
Redactioneel 

NOZOS-nieuws 
Mededelingenblad van de 
Noordhollandse Zoogdierstudiegroep 

Eerste jaargang : nummer 1, zomer 
1992. 

'Het zijn de jongen van de Drasglomers. De bewoners van dat land wonen in het moeras totdat ze 
volwassen zijn zie je? Dan pas kruipen ze op de vaste wal - en dan pas krijgen ze een behoorlijke 
gedaante. Maar zolang ze jong zijn woelen ze in de dras rond. Ik noem ze nozels.' 
'Wat een rare naam,' zei Tom Poes. 'Waarom noem je ze zo?' 
De gids glimlachte. 
'Een Drasgloner, die pas uit het ei komt, is onnozel,' sprak hij verklarend. 'Dat is duidelijk hè?' 
'Ach ja,' zei Tom Poes. 'Zo kan je het zeggen.' 
'Goed,' hernam de ander, 'verder dan. Wanneer hij een echte larf wordt, wordt hij nozel. Dan woelt 
en deint hij in het moeras; dat is een lastige leeftijd!' 
Ja, ja en dan?' drong Tom Poes aan. 
'Nu dan wordt hij volwassen en komt aan land,' vervolgde de gids. 
'Dan is hij een echte Drasglomer - en dan is hij dus weer onnozel.' 
'Hm,' zei Tom Poes schouderophalend. 'Heel grappig gevonden.' 
'Het is helemaal niet grappig,' zei Slingervinger. 'Het is dichterlijk.' 

(Marten Toonder, De Nozellarven (1959) in: "En daar houd ik mij aan .. ") 

Toegegeven, het was voorspelbaar maar je doet er niets aan; de naam van de Noordhollandse Zoogdier
studie groep zou weerzin en hilariteit opwekken. Zodra je bekend maakte voor wie je je nu weer ging 
uitsloven werd je steevast en automatisch belachelijk gevonden. Deze negatieve associaties zijn ook wel te 
begrijpen gezien de betekenis van bijvoorbeeld het woordje nozem: vgl barg. 'nootsum' (voor 1914 in 
R'dam algemeen), onwetende snotneus, groentje, geestelijk onvolgroeid jongetje, doetje, lulletje rozewater; 
arrogante, baldadige, lummelachtige straatslijpende jongeman. Laat ik over de betekenis en herkomst van 
de woorden onnozel: (Nasel mnl. schadelijk) onschuldig, licht te bedriegen, os, van den Nozelaere (bestaat 
vast), Nozo"s (turbo), maar te zwijgen. Het is allemaal erg. Of zoals de druide Panoramix aan het hof van 
Cleopatra al eens ontroerd opmerkte : "bij Beleneus ... eh ... -os." Genoeg geneuzeld, hier is uw NOZOS
nieuws no. I ! 

P .S. Laten we onze naam zelfs trots en hoog in het vaandel dragen; de Nederlandse Omroep Zendermaat
schappij NOZEMA n.v. zendt al sinds 1935 alle programma's uit voor de Nederlandse publieke omroep. 
Voorwaar geen eendagsvlieg! 
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Colofon 
'NOZOS-nieuws' is het mededelin
genblad van de Noordhollandse Zoog
dierstudiegroep (NOZOS). Er wordt 
gestreefd naar een aantal van vier 
verschijningen per jaar. 

De Noordhollandse Zoogdierstudie
groep is als een vereniging op 25 mei 
1992 opgericht en heeft ten doel het 
beoefenen van de zoogdieritunde en 
het bevorderen van de bescherming 
van in het wild levende zoogdieren, 
in het bijzonder in de provincie Noord
Holland. 

De bestuurssamenstelling is als volgt: 
Nico Jonker (Voorzitter' 
Sportstraat 3-1 
1076 TN Amsterdam 
020-6642763 

Jaap Postma (secr.) 
Orteliusstraat 136 ha 
1057 BH Amsterdam 
020-6838707 

Joost Verbeek (penning mr.' 
Gemaal 9 
161 3 AM Grootebroek 
02285-13605 

Kees Kapteyn lIid) 
Bos en Lommerweg 1 
1055 OK Amsterdam 
020-6881557 

Floor van der Vliet lIid) 
Spaamdammerstraat 660 
1013 TJ Amsterdam 
020-6828216 

De redactie en lay-out worden ver
zorgd door: 
Nanning-Jan Honingh 
P-urmai"6iiderw6g P-1 Ei 
1445 AA De Purmer 
02990-40507 

U kunt de NOZOS steunen als: 
Donateur voor f25,- per jaar; 
- u ontvangt vier keer per jaar het 
""'"dedelingenblad 
- u krijgt jaarlijks een jaarboek met 
daarin verslagen van de NOZOS-on
derzoeken 
- u kunt zich tegen een gereduceerd 
tarief abonneren op het landelijke blad 
Zoogdier 
- u kunt kosteloos naar de jaarlijkse 
Noordhollandsche zoogdierendag en 
donateurs-excursie 

Lid voor f15.- per jaar: 
-u kunt tevens meedoen aan onder
zoeken en andere activiteiten van de 
NOZOS 

Giro: 2117081 t.n.v. Noordhollandse 
Zoogdierstudiegroep. 
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Mededelingen 

1. VlEN-leden opgelet! 
Mensen die nog geen lid zijn van de NOlOS maar wel van de 
VLEN, krijgen NûZûS-nieuws tot i januari i 993 gratis toe
gestuurd. Daarna zijn ze als betalend lid bij de NOlOS wel
kom. 

2. Nieuwe handleiding en formulieren. 
De NOZOS heeft voor Noord-Holland een eigen handleiding en 
nieuwe formulieren gemaakt. Vanaf 1992 worden alle waar
nemingen van zoogdieren in Noord-Holland door de NOZOS en 
de provincie Noord-Holland verzameld. Je wordt daarom ver
zocht om al je zoogdierwaarnemingen (alle 'gewone' soorten 
konijn, haas, mol per km-hok) in te vullen en te sturen naar de 
NOlOS. Het doel is het uitgeven van een complete zoogdie
renatlas binnen 5-10 jaar. Voorlopig onvangen uitsluitend 
actieve leden van de voormalige VLEN-Noord-Holland deze 
handleiding en formulieren. Mensen die dat niet automatisch 
hebben toegezonden gekregen, kunnen deze aanvragen bij de 
NOlOS (secr.). 
Voor de vleerders; vleermuiswaarnemingen opsturen vóór 1 
september. Waarnemingen die na deze datum worden ingele
verd worden niet meer opgenomen in de atlas. 

