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Onbekend maakt onbemind. Enige tijd geleden reed ik met de intercity naar Leiden. Naar een tentoonstelling 'Vijf eeuwen landschap' 
in de Leidse Lakenhal. Onderweg deed zich een ernstig maar tegenwoordig gdlruikelijk incident voor: 'agressie tegen spoorwegper
soneel.' Te~ijl wij even voor station Hoofddo1J) een tijd moesten wachten, bNam er een trein van de andere kant langszij. En dan 
moet je plotseling je blik op oneindig uitwisselen met die van passagiers van de andere richting (Naast mij zaten de gebruikelijke 
hoeveelheid amerikanen vermengd met twee Deense zakenlieden en een chassidische Jood). Kleine kinderen lossen dit eenvoudig op 
door te zwaaien of hun tong uit te steken, maar grote mensen zoals ik krijgen dan vaak van die bizarre practische gedachten over de 
zin(loosheid) van het bestaan. U kunt hetzelfde effect bereiken op de veerponten die over het U heen en weer varen (soms met een 
vleug van weemoed, dan weer met een holle lach; Drs. P.). Het is toch immers veel eenvoudiger onze koffers en de huissleutel over te 
geven dan allemaal in de tegenovergestelde richting te reizen 

Als niet-ervaren museumbezoeker verviel ik al gauw in de gewoonte dat ik meer naar de begeleidende tekst keek dan naar 
het kunstwerk zelf. Dat kwam ook omdat ik steeds werd berispt omdat ik er te dicht met mijn neus op stond. Dat maakte me opstandig. 
Hoewel niet alle schilderijen realistisch zijn, zijn het uiteindelijk toch maar beelden die ooit alleen de schilder zó heeft gezien. Een 
gewoon mens, die een moment, wat hij mooi vond, voor de eeuwigheid vastlegde. 

De ergernis werd nog aangewakkerd door een aanbieding die mij over de post werd toegezonden: een kleine uitzonderlijke 
collectie exotische postzegels en First Day Covers van 'Gefährdete Arten' uitgegeven door de United Nations in stijlvolle milieuvrien
delijke VN-verzamelband. Wanneer u die wilt sparen, is haast geboden!" waarschuwde de folder, waarbij het mij niet duidelijk was of 
het om de espèces menacées d'extinction ging of de eenmalige uitgave. Daarmee was de overeenkomst nog niet gelijk. Ook van de 
oplage, slechts 2000 sets voor Nederland gereserveerd, was de zeldzaamheid verzekerd meneer de verzamelaar! 

Kortom, wat ik bedoel te zeggen is: beste mensen, veel succes dit jaar met jullie zoogdierwaarnemingen en het invullen van de 
formulieren en let niet al te veel op de statistiek, maar verwonder je over de dieren die je in de natuur tegenkomt want dat is je loon 
als vrijwilliger. Dat er later door jouw inzet soorten van uitsterven worden gered, zul jij misschien niet meer meemaken. Je hebt ze 
'life' gezien. Iedereen wordt pas echt gewaardeerd als hij het zelf niet meer kan meemaken. 
Maar ga gerust door met schrijven, het is een beperkte oplage maar een dubbeldik nummer dit keer! (En het is natuurlijk hardstikke tof 
dat we al een jaargang gehaald hebben! 

Trouwens, ik kan Koos van Zomeren wel eens aanbieden om zijn column naar de voorpagina van ons perodiek te laten onderduiken. 
Na Karel van de Graaf weet nu iedereen dat hij ook slechts opschrijft wat hij ziet en zo de gewone dingen kan waarderen, en dat hij 
dat probeerdete verschuilen op de voorpagina van het NRC-handelsblad. Helaas is hij nu voor 'zijn tijd' ontdekt en voortijdig gestorven 
in de handen van newshounds, kritiekschrijvers en pop-journalisten die het uiteindelijk toch het liefst over zichzelf hebben (-). 
Een mooie zomer. 

Met vriendelijke groeten, 
klantnr. 6571. 
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Mededelingen 

1 . Overlay grid voor de 100 meter nauwkeurigheid. 
In de handleiding staat vermeld dat er een overlay ingesloten zit om 
de 100 meter-coördinaten af te kunnen lezen van 1 :25 000 top.kaar
ten. Bij de eerste druk van deze handleiding was deze bij vergissing 
niet ingevoegd. Het kan dus zijn, dat je deze overlay-grid niet in je 
bezit hebt. Geef dit door aan ondergetekende; er zijn er genoeg, en 
we willen graag de waarnemingen op 100 meter-niveau verzamelen! 
Heb je er wel één gehad, maar ben je hem kV"ijt, dan geldt hetzelfde. 
Doe hem echter altijd in je handleiding dan raakt ie niet zo snel zoek. 

