkt e n T-shirt!
Dit jaar zullen we als vJen eens extra uitpakken, er zijn een heleboel lezingen, posters, workshops en een natuur
boekenmarkt. Neem dus jig voldoende contant geld voor de boekenmarkt mee en een grote rugzak om je
aanwinsten in te vervoeren. Ook is er een speciaal meervleermuis t-shirt te koop ...

Ons overvone dagprogramma zal er als volgt uit zien:
9.00

9AO
9:45

10:00
10.15
10:30

Zaal open, koffie en thee , boekenmarkt
Opening door de dagvoorzitter:
Video beelden von vleermuizen in kasten
Grote vleermuiskasten aan gebouwen

Resultaten van vleermuiswintertellingen 2003-2004
video beelden van zwermende vleermuizen

10:45

Koffie pouze

11:15
11:30
11:45
12:15

Bechsteins onderzoek in Oost Nederland
Een (gelukkig) mislukt museum ' The Atlantikwall'
Vleermuizen op vreemde plekken
Bechstein's waarnemingen in de herst en winter in de Belgisch
Limburgse kalksteengroeven

12:40

Lunch (en inschrijving voor workshop rondes)

1 3:~ Vleermuizen in de Beemster

Peter Lino
Theo Douma
Erik Korsten
Vilmar Dijkstra
Zomer Bruijn

René Janssen
Chris Smeenk
Martijn Boonman
Kris Baeckx

Jan Wittem van der Veghte

13:55

Netwerken met meervleermuizen

14:15

14:35

The borbastrelle bot in the UK (engels gesproken)
Met vleermuizen overweg

14:55

Theepauze

15:25
15:45
15:55

Het inzetten van mistnetvangsten bij vleermuisinvent arisaties
De nieuwe VZZ structuur
Indel ing workshop rondes

Kamiel Spoelstra
Dennis Wansink
Peter Lino

16:00
16:00
16:00

Workshop L' problemen bij klachten afhandeling von vleermuizen
Workshop IL' Een interactieve cursus Batsound. deel II
Workshop IIL' V1eermuiswoornemingen doen met behulp von
digitale VIdeo camera

A-J Hoarsma, Jan Klusken, en Co.
Herman Limpens
Kamiel Spoelstro en Co

16.55
17.00

Afsluiting door de dagvoorzitter
Einde VLEN- dag

Peter Lina

Anne Jïfke Haarsma
Sue Parsons
Herman Limpens

NB: olIe praatjes z ijn inclusief 5 minutt!ll voor vrogen!
POC/zes: tijd om te netwerkt!ll, boekenmarkt, bot- detector tlJllt!lI, pcstersprt!Selltaties, CBS presentatie t!II meer video beeldt!ll.

Kosten
De Vlendag is gratis voor leden en kost voor niet-leden 2 Euro.
In de pauzes is er koffie en thee tegen kostprijs. Ook voor de lunch zijn er broodjes te koop tegen kost-prijs.
Zorg dus dot je genoeg klein geld mee neemt!
B~ke nmarkt

De boekenstand wordt dit jaar bemand door ' Moby Dick' een tweedehands boekwinkel uit Noordwijk.
Z .O.Z

Satsound: Dit jaar geven we een interactieve cursus batsound. Stel je hebt een dringende vraag aver batsaund,
geef dot don van te varen door aan: hermon.limpens@chello.nl
Een vleermuis gehoord en opgenomen, moor je komt er niet achter welke soort?) Geen nood, ook met dit soort vragen
kun je vandaag terecht bij herman! Stuur hem don wel even van te voren het geluidsfragment.
Tijdsplanning: Wegens de grote hoeveelheid praatjes duurt de Vlendog dit jaar van 9:00 uur tot 17:00. Geen nood
voor de mensen die van ver moeten komen, pas om 9:45 beginnen de lezingen. Mocht je hoe dan ook toch problemen
hebben, neem dan even contact op met mij, dot kunnen we vost wat regelenl
Opgeven:
- vlenleden hoeven zich niet op te geven. moor ken je een vleermuisfanaat die ook mee wil?! geen punt, geef die
persoon dan wel van te voren even op)
- heb je een leuke vJeermuisposter?! we hangen hem graag op in de posterzaal!
- heb je een batsoundvraag of vreemd vleermuis geluid? geef het door aan Herman!
- weet je nu al zeker dot je om een bepaalde tijd in Leiden bent en zit er don geen portier?! geef het door!
Anne-Jifke Haarsma, ahoorsma@dds.nl 071-527 4989 (tussen 9:00 en 18:00)