3. Sluitingsdatum copy: 15 september. 
De vOlgende nieuwsbrief verschijnt rond 1 Oktober; stuur je 
verslag, artikel of bijzondere waarneming e.d. (liefst op schijf) 
dan voor 15 September naar de redactie. 
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WEER BOOMMARTERS DOODGEREDEN IN HET NOORDZEE
KANAALGEBIED (Martin Melchers). 

Zondagochtend (21-6-1992) werd er om ± 5 uur door de Hr. J. Boender, kantonnier bij R.W.S., 
een doodgereden boommarter aangetroffen op de A9, aan de zuidzijde van de Velzertunnel, Op 
de plaats waar het dak van de oostelijke tunnelbuis begint. De Hr. Boender inspecteert beroeps
halve de A9 tussen Alkmaar en het klaverblad Badhoevedorp. Hij is een natuurliefhebber die ik 
heb leren kennen bij het onderzoek naar zoogdieren in Groot-Amsterdam ('Haring in het U,' 
Melchers & Timmermans). 
Na zijn telefoontje ben ik onmiddelijk naar hem toegereden. (Een goede tip voor de NOZOS
leden; niet morgen maar vandaag een vondst of waarneming controleren!). 
Bij aankomst lag het beest al in de vriezer. Het was onmiskenbaar een boommarter. De vacht 
was nagenoeg leeggereden maar de belangrijkste determinatiekenmerken waren nog te zien name
lijk: de vacht van de flank en het stukje huid tussen de ogen en de neuspunt waren aanwezig 
evenals een achterpoot met een behaarde voetzool. 

Op 13 juli (!) belde de Hr. Boender weer; 's ochtends om 03: 10 vond hij op de Amster
damseweg bij de Velzertunnel opnieuw een doodgereden boommarter. Het betrof hier wederom 
een volgroeid mannetje. Het is bij dit exemplaar misschien mogelijk het dier op te zetten. 

Naar mijn mening komt hierdoor het aantal zekere boommarter waarnemingen ten westen van 
Amsterdam nu op 5. Het aantal marter (spec.) waarnemingen bij Amsterdam is inmiddels opge
lopen Atot 6. 
Aangezien het aantal 100% betrouwbare waarnemingen steeds boommarters betreft moet er met 
de mogelijkheid rekening worden gehouden dat er wel degelijk een kleine populatie aanwezig kan 
zijn in het gebied (zie kaartje). Het aantal waarnemingen is te groot om nog van louter toeval te 
spreken. 
Opvallend is ook dat het aantal waarnemingen in de jaren tachtig toeneemt. Of er verband is 
te leggen tussen het aantal waarnemingen en de toename van het aantal autowegen en auto's, het 
autogebruik en het aantal waarnemers valt moeilijk te bewijzen. 

Overzicht van alle waarnemingen rondom het Noordzeekanaalgebied: 
1964 Er wordt een IDIl11cr (spee.) gevangen in een klem door de Hr. W. Zwart bij zijn woonhuis in Nauema na herbaaId stelen van cavia'. (km

blok 25-23-12). De Marter is opgezet door de Hr. 
A. Smit uit Westzaan, destijds erkend prepel'llteur. Door de Hr. A. van Wijngaarden gedetermineerd als steenmarter. Later twijfelde hij hier
!W1 (S. Broekhuizen, 1989). 

1983 De Hr. N.Dekker, beheerder van natuurgebied lIperveld, ziet in een achuur aan de kanaaldijk bij llpendam een marter (apec.) (km-blok 25-
16-11). 

1984 (of 1985) Door de Hr. Kolen wordt tijdens de jacht in fort "De Eersteling" (km-blok 25-12-43) langs het NoordzeekanuJ.een kaIacbtig beest 
gezien dat voor hem uitvlucht in de richting van de openstaande buitendeur. Hij richt rijn geweer op de deuropening op loed te kunnen zien 
waarop hij achieL Er rent een marter (spee.) naar buiten. Hij achiet oieL .. 

1986 De Hr. 1. Boender ziet in het terrein langs de Kooaalweg (km-blok 25-22-15) nabij een aldaar Ielegen meertje, een marter (apec.) met 
opvaUend grote oren. 

1987 Martin Melchers en Geert Tunmermana, bezig met een onderzoek naar o.a. de zoogdieren van "Groot-Amsterdam" vinden in het WestelijK 
Havengebied bij de kruising van de TransformatOlweg en de Contactweg een doodgereden boommartennanneije (km-blok 25-34-14) 
(Sectiel'll'fport RIN 87/91). 

10 88 De Hr. . Boender vindt op de A9 ter hoogte van het fietstunneltje bij het "Huis 't Spyk" (km-blok 25-12-41) de resten van een doodlereden 
marter met een gelige keelvlek. Zijn latere meldingen van de boollunarter uit Beverwijk (1989) en de boommarter bij de VelzertunDeI (1992) 
maken hem duidelijk dat het in 1988 ook een boommarter betrof. Op mijo verzoek heeft hij toen oog naar de restanten gezocht, mur heeft 
niets meer kunnen vinden. 

1989 De Hr. J. Boender belt mij met de mededeling dat een bevriend jager, de Hr. P.G. Smidt, een doodgereden mart.er heeft levoaden nabij de 
kruising Noorderweg/SL AagtendiJk (km-blok 25-12-23) bij een aldaar gelegen fort uit de linie van Amsterdam. Ik haal het dier op; het is een 
boomlDll11crmanoetje(Sectierapport RIN 89179). . 

1991 De Hr. S. Schoonderwoerd, een kennis van Gerard Müskes en vertrouwt met nachtelijke marterbeelden uit Nijmegen, riet op 1-10-1991 een 
IDIl11cr (spee.) het Coentunnelcircuitoversteken bij sportpark Melkweg (km-blok 25-25-31). 

1992 De Hr. 1. Boender vindt een boommarter op de A9 bij de Velzertuooel (km-blok 25-12-31). Het is een volgroeid lIUIIIIleIje van waarschijnlijk 
2 jaar oud (Mond. meded. S. Broekhuizeo, aectierapport RIN 92/074). Op 13 juli vindt de Hr. Boender wederom een volgroeide boomlDll11cr 
op de Amsterdamseweg bij de Velzertuooel. 