2. Top.Kaarten voor uw waarnemingen. 
Zoals in onze handleiding staat beschreven, is het aan te raden om al 
uw waarnemingen van zoogdieren in te tekenen op een topografische 
kaart van uw omgeving. Je kunt, als je veel waarnemingen doet, 
maandelijks een andere kaart gebruiken, anders een jaarlijks of sei
zoens. De schaal die zich het beste leent om waarnemingen in te 
tekenen, is die van 1 :25 000. 
De topografische atlas van Noord-Holland (topografische dienst) bevat 
deze kaarten voor de hele provincie, maar dit boek is vrij duur (ca. 

t90, =). Je kunt in de plaatselijke boekenwinkel ook losse top. kaarten 
kopen (ca. t12,50). 
Mocht je nou niet aan 1 :25 000 kaarten kunnen komen dan kunnen 
we deze voor je maken. Op deze kopieën kun je je waarnemingen dan 
bijhouden. Vanaf deze kopieën kun je bovendien heel gemakkelijk de 
Amersfoort-coördinaten aflezen, inclusief de hectare-coördinaten. 
Heb je belangstelling voor kopieën van jouw omgeving, geef dan even 
een seintje aan ondergetekende. De enige hieraan verbonden voor
waarde is dat je af en toe zoogdier-waarnemingen inzendt. 
Telefoon of briefkaartje naar: 

Kees Kapteyn; Afdeling Onderzoek, Dienst Ruimte en Groen 
Postbus 6090, 2001 HB Haarlem. 
tel. 023-143154 
fax 023-143180 

2 



De terugkeer van de Bruinvis Phocoena phocoena in Noord-Holland 
(Kees Camphuysen) 

In de jaren dertig en veertig was de Bruinvis Phocoena phocoena langs de Noordhollandse kust 
een gewone verschijning. Warme zomeravonden waren bij uitstek geschikt om op een duin plaats 
te nemen en te proberen een glimp op te vangen van de langsdraaiende rugvinnetjes in het 
oliegladde water. Hoe talrijk de Bruinvis toen precies was zullen we nooit weten. De verhalen van 
ooggetuigen zijn nu eenmaal door de tijd gekleurd en behalve dat alle zomers toen lang en heet en 
alle winter streng en wit waren, kon je volgens sommigen over de ruggen van de Bruinvissen naar 
Engeland wandelen. Zeker is dat het voor een oplettende waarnemer geen enkel probleem was om 
regelmatig enkele Bruinvissen te kunnen observeren en voor Verwey, die de soort gedurende een 
aantal jaren onderzocht in het Marsdiep, volstond een eenvoudig fietstochtje langs de Helderse 
zeewering om Bruinvissen te zien (Verwey 1975ab). Jaarlijks spoelden ook honderden Bruinvissen 
op ons strand aan en het werd toen ondoenlijk geacht om deze strandingen systematisch bij te 
houden (Van Deinse 1931, 1946, Van Bree 1970). In de jaren zestig, misschien al eerder, keerde 
het tij. Bruinvissen werden zeldzamer en zeldzamer en de huidige generatie is opgegroeid met 
een, althans op het oog, lege zee (Reijnders & Wolff 1981, Kayes 1985, Kinze et al. 1987, 
Klinowska 1987, Addink & Smeenk 1989). Sommige wetenschappers hebben zich uitgeput om aan 
te tonen dat -deze afname nooit in cijfermateriaal kon worden bewezen en Klinowska (1987) stelde 
zelfs voor om weer eens, net als Verwey in de jaren dertig, langs de Helderse zeewering te 
fietsen. Duidelijk was dat de afname slecht gedocumenteerd kon worden maar ofschoon weten
schappelijk onbewezen, was de verdwijning zo totaal dat de meeste Nederlanders niet eens meer 
weten wat een Bruinvis is. Het beroep 'varkenvisser' , een veelvoorkomende achternaam van 
ingezetenen in bijvoorbeeld Katwijk, komt in de vacaturebank van het arbeidsbureau al een aantal 
j aren niet meer voor. 