Route beschrijving naar Vlendag
Adres: Kaiserstraat 63 Leiden, Van der Klaauw Laboratorium
In het gebouw : Ingang bij het paartgebouw. Gelijk rechts door de klapdeur het trappenhuis in tot de eerste

verdieping. Dit is de posterruimte, vanaf hier kun je de grate collegezaal in. NB: we zullen borden en pijlen
ophangen, omdat het een nogal verwarrend gebouw isl
Vanaf station Leiden: (ca. 10 min lopen): Neem de centrum zijde van het station. Je komt uit op het stationplein,
je neemt de grootste straat tUSSen de huizen door (Stationsweg), je komt 0.0 langs het WV kantoor. Deze straat
loop je uit totdat de weg een knik naar links maakt het Golgewater over. No de brug over het Goigenwoter go je
meteen weer naar rechts. Je blijft dus steeds in dezelfde rich t ing (het ZUiden) lopen. Steek het Noordeinde over
en loop het Ropenburg op (neem de rechterkant). Je passeert don 0.0 de Hortus en het Academie gebouw. Kort
daarna buigt het Rapenburg af naar links maar wij gaan rechtdoor de Kaiserstraat op (met kroegen: Esperance:t
Kaisertje, verboden toegang, etc). No iets van 300 meter vind je aan je rechterhand een groot lelijk
universiteitsgebouw (op de gevel staat Van der Klauw laboratorium, IaL). 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 a of afrit 7 hebben. Maak niet de fout de bordjes universiteit gebouwen te volgen, want die
liggen buiten de stad!!
A44 (afrit 8): Via de Plesmonlaan, doctor Lelylaan, Haagweg, net over het spoor, voor het water naar rechts kom je
op de Witte singel. Deze een heel eind volgen tot je aan de overkant de Hortus voorbij hebt zien komen, Vlok daarna
moet je naar links (::: Kaiserstraat=water over). Deze 50 meter inrij den en dan naar links. Als je mazzel hebt doen we
de poort openl
A4 (afrit 7): via N206, centrum aanhouden, bij stoplichten naar rechts (Lammerschansweg), deze uitrijden t ot je de
singel oversteekt. Gelijk na dit water moet je naar links de J . van Houtkade op. Je volgt de singel, de weg maakt een
slinger naar de onder zijde van de oever. No deze slinger moet je gelijk de de eerste naar rechts (:::
Kaiserstraat:::weer water over). 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 het terrein van de universiteit. Meld je bij de slagboom en don
loten we je biMen, Als we vol zijn kun je je ij zeren ros altijd nog parkeren buiten de singel (dus bijv op de Witte
singel). dit is gratis. Let op: binnen de singel parkeren is zeeeeer kos t baar! Andere mogelijkheid is de P-ploots op de
Haagweg (5 euro o.i.d. voor de hele dag, met gratis vervoer naar de binnenstad). Maak niet de fout om via het
Ropenburg naar de Kaisserstroot te rijden, er st aan paaltjes halverwege!.
Het universiteits gebouw zit normaal gesproken op zaterdag slot. Daarom spelen we onze eigen portier. Je kunt dus
alleen naar binnen tijdens pauzes, lunch en aan het begin van de dog (9 tot 10:00). Stel dot onze eigen portier even
niet aanwezig is, geen nood, Je kunt don 06-45454914 bellen en we doen de deur open. Een andere optie is doorlopen
t ot om de hoek van het gebouw (daar waar het woord ·vallende stenen" stoot. Heel hord fluiten kon wonderen doen!
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