De drie doodgereden boommarters waren mannetjes. In het boommartergebied de "Hoge Veluwe" 
worden ook overwegend mannetjes doodgereden, vanwege hun grotere mobiliteit (Mond. meded. 
S. Broekhuizen). 
NOZOS-Ieden: bij deze een oproep om met extra aandacht het binnenduinrandgebied te onderzoe
ken. 
Bij Bergen is in de PWN-duinen in juni 1992 ook een marter gezien (Mond. meded. S. Broekhui
zen). Wellicht ontdekken wij ergens een verblijfplaats van een levende boommarter. 
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Oproep!! 

Monitoring territoriale vleermuizen 

De NOZOS start dit najaar met de monitoring van territoriale vleermuizen. Hiertoe worden 
routes uitgezet, die lopend worden afgelegd. Het gaat om de territoriale mannetjes van de 
rosse vleermuis, dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. 
Na opgave krijgt men van de provinciaal coördinator een of meer routes toegewezen. De 
selectie van de routes moet gestandaardiseerd gebeuren. Wel is er een mogelijkheid om, al 
naar gelang de omgeving, te kiezen uit de biotopen bos, bebouwde kom of (agrarisch) buiten
gebied. De routes moeten driemaal worden bemonsterd, en hebben een maximale lengte van 2 
km. De routes dienen te worden bemonsterd tussen 15 augustus en 30 september, steeds 
tussen 1 en 4 uur na zonsondergang. Verdere richtlijnen krijgt men samen met de routekaarten 
toegezonden, evenals de formulieren. 
Om populatie-ontwikkelingen te kunnen volgen is het noodzakelijk dat op veel plaatsen 
dergelijke routes worden gelopen. We zijn dus van onszelf afhankelijk!! Geef je dus opl 

P.S.: In verband met de selectie van de routes is opgave verplicht VÓÓR 5 AUGUSTUS!!! 
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VOORTGANG VAN DE VLEERMUIS-INVENTARISATIE 
~apteyn). 

(Kees 

In 1992 is vanaf mei door de Dienst Ruimte en Groen weer aanvang genomen met de vleermuis-inventari
satie. Daarbij is in mei de Haarlemmermeer geïnventariseerd, in juni het westelijk deel van West-Friesland 
en in juli is begonnen met de Wieringermeer. De kampjes en waarnemingen van NOZOS-medewerkers zijn 
van groot beland om het beeld compleet te krijgen. De meest actieve waarnemers houden mij goed op de 
hoogte van hun activiteiten en resultaten. Hierdoor kan het veldwerk nauw gepland worden. 
Het is niet de bedoeling om hier weer nieuwe verspreidingskaarten te geven. De laatste zijn gepubliceerd in 
het rapport NOZOS 92/1. Het aantal kolonies dat gevonden wordt stiijgt nog steeds flink. Het kerkzolder
onderzoek is hierbij een belangrijke 'voeder'. Ook zijn er veel meldingen en worden er batdetector
vondsten van kolonies gedaan. Dit heeft tot 15 juli 1992 de volgende nieuwe kolonies opgeleverd: vier 
(kleine) kolonies meervleermuizen, tien kolonies dwergvleermuizen, negen kolonies laatvliegers, vijf 
'kolonies' grootoren, enkele kolonies rosse vleermuizen en acht kolonies watervleermuizen. Van de laatste 
zijn er drie afgevangen: in twee gevallen betrof het mannetjes(!). Vooral van deze soort zijn nieuwe 
inzichten omtrent de verspreiding ontstaan. Vier kolonies zijn gevonden in West-Friesland (vgl. versprei
dingskaarten in het NOZOS-92/1 rapport. 
Het overzicht is waarschijnlijk niet geheel compleet. Ook zullen er in de resterende periode van deze zomer 
nog meer kolonies ontdekt worden, hoewel dwergvleermuiskolonies al uit elkaar gevallen zijn. In de 
NOZOS-NIEUWS nr.2 zal een compleet overzicht van kolonies worden gegeven. 
Het is wel duidelijk dat van sommige soorten het aantal totaal aanwezige kolonies in Noord-Holland reeds 
benaderd wordt. Het is inmiddels duidelijk geworden dat voor de uitgave van een atlas nog minstens één 
seizoen nodig zal zijn. 

Kees Kapteyn 
Dienst Ruimte en Groen 
Postbus 6090 
200 1 RB Haarlem 

SIMULTAANTELLING ROSSE VLEERMUIZEN 's-GRA VELAND~ 
SE BUITENPLAATSEN (Marlijn Boonman & Kees Kapteyn). 

Van de rosse vleermuis (Nyctalus noctuia) zijn van oudsher in het Gooi enkele kolonies bekend in holle 
bomen. Hans Fuchs heeft hier in het verleden (zonder hulpIr~ddelen als een batdetector!) onderzoek gedaan 
naar de aanwezigheid van rosse vleermuizen in holle bomen. Vanaf 1986 zijn op de 's-Gravelandse 
buitenplaatsen koloniebomen gevonden met behulp van batdetectors. Vooral Einde Gooi en de 's-Graveland
se buitenplaatsen bleken flinke aantallen rosse vleermuizen te bevatten. Door regelmatige verhuizing van de 
dieren van de ene boom naar de andere was een totaal schatting van de populatiegrootte vrijwel niet 
mogelijk. Alleen van de inmiddels alom geroemde toren van het voormalige zwembad te Naarden is een 
indruk van het aantalsverloop door :-.::gelmatige tellingen verkregen; de toren blijkt het gehele jaar door 
bewoond te zijn. Na de afbraak van het zwembad, waarmee de verwarming van de toren stopte, was het 
aantal gereduceerd van 219 exemplaren in 1987 (Voûte 1991) tot ca. 75. 
In de zomer van 1991 werd het landgoed Einde Gooi volledig op rosse vleermuizen onderzocht. Hier 
werden acht kolonies ontdekt, waarvan telling in totaal 126 exemplaren opleverde. De toren in Naarden 
werd op 10 juli geteld en leverde 76 rosse vleermuizen op. Vooral van de 's-Gravelandse buitenplaatsen 
ontbrak nog een indruk van de populatiegrootte. Om een goede indruk te krijgen van de populatiegrootte 
werd hier op 11 juli 1992 een simultaantelling georganiseerd. Dubbeltellingen werden op die manier 
vermeden. In de voorafgaande drie dagen werden zoveel mogelijk koloniebomen op de 's-Gravelandse 
buitenplaatsen in de vroege avond en ochtend opgespoord. Alle buitenplaatsen zijn hierbij volledig 
onderzocht. De kans dat grote kolonies over het hoofd gezien zijn wordt klein geacht. Een overzicht van de 
resultaten is in tabel 1 weergegeven. Tijdens de tellingen werd gelet op geluiden vanuit de bomen nadat de 
dieren waren uitgevlogen. Indien er nog geluiden vanuit de boom werden gehoord, werd de verblijfplaats 
als een kraamkamer beschouwd (Helmer et al., 1987). Vijf van de negen bomen bleken in dit geval om 
kraamkamers te gaan. Van de overige vier bomen is dit niet waarschijnlijk. 