De laatste jaren is in deze situatie een verandering opgetreden. Het waren vogelaars die de 
verandering niet alleen het eerst opmerkten, maar bovendien goed konden documenteren. Sinds 
1972 worden vanaf tal van plaatsen langs onze kust en op systematische wijze verplaatsingen van 
zeevogels geregistreerd. Deze tellingen vormden een belangrijke bron van informatie waaruit kon 
worden afgeleid dat Bruinvissen tegenwoordig weer in ons kustwater voorkomen. In de jaren 
zeventig werden slechts tweemaal Bruinvissen in Nederlands kustwater opgemerkt en begin jaren 
tachtig was de toestand nauwelijks beter (Camphuysen 1982). Sinds 1986, echter, worden elke 
winter met een zekere regelmaat weer exemplaren opgemerkt, vooral door Nick van der Ham, de 
meest volhoudende 'zeetrekwaarnemer' die Camperduin als vaste telpost heeft. In januari 1988 
zwommen zelfs 17 exemplaren tegelijk voorbij deze post (Lagerveld 1988), maar in de meeste 
jaren gaat het om ten hoogste enkele tientallen dieren. Een opvallend verschil met vroegere jaren 
is dat Bruinvissen nu vrijwel uitsluitend 's winters worden opgemerkt (december-april). In een 
recent overzicht van de kustwaarnemingen, samengesteld door Camphuysen & Leopold (in press), 
kon worden aangetoond dat de zuidgrens van het huidige verspreidingsgebied ongeveer ter hoogte 
van IJ muiden gevonden wordt. 

Een tweede bron van informatie kwam, alweer, van zeevogelonderzoekers. Ditmaal ging het om 
waarnemers die de kust achter zich lieten en danwel per vliegtuig, of per schip onderzochten 
welke zeevogels er nu eigenlijk in welke aantallen en waar in de zuidelijke Noordzee voorkwa
men. Dit onderzoek begon schoorvoetend in 1978 (observaties vanaf Meetpost Noordwijk), maar 
kreeg halverwege de jaren tachtig en recenter veel meer vorm. Met het de zee opsturen van 
waarnemers kwamen plotseling talrijke meldingen van zeezoogdieren binnen, naast Bruinvissen 
ook verschillende soorten dolfijnen (Platteeuw, Van der Ham & Camphuysen 1985, De Boer 
1988, Camphuysen & Den Ouden 1988, Van der Ham 1988, Camphuysen & Wolf 1989, Leopold 
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1989, Baptist, Camphuysen & Leopold 1990, Baptist 1992, kwartaaloverzichten in Recent Reports 
in SULA). Enkele publicaties over de herkenning van Bruinvissen en andere zeezoogdieren 
hebben gemaakt dat een groot aantal dieren met zekerheid kon worden gedetermineerd (Camphuy
sen 1987ab, Camphuysen 1991abcd). De waargenomen walvisachtigen tijdens dit offshore 
onderzoek, voor zover het Bruinvissen en Witsnuitdolfijnen Lagenorhynchus albirostris betreft, 
zijn weergegeven in figuur 1. 

Of het aan de toegenomen populariteit van dolfijnen ligt of aan andere factoren, een feit is dat er 
de laatste jaren in onze omgeving niet alleen Bruinvissen worden gezien, maar ook tal van andere 
walvisachtigen (Van Franeker et al. 1987, Kastelein & Gerrits 1991, Van Gompel 1991, Laban 
1992). Langs de Brouwersdam werd een jaar lang een Tuimelaar Tursiops truncatus waargenomen 
(Hart 1990, Hart & Camphuysen 1991), bij Camperduin verscheen enkele dagen een exemplaar 
(Gronert 1992), en sportvissers voor de Noordhollandse kust worden de laatste jaren keer op keer 
verrast door grote groepen Witsnuitdolfijnen bij hun kleine bootjes. Alleen bij de Bruinvis gaat het 
aantoonbaar om een structurele verandering in de aantallen in ons kustwater (Camphuysen & 
Leopold in press). De Tuimelaars zijn voorlopig incidenten (contra Laban 1992). Van Witsnuitdol
fijnen weten we niets uit de periode voordat zeevogelwaarnemers de zuidelijke Noordzee 
inventariseerden, maar de stijging in het aantal strandingsgevallen (Bakker & Smeenk 1990) zou 
kunnen wijzen op een zekere toename in de zuidelijke Noordzee (bijvoorbeeld doordat een deel 
van de populatie uit de noordelijke Noordzee hier zo nu en dan op bezoek komt). Goed gedocu
menteerde waarnemingen zijn van groot belang om eventuele veranderingen in de status van deze 
spectaculaire zoogdieren te kunnen registreren. In Nederland worden waarnemingen al tien jaar 
ingezameld door de schrijver dezes. Bij deze een oproep om in geval van een waarneming van een 
zeezoogdier hiervan direct melding te maken door de volgende gegevens: 