Tijdens de tellingen werden ook de uitvliegtijden genoteerd. De resultaten hiervan staan vermeld in figuur 
2. Bij alle bomen vlogen de dieren in een flink tempo uit. De spreiding die in de figuur aanwezig is, wordt 
vooral veroorzaakt door de variatie in uitvliegtijden tussen de dieren van de verschillende bomen. Omdat de 
telling vroeg in het jaar is verricht is het totaal aantal van 331 exemplaren exclusief de jongen. Telling van 
de toren te Naarden bevestigt dit: ook in 1991 bedroeg hier het aantal uitvliegers, voordat de jongen mee 
uitvlogen, ca 75 exemplaren. 

5 



Om een uitspraak te doen over het totale aantal rosse vleermuizen van het Gooi, moeten ook de overige 
gebieden erbij betrokken worden, zoals de bossen ten oosten van Bussum en de Utrechtse bossen in het 
Gooi. Hier zijn voorgaande jaren reeds zes bomen ontdekt, met een gemiddelde grootte van ca. 30 
exemplaren. Ermee rekening houdend dat een klein aantal kolonies onopgemerkt is gebleven, kan het totaal 
aantal rosse vleermuizen van het Gooi worden geschat op 550 - 600 exemplaren. 

Tijdens de voorbereidende zoektochten naar kolonies werden tevens vier kolonies watervleermuizen 
gelokaliseerd. Bij twee grote kolonies werd afgevangen. Op landgoed Schoonoord ~ca. 65 dieren) werden 
drie vrouwtjes gevangen; in het Loosdrechtse bos werd één mannetje gevangen. Het gros van de 
laatstgenoemde kolonie bleek echter reeds verhuisd. De gevangen man vol te zitten met parasieten, en 
toonde geen gezonde conditie. Eén kolonie watervleermuizen op landgoed Spanderswoud bleek op 11 juli 
reeds verplaatst. De kolonie die gevonden werd in de laan van de Oude Meentweg kon helaas niet worden 
geteld. 
De vondst van uitsluitend watervleermuizen maakt dat het voorkomen van baardvleermuis en franjestaart in 
de 's-Gravelandse buitenplaatsen twijfelachtig wordt. 

De simultaantelling werd mogelijk gemaakt door de enthousiaste medewerking van Nanning-Jan Honingh, 
Esther van den Heuvel, Arend en Manda de Jong, Marianne Doornveld (die ook de tellingen van de toren 
in Naarden uitvoert) en Floor van der Vliet. De koloniebomen werden alle opgespoord door Atjan en 
Martijn Boonman en Kees Kapteyn. 

Martijn Boonman 
Prof. H. de Vrieslaan 47 
3571 GG Utrecht 

Kees Kapteyn 
Dienst Ruimte en groen 
Provincie Noord-Holland 
Postbus 6090 
2001 HB Haarlem 

Tabel 1. Overzicht van de getelde aantallen rosse vleermuizen op de 's-Gravelandse buitenplaatsen en de 
toren te Naarden. 

Lokatie 

Boekesteijn 
Boekesteijn 
Spanderswoud 
Spanderswoud 
Spanderswoud 
Schoonoord 
Schoonoord 
Loosdrechtse bos 
Loosdrechtse bos 
Toren Naarden 

TOTAAL 

Aantal 

5 
±20 
16 
25 
8 

39 
23 
26 
44 
76 

331 

Aard verblijfplaats 

kraamkamer 

zomerverblij fplaats 
k..-aamkamer 
zomerverblijfplaats 
kraamkamer 
zomerverblijfplaats 
zomerverblijfplaats 
kraamkamer 
kraamkamer 

Aantal uitvliegers 
50,---------------------------------------------

40 

301-··············································· 

21:55 22:00 22:05 22:10 22:15 22:20 22:25 22:30 22:35 22:40 
Tijd 
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Opmerkelijk! 

KAT VANGT RUIGE DWERGVLEERMUIS IN BOLLENSCHUUR. 

Op 10 mei van dit jaar belde een enthousiaste Vlenner uit Petten mij op met de vraag of ik even langs kon 
komen. "Ik heb hier een nog levende vleermuis, waarschijnlijk een dwergvleermuis. Het beeslje is hier in 
Petten in een bollenschuur door de kat des huizes gevangen. De kat kwam hem enthousiast bij zijn baasje 
brengen, die hem vervolgens afpakte en constateerde dat het beeslje nog leefde. Via de vogelwerkgroep 
kwam het beestje bij mij terecht." Ik pakte de auto en reed naar Petten. Na determinatie bleek het een 
vrouwtje Ruige dwergvleennuis te zijn met een gewicht van slechts 4,5 gram. Genomen maten: RFA 
33,5mm; RSF 43,2mm. Pogingen het sterk vermagerde beestje te voeren en te laten drinken mochten niet 
baten. Het beestje stierf nog diezelfde dag. 

Joost Verbeek. 

KAUW BELAAGT WATERVLEERMUIS. 

Op mei 1992 kreeg ik een bezorgde mevrouw uit de Beemster aan de telefoon of ik langs wilde komen. Ze 
had een vleermuisje uit de sloot opgevist en wist niet wat ermee te doen. Toen ik dezelfde middag 
langskwam, trof ik een bijna opgedroogd vleermuisje aan in een kartonnen doosje. Het beeslje zat onder het 
kroos en had een fikse wond op de rug. Bij determinatie bleek het beeslje reeds dood te zijn. Het was een 
vrouwtje Watervleennuis met een gewicht van 10 gram te zijn. Genomen maten: RE 1l,3mm; RFA 
32,5mm; LFA 32.0mm. Op mijn vraag hoe ze het beeslje gevonden had, vertelde mevrouw het volgende: 
"Achter onze boerderij hebben wij een slootje lopen die ons land scheidt met de boomgaard van de buren. 
Waar het slootje een hoek van 90 graden maakt is een betonnen talud als waterkering aangebracht. Toen 
mijn man vanmorgen het land opging zag hij aan het talud een vleermuisje hangen. Omdat hij het zo 
vreemd vond, zo overdag, liep hij terug naar de boerderij en haalde mij op om het te laten zien. We 
besloten het beeslje maar te laten hangen. Mijn man ging het land op en ik ging binnen voor het raam 
zitten met uitzicht op het vleermuisje. Na enkele minuten kwam er een kauw aanvliegen. De kauw had al 
snel het vleermuisje in de gaten, hipte naar het beeslje toe en begon het flink in de rug te pikken, waarna 
het beeslje in de sloot viel. De kauw probeerde het beeslje nog uit de sloot te vissen maar kon er 
onmogelijk meer bij. Na enkele minuten staakte de kauw zijn pogingen en vloog weg. Hierna heb ik het 
vleermuisje met een tak uit de sloot gevist. " 

Joost Verbeek. 

KAT WUST WEG NAAR MEERVLEERMUIZENKOLONIE 

2 Juni 1992 rinkelt de telefoon; het is een vleermuis melding uit Avenborn. "Kunt u misschien even 
langskomen, ik heb via het vogelasiel gehoord dat u me kunt helpen. Ik heb een vleermuis met gaten in 
zijn vleugels. Hij komt van mijn buurvrouw. Haar kat kwam er mee binnen en zat er mee te spelen onder 
de verwarming. Allemaal bloed op haar tapijt. Ik heb het beestje in een emmertje gezet met wat natte 
watten op de bodem. Hij drinkt zich ongelukkig. Wat heeft dat beestje een dorst zeg. Ja, moet u weten ik 
ben dierenvriend en wilde het beestje zelf proberen op te knappen, maar het vogelasiel zei dat ik dat beter 
aan specialisten over kan laten. Zodoende bel ik u. Komt u?" Ik sprak af 's-middags langs te komen. 
In Avenborn aangekomen, trof ik een volwassen vrouwtje Meervleennuis, waarvan de rechtervleugel vanaf 
de vijfde vinger naar buiten toe tot op het bot was afgescheurd en van vlees en vlieghuid ontdaan. De 
linkervleugel zat vol met grote gaten. Bij navraag vertelde de man dat er zeker vier jaar vleermuizen om en 
achter het huis vlogen. Ook zag hij wel eens vleermuizen vlak over het water scheren, wanneer hij zomers 
achter het huis in de vaart zat te vissen, vertelde hij. 
Ik nam het beeslje mee en sprak met de man af dezelfde avond te komen kijken of er misschien een 
kolonie zat. Ik liep naar mijn auto en liet mijn vrouw het zielige beestje zien. "Wat heeft dat beest een 
grote ballen," zei mijn vrouw verwonderd. Ik was verbaasd, het was immers een vrouwtje! Ik keek nog 
eens goed en zag tot mijn stomme verbazing een klein achterpoolje te voorschijn komen. Ik was getuige 
van een spontane bevalling. 
Ik reed snel naar huis om een en ander te kunnen volgen. Eerst kwamen de achterpooljes, daarna het 
kopje. Na ongeveer anderhalf uur was het jong volledig zichtbaar en lag het op de bodem van het bakje 
waarin ik de vleermuis vervoerd had. Het was dood en woog 1,6 gram. Moeder woog na de bevalling 19,5 
gram. Genomen maten van de moeder: RFA 43,Omm; LFA 43,6mm; L3F 7,8mm; LSF 5,8mm. Dezelfde 
avond telde ik samen metr Menno Haakma 34 uitvliegende meervleermuizen in Avenborn. Op 6 juni kreeg 
ik een tweede door de kat gepredeerde vrouwtje Meervleermuis van hetzelfde adres thuisbezorgd (dood, 
aan de buikzijde opengescheurd en vleugels vol gaten. 

Joost Verbeek. 
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Beesten in het nieuws 

De Razende Bol is een eldorado voor tal van vogels en zeehonden. 
(door Bert de Jong; samengevat uit de Alkmaarse Courant, 29-5-1992) 
De Razende Bol, alias de diensten aan allerlei uit: van 90 naar 120 tot 
Noorderhaaks is de lang- andere organisaties. Min- 150 
zaam naar het noorden stens een keer per maand afgelopen jaar. Het aantal 
bewegende zandplaat varen ze richting de jongen dat geboren wordt 
tussen Den Helder en Razende Bol. neemt eveneens ieder 
Texel. De plaat is pak- jaar toe. Ze zijn boven-
weg 7 km lang en l,S Zeehonden dien wat beter bestand 
km breed. De zandplaat Een hoofdstuk apart tegen allerlei virussen en 
had voorheen de vorm vormen op de Razende aandoeningen en kunnen 
van een wandelstok. Bol de zeehonden. De menselijke activiteiten 
Daar verwijst de officiële zandplaat, op de grens wat gemakkelijker ver-
benaming van de zand- tussen Noord- en Wad- dragen." De belangrijk-
plaat ook naar : Noor- denzee, kan voor deze ste verblijfplaats van de 
derhaaks. Maar sinds zoogdieren als 'stepping- grijze zeehonden in de 
enkele jaren neemt de stone' zeer belangrijk Waddenzee is nu nog 
zandplaat een heel andere zijn. zandplaat De Richel, 
vorm aan. Het is nu veel Jan van Dijk gelooft dat waar ieder winter, als het 
meer een hoefijzer, waar- de omstandigheden op de rustig is, beeldschone 
van de beide uiteinden Razende Bol van dien jongen ter wereld worden 
naar elkaar toe gebogen aard zijn dat de zandplaat gebracht. Volgens van 
zijn en bijna aan elkaar voor de gewone zeehon- Dijk zijn de omstan-
zijn vastgegroeid. Met den nooit een plek zal digheden op de Razende 
binnenin een groot en worden waar ze jongen Bol ogenschijnlijk zeer 
ondiep meer dat lang- zullen werpen. Het is geschikt om van deze 
zaam dichtslibt. we! een goede tussenstop zandplaat een tweede 