(vermoedelijke) soort 
aantal 
datum, tijd 
plaats (naam, geografische coördinaten) 
naam en adres waarnemer 
(weers )omstandigheden 
beschrijving van kenmerken en gedrag 

liefst vergezeld van schetsen of foto's, aan Kees Camphuysen, Nederlandse Zeevogelgroep Marine 
Mammal Database, c/o Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) , postbus 59, 1790 
AB Den Burg, Texel (02220-69488, fax 02220-19674). De waarnemingen, tot 3 km uit onze kust, 
zullen ook in onze zoogdier-atlas worden verwerkt. 
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Figuur 1. Recente waarnemingen van Witsnuitdolfijnen en Bruinvissen voor de 
Noordhollandse kust (1987-1993). Bij de dolfijnen is het aantal dieren per groep 
weergegeven. 



Voortgang vleermuis-inventarisatie (VIP) (Kees Kapteyn) 

Het vleermuis-atlasproject in Noord-Holland is vanaf 1987 begonnen, maar in Noord-Holland zijn 
de meeste gegevens vooral vanaf 1989 verzameld, omdat toen de VLEN-afdeling actief werd. 
Met ingang van 1991 is de inventarisatie op fijnere schaal voortgezet in samenwerking met de 
provincie Noord-Holland, en niet zonder succes. Vooral vanaf die periode zijn erg veel waarne
mingen verzameld, en is de provincie de belangrijkste bron van gegevens. 
Dat de inventarisatie van Noord-Holland op fijne schaal in korte tijd afgerond moest worden, was 
bij aanvang in 1991 duidelijk. Inmiddels is de inventarisatie wegens het grote succes met één jaar 
verlengd (overigens ook voor het landelijke vleermuisproject). In het voorjaar van 1994 wordt 
onze atlas als een populair boek uitgegeven. De soortteksten zijn vrijwel gereed. De komende 
zomer wordt nog energie gestoken in de laatste witte plekken. 
De laatste zomer moeten ook de resterende kleine 'grijze plekken' opgevuld worden. Deze worden 
aan de VLEN-waarnemers in begin van mei toegezonden. 

Kolonies 

We willen komende zomer zoveel mogelijk accent leggen op het voorkomen van kolonies. Deze 
geven een bela..l1grijke meer\x/aarde aan or'~e atlas en vergroot ons inzicht in de aai'ltallen vleermui
zen. De bedoeling is om in de atlas van iedere soort aantalsschattingen te geven. Hierbij hoort 
ook, dat we uitzoeken of twee dichtbij elkaar gevonden kolonies nu één en dezelfde kolonie betreft 
die verhuisd is, of dat het inderdaad om twee verschillende groepen gaat. In enkele gevallen 
bestaat hierover nog twijfel. Daarnaast is het vooral bij de Meervleermuis interessant om op 
vliegroutes te posten, te tellen, en uit te zoeken waar de dieren van een kolonie foerageren. 
Het aantal kolonies stijgt ten opzichte van de landelijke databank de pan uit. Van de Laatvlieger 
zijn dit er 59, van de Dwergvleermuis 45, van de Grootoorvleermuis 16 en van de Rosse 
vleermuis tegen de 40. Er liggen nog diverse oude meldingen die niet nagetrokken zijn. Nieuwe 
meldingen komen alweer binnen. 
Voor het laatste jaar zijn meer dan 150 oproepen de deur uit gegaan naar allerlei nieuwsbrieven en 
blaadjes van vogelwerkgroepen, VNLB-werkgroepen, IVN-afdelingen etc. om de laatste snik te 
gebruiken voor het vinden van verblijfplaatsen van kolonies. Meldingen worden centraal 
ingezameld bij de afdeling Onderzoek van de provincie. Voor het bezoeken van meldingen zal een 
ieder beschikbare persoon worden indien nodig worden benaderd. 
Een artikel in de Uithoornse krant moet onder meer de kolonie Meervleermuizen opleveren, waar 
we al zo lang naar zoeken. Dit krante-artikel is op het moment dat ik dit schrijf, zojuist ver
schenen. Reeds na een half uur heeft dit al twee koloniemeldingen opgeleverd, waarvan één in 
Uithoorn (spannend, dus). 