Vogels 
De ruigheid, het onbe
groeide karakter en het 
voortdurende risico van 
overstromingen maken de 
Razende Bol momenteel 
nog ongeschikt als bro
edplaats voor vogels. 
Slechts een handjevol 
scholeksters probeert er 
elk vooIjaar zonder veel 
succes te nestelen. Als er 
meer begroeiing komt, 
dan zullen de broedV0-
gelontwikkelingen snel 
gaan. 
Als rustgebi"d en schakel 
in de trekroutes is de 
zandvlakte wel van 
enorm belang; vooral 
tijdens de herfsttrek. 
Vele duizenden grote 
sterns en visdieven ko
men dan voor enkele 
weken om te rusten. Ook 
zilvermeeuwen, grote en 
kleine mantelmeeuwen 
aalscholvers en allerlei 
steltlopers komen in 
grote aantallen naar de 
zandplaat. Als vreemde 
krenten in de pap wordt 
de plaat een enkele keer 
bezocht door roofvogels, 
zoals de bruine kieken
dief, velduil en sperwer. 

Waarneming 
Degene die al deze soor
ten en aantallen sinds 
1981 waarneemt en 
noteert is de Texelaar Jan 
van Dijk, medewerker 
bijzondere taken van het 
ministerie van land
bouw, natuurbeheer en 
visserij. Samen met zijn 
compaan Dirk Kuiper 
voeren ze contröletaken 
uit op de Waddenzee en 
verrichten hand- en span-

tijdens de lange trek- bruggehoofd van de 
tochten die deze dieren grijze zeehonden in 
vaak maken. De marine Nederland te maken. 
ziet er nog altijd een 
aardig doelwit in voor 
schietoefeningen; dagjes 
mensen met hun bootjes, 
surfplanken, loslopende 
honden en soms zelf een 
auto C!) hebben de zee
honden van hun favoriete 
rustplaatsen, de luwste 
plekken in de krom
mimg van de plaat. 
"Toen ik, in de jaren 
zestig, nog bij mijn 
vader aan boord voer als 
visser, was er al een 
kolonie zeehonden op de 
plaat aanwezig. ik heb er 
in die periode wel eens 
25 à 30 geteld. Nu zijn 
er in het vroege voorjaar 
ook altijd zeehonden te 
zien, maar minder en de 
meeste verdwijnen nader
hand. " 
Anders ligt het ten aan
zien van de grijze zee
honden. Deze soort was 
jarenlang niet in de Ne-
derlandse kustwateren 
aanwezig. Uitgeroeid. 
Maar op eigen kracht 
zijn .ze een aantal jaren 
geleden weergekeerd en 
met open armen ontvan
gen. De nieuwe kolonie 
wordt gevormd door 
grijze zeehonden die 
vanaf de Engelse/Schotse 
kust de Noordzee zijn 
overgestoken. 
Van Dijk: "Tegenwoor
dig zien we bij vrijwel 
iedere telling grijze zee
honden op of in de nabij
heid van de Razende bol. 
In totaal zwemmen er nu 
al zo'n 150 in de Wad
denzee. De populatie 
gaat met sprongen voor-
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Natuurreservaat 
In het kader van het 
'ecologisch reveil' heb
ben natuurontwikkelaars 
hun oog op de Razende 
Bol laten vallen. Het 
ministerie van landbouw, 
natuurbeheer en visserij 
wil de zandplaat graag de 
status van staatsnatuurre
servaat geven. Het moet 
een situatie worden ver
gelijkbaar met die van 
De Richel en de Engels
manplaaî in de Wadden
zee. 
"Maar simpel zal zoiets 
niet 
zij n, gelet op de tegen
strijdige belangen. De 
natuur zal zich pas echt 
kunnen ontplooien als 
zowel Defensie als de 
recreanten de zandplaat 
met rust laten. Ik zie dat 
nog niet een-twee-drie 
gebeuren. De mensen die 
er een potje van maken, 
bijvoorbeeld door hun 
hond achter de vogels 
aan te laten jagen, begrij
pen niet waar je het over 
hebt als je ze vertelt dat 
dat heel slecht voor de 
natuur is. Er zal perma
nente bewaking ingesteld 
moelen worden .• 

Van Dijk heeft ervaren 
dat zelfs het gemeentebe
stuur van Texel niet 
verder kijl.:t dan de neus 
van de modale recreatie
ondernemers lang is. ·Ze 
hebben nog niet zolang 
geleden de zandplaat be
zocht. In de verklaring 
die ze na dat bezoek 

aflegden, kwam het 
woord natuur niet een 
keer voor. 
Echt een schande. Ik doe 
dat normaal nooit, maar 
toen heb ik: ze een brief 
geschreven om hun 
gebrekkige kennis van 
het gebied aan te wllen. 
Dan komt mijn notitie
boekje, met de daarin 
nauwkeurig bijgehouden 
waarnemingen van vogels 
en zeehonden sinds 1981, 
goed van pas. Of mijn 
brief helpt weet ik niet. 
Ik heb niet eens fatsoen
lijk antwoord gehad. 



Hoge oorl{.onde voor opvang 
zeldzallle l{.olonie vleerllluizen 

HAllWERT - Gerrit en Afn 
Houtsma kregen gisteren ,-an de 
Utrechtse professor A. Voûte een 
speciale oorkonde n.n de Vleer
muis Werkgroep Nederland. De 
familie uit het Westfriese Hau
wert heeft die: te dankeD aan 
haar inspanningen ten behoeve 
van een zeldzame .. grote kolonie 
mec!'rvleennuizen. Ook het pro
"indaal bestuur in de persoon 

,'an de !Ambtelijke \'Ieennuisco
ördinatol' Kees Kapleyn en de 
gemeente Noorder-Koggenland 
werden door Voûte om deze re· 
den geprezen. 

"v kunt zich officieel laten in
schrijven als voordeurdelers met 
een kolonie vleermuizen", grapte 
de Utrechtse professor bij het 
uitreiken van de Dr. Leo Bel
soorkonde aan Gerrit en Afra 
Houtsma. De tien jaar bestaande 

OVERLEVEN 

nationale oorkonde werd voor de 
vijfde keer uitgereikt Voor het 
eerst kwam de onderscheiding in 
West-Friesland terecht. Tevens 
kwam hij het voor het eerst in 
particuliere handen. De vorige 
vier oorkonden gingen naar in
stellingen o~ groepen van perso
nen. 

Leo Bels, naar wie de oorkon
de is genoemd, was in de jaren 
dertig de eerste in ons land die 
zich ~rdiepte in de ecologie van 
vleermuizen. Na een bijna fatale 
teruggang in de zestiger tot tach
tiger jaren door insecticiden en 
het verloren gaan van de ver
blijfplaatsen gaat het volgens 
Voüle nu weer beter met deze 
vliegende nachtdieren. "Maar ik 
kan misschien beter zeggen dat 
ons pessimisme langzaam aan 
het verdwijnen is. We zijn er nog 
lang niet gerust op met een defi
nitieve ommekeer ten goede be
zig te zijn." 

Twee jaar geleden werd ont
dekt dat in het huis van de fami-

he Houtsma een enonne kolonie 
meervleennuiLen 'nestelde'. Tot 
dan werd aangenomen dat deze 
grootste soort van ons land in 
Noord-Holland vrijwel was uit
gestorven. De familie in Hau
wert was er aanvankelijk hele
r- :al niet blij mee, want de dier
tjes zorgden voor een behoorlijke 
stank- en geluidsoverlast. 

Houtsma: "Eerst dacht ik dat 
het muizen wa:-en, maar muize
korre6 hielpen niet. Bij het 
schilderen vond ik tenslotte een 
vleennuis in de dakgoot.' Ik 
bracht hem naar Peter OveIWeel 
(kortelings overleden asielhou
der uit Wognum, red.) van De 
Bonte Piet." 

Zeldzame soort 
Overweel en de eveneens te 

hulp geroepen vleennuiskenner 
Joost Verbeek uit Grootebroek 
stelden vast dat het om een zeld
zame .soort ging. En tevens om 
een kolonie met meer dan tachtig 
wijfjes en jongen. Het hele stel 

had in de spouwmuren van dl 
woning in Hauwert een zogehe
ten 'kraamkamer' ingericht. 

Gerard en Afra Houtsma ble
ken bereid de dieren te sparen 
als er iets aan de overlast kor. 
worden gedaan. Met geld van dE' 
provincie (2200 gulden) en gratis 
technische bijstand van de ge
meente werd een oplossing ge
vonden, waardoor de dieren 
vrijelijk de loze ruimte tussen de 
muren kunnen in- en uitvliegen. 

Met enige spanning werd dit 
voorjaar afgewacht of de terug· 
kerende meetvleennuizen roder· 
daad met de oplossing genoegen 
konden nemen. Verbeek: .. Het b 
gelukt. Ik schat dat er nu zo'n 
250 volwassen wijfjes en jonge 
dieren in de kraamkamer zit
ten." Alra en GetTit Houtsma 
.. Dat kan wel kloppen. Als het 
begint te schemeren hoor je het 
hele circus boven het kozijn lo
pen. Ze zitten er vennoedelijk al 
zo'n jaar of tien. Maar we had
den het nooit eerder ontdekt. .. 

o Vleennuisonden~ker professor Voûte reikt de Leo Belsoorkonde uit aan GeRit Houtsma. Zijn ''TOUW 

Afra en h.un beide docbtertjes kijken toe. Op de foto ook Bonte Piet-bestuurslid Jet Overweel en zoog· 
dierspet'ialist Joost Verbeek (zittend). 

FotoMarre Rob 

REDACTIE; - THt;O VAH OER KMU -IUCHARDMO(}YMNI. 

10k gezonde dieren geschoten 

Omstreden jacht op duinreegeopend 
e jachtop'dUinreeën Is weer geopend. 
e komende maanden zullen er in de Wa
r1eidingduinen tussen Zandvoort e\l 
oordwijkzo'n 35 reebokken worden ge
haten; ondanks protesten van natuuror
misaties~Ook het publiek kan doorgaans 
'aar weinlgbegrip opbrengen voor het 
schietén'van deze prachtige, slanke die, 
n. ,,:~.{;';' .. ,.' :'.' 
l/OGlUNlANG ; 

, discuS8l~:'Is' opnleuw aangezwengeld door de 
'lsterdamse PvdA, die er, voor pleit de reel!n
'ht In het dulngebled)e staken en de natuur 

haar gang te laten gaan. Ma.r Gemeentewaterlel- den uitgezet. De dieren vennengden zich met en- . zelschap van een opzichter van het waterleIding
dingen Amsterdam, de beheerder van het gebied, kele wlfde soortgenoten en namen snel In aantal bedrijf. De Redode reeên gaan naar de poelier. 
houdt vol dat afschot noodzakelijk Is. Zonder', toe. Gemeentewaterleldlngen maakte een begin De, reebokken worden tussen 1 mei en 15 .. p
jacht zou het aantal reeên door het ontbrel<en ' met het aanbrengen van wildrasters; maar bol· tember bejaagd, de reegeiten en eersteja8ISkalve
van natuurlijke vijanden sterk toenemen. 'lentelers en tuInbezItters In de omgeving bleven' ren tussen I januari en 1 maart. In eerste Instan-

De dieren kunnen moeWjk uit het gebléd weg, klagen overvraatschade. ,', ' ' tie worden oude en verzwakte dieren afgescho· 
want wegen. bebouwing en het NoordzeelcanaaJ Toen er zo'n '400 à 500 reel!n In het ,gebied ,ten. Maar om de streeCgeta\llen Ie halen wordt er 
vormen vrijwel onneembare barrières. Een grote huisden, werd er besloten In te ,grijpen. Jagers ,uiteindelijk ook op ~emnde dieren gejaagd. 
sterfte door honger. stress en inrectieziekten Is moesten de reewlldstand voortaan op 160 dieren . Het ziet er naar wt dat er de komende jaren wat 
het gevolg. zo voorspelt het waterleidingbedrijf. , houden, volgens berekeningen het nwdmale 'minder reeên zullen worden geschoten. Door de 

DuInbezoekers zullen tot hun schrik zleltogen-, aantal dat het gebied kari hebben zonder dat toegenomen begroeHng (meer voedsel en dek
de en dode reel!n aantreffen. Maar volgens de hongersnood, stress en ziekten toeslaan. Idng) zou het duingebied meer reeên kunnen her· 
Stichting DuInbehoud kan,het publiek leven met Aanvankelijk werd de jacht verpacht aan partI- bergen dan vroeger. Gcmeentewaterleldlngen 
dergelijke wreed ogende taferelen, als er maar rulleren; sinds 1984 wordt er uitsluitend In eigen heeft daarom voorgesteld de streefstand In het 
voldoende voorlichting wordt gegeven over het beheer gejaagd, Dat wil zeggen: door dulnopzlch- voorjaar te verhogen van 160 naar 200 dieren. 

'hoe en waArom. Het begon allemaal met twaalf ters en zeven vaste jagers uit de buurt. Deze partl- ' 
reeên dle In 1954 In de WaterleidingduInen wer· culieren mogen echter nooit op jacht zonder ge-
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Agenda 

Evenementen 

19 September: Themadag Vleermuizen. 
Op zaterdag 1 9 september organiseert de 
Milieufederatie Noord-Holland i.s.m. Kees 
Kapteyn een themadag over "Vleermuizen". 
Het accent zal liggen op 'Vleermuizen in de 
paartijd'. De dag wordt georganiseerd voor 
alle milieu- en natuurgroepen, vogelwerk
groepen, etc. Het programma luidt als volgt: 

15.00 - 15.30 uur Ontvangst met koffie en 
thee 
15.30 uur Opening themadag 
15.35 uur Vleermuizen en hun leefgewoon
ten Met o.a. hoe zijn vleermuizen gebouwd, 
waarom zijn het zoogdieren, het belang van 
vleermuizen voor natuur en milieu 
15.50 uur Vleermuizen in de winterslaap 
16.10 uur Geschiedenis van het vleermuis
onderzoek 
16.30 uur Pauze 
16.45 uur Hedendaags vleermuis-onderzoek, 
met een presentatie van vleermuisgeluiden 
17.10 uur Vleermuizen in het zomerseizoen 
Van enkele soorten worden het gedrag, het 
voorkomen in de kraamperiode en paartijd 
nader bekeken 
17.30 uur Beleidsmaatregelen ten bate van 
vleermuizen 
17.45 uur Zin en onzin van bescherming 
van vleermuizen in de eigen omgeving 
18.00 uur Eten 
De Milieufederatie zal ervoor zorgen dat er 
soep en salade wordt geserveerd 
19.30 uur Uitwisseling over activiteiten van 
de milieufederatie en van lokale groepen 
20.00 uur Gedrag van vleermuizen in de 
paartijd 
21.00 - 24.00 uur Excursie naar diverse 
landgoederen in de buurt van Haarlem. 
Er zal rekening gehouden worden met trein
reizigers. Late treinen in de richting Amster
dam, Hilversum, Alkmaar en Heemstede 
vertrekken na 24.00 uur. 
De dag is gratis voor deelnemers uit organi
saties die zijn aangesloten bij de milieufede
ratie. Voor andere deelnemers kost de dag 
tien gulden. Opgeven kan tot 10 september. 
Het aantal deelnemers van de dag is be
perkt. 

.) Noot: De dag is in principe niet bedoeld voor leden van de 
NOZOS. Wel levert de NOZOS excursieleiders voor de avond
excursies. 

17 Oktober: 2- Noordhollandsche Zoogdie
rendag. 
Noteer alvast in je agenda! Net als vorig jaar 
wordt er een Noordhollandse zoogdierendag 
georganiseerd. De (mid)dag zal in het teken 
staan van de oprichting van de NOZOS en 
de vleermuisatlas. Meer bijzonderheden vol
gen nog. 
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Excursies 

Vrijdag 4 September: Wandelinventarisatie 
landgoederen gemeente Velsen (Waterland, 
Velserbeek, Schooneberg, Beeckesteijn). 
Vertrek: 20:30 uur vanaf station Driehuis. 

Op deze prachtige landgoederen hebben we 
als VLEN nog in 1 990 een weekendinventa
risatie verricht. Nu besteden we aandacht 
aan het najaarsaspect: de territoriumactivi
teiten van beide soorten dwergvleermuizen 
en de rosse vleermuizen. Kortom: een hele 
zomer lang kun je uitkijken naar deze excur
sie! Ook hier geldt: probeer zelf voor ver
voer te zorgen. 

Prijsvraag! 

Van welk zoogdier wordt hier een versprei
dingskaart getoond? Stuur het antwoord 
naar de redactie; voor de scherpzinnigsten 
onder uljullie verloot de NOZOS een paar 
zakken echte Texelse braakballen! 
De uitslag za! in de volgende NOZOS=nieuws 
bekend worden gemaakt. 
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"Handieiding Zoogdier-Projecten in 
Noord-Holland. " Uitgave van de 
Noordhollandse Zoogdierstudiegroep, 
i.s.m. de Dienst Ruimte en Groen, 
provincie Noord-Holland. 34 pagina's. 
ISBN 90-74004-03-2. 

'Boeiend, helder geschreven en verfrissend 
voor de nieuwe generatie' 
- De Volkskrant, 3 juli '92; 
'Een handleiding waar iedere nachtbraker 
slechts van heeft kunnen dromen ... ' 
- NRC Handelsblad, 4 juli '92; 
'Een dromer waar iedere handleider slechts 
van heeft kunnen braken ... ' 
- BIC Berichten, 3 juli '92; 
'Je zou bijna zeggen: ik ga 't ook nog 'es 
's nachts doen. Het laat immers veel ruimte 
over aan je eigen fantasieën' 
- NH Dagblad 6 juli '92; 

Te bestellen door fl. 15, = over te maken op 
gironummer 2117081 t.n,v, Noordhollandse 
Zoogdierstudiegroep te Grootebroek, o,v,v. 
'lidmaatschap NOZOS '92', 

NIEUW VERSCHENEN: 

"Vleermuis-onderzoek in Noord-Holland 
in 1991." Uitgave van de Noordhollandse 
Zoogdierstudiegroep. Redactie: Kees 
Kapteyn. Juli 1992, Amsterdam. 
ISBN 90-74004-02-4. 

Veertig pagina's boordevol spannende 
verhalen over de vleermuizen in Noord
Holland. Om 's avonds vóór het slapen 
gaan nog even stiekem uit te lezen. 
Voor alle leeftijden. 

Te bestellen door fl. 1 0, = over te maken op 
gironummer 2117081 t,n. v. Zoogdierstudie
groep Noord-Holland te Grootebroek, o.v.v. 
'rapport 92/1'. 
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