Aantal waarnemingen 

In figuur 2 zien we dat het aantal waarnemingen ieder jaar toeneemt. Vooral vanaf 1990 is flink 
aan de weg getimmerd, met in dat jaar 18 %, in 1991 26 % en in 1992 36 % van het totaal aantal 
waarnemingen. Dwergvleermuizen zijn het meest in de kijker geweest (1866 waarnemingen), maar 
wordt op de voet gevolgd door de Laatvlieger met 1418 waarnemingen. De Ruige dwerg, 
Meervleermuis en Watervleermuis hebben resp. de derde, vierde en vijfde plaats. Met minder dan 
100 waarnemingen sukkelen de Grootoor (96) en de Baardvleermuis (36) er achteraan. In figuur 2 
is dit nog eens gevisualiseerd. Van Bosvleermuis, Franjestaart en Tweekleurige vleermuis zijn het 
minder dan 5 waarnemingen en zijn buiten het overzicht in de figuur (3) gelaten. 
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Witte en grijze plekken 

Onderstaande kaart in figuur 1 geeft voor ieder km-hok het aantal bezoeken weer. Op die kaart 
zijn de witte vierkantjes de km-hokken die niet door de inventarisatie worden gedekt. Dit zijn 
ofwel afgesloten havencomplexen, grote akkers die niet door wegen of paden worden doorsneden, 
zandplaten of stranden, landingsbanen van Schiphol of natuurgebieden waar alleen met de boot 
geïnventariseerd kan worden. Deze laatsten zullen komend jaar steekproefsgewijs alnog worden 
gedaan. De andere laten we 'links' liggen. 
De inventarisatie door ondergetekende (provincie) zal plaatsvinden op Texel, in de Kop van 
Noord-Holland en in het oostelijke deel van West-Friesland. Hiervoor is 2,5 maand ingepland. 
Grote witte vlakken liggen daarnaast in: 

Zuid-Kennemerland (noordelijk deel), 
Haarlemmermeer, 
Bijlmer en Amsterdam-Zuidoost, 
Waterland. 

Deze zullen met hulp van VLENers worden opgevuld. In Zuid-Kennemerland wordt een 
inventarisatiekamp georganiseerd. Hier zijn ook nog vele kolonies op te spûren van Watervleer
muis, Grootoor, Rosse vleermuis en van de rest, wellicht inclusief de Franjestaart. In de Bijlmer 
zullen enkele excursies op 'los' initiatief plaatsvinden. De eerste is reeds geweest op 14 mei. 
De kleine witte gaten die hier en daar in de kaart te zien zijn, zijn vaak wel bezocht, maar daar 
zijn geen vleermuizen waargenomen. Deze worden uiteraard in een defintieve 'verantwoording' 
wel aangemerkt. 

Regio's 

In de atlas wordt het voorkomen van iedere soort besproken met behulp van een indeling in 
regio's. Per regio is het aantal bezochte km-hokken bepaald (dit wordt uiteraard na komend 
seizoen weer aangepast). Van iedere soort is dan een % van de km-hokken weer te geven waarin 
die soort is aangetroffen. Zo kun je verschillen tussen deelgebieden statistisch weergeven. 
In iets meer dan de helft van alle km-hokken in Noord-Holland (totaal 3080) zijn vleermuizen 
aangetroffen. Per regio varieert het percentage km2-s met waarnemingen tussen 33 % en 73 %, 
gemiddeld rond de 55%. Hierin is nog geen correctie uitgevoerd voor de 'onbereikbare' km
hokken en voor de bezochte km-hokken die geen vleermuis opleverde. 
Meer hierover in de volgende NOZOS-nieuws. 

Nog werk genoeg aan de winkel 

Deze wat alarmerende kreet geldt vooral voor enkele deel-aspekten die we nog niet in de atlas 
kunnen laten zien. Hieronder staat een kaartje met de verspreiding van paarplaatsen van de Ruige 
dwergvleermuis (althans 'roepende mannetjes'). Het geeft een zeer incompleet beeld. We moeten 
dus van dieren die dit specifieke gedrag vertonen veel meer waarnemingen insturen. 
Wellicht kunnen we in de toekomst meer informatie geven over dichtheden van roepende 
mannetjes van de beide soorten dwergvleermuis. Hetzelfde geldt voor de Rosse vleermuis. 
Een ander aspekt waar we graag meer inzicht in willen hebben, is het trekgedrag van sommige 
soorten. We vinden in het najaar veel meer Ruige dwergvleermuizen en ook Rosse vleermuizen, 
maar dit is niet met kaartjes van verschillende maanden weer te geven. Na het verschijnen van de 
atlas kunnen we ons hier meer op richten, bijvoorbeeld door transekttellingen uit te voeren. 
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Monitoring 

Nadat we de atlas hebben uitgebracht zal er wel een stortvloed van meldingen binnenkomen, zo 
van "maar die kolonie bij mij op de hoek staat er helemaal niet in"; veel mensen beseffen niet dat 
dat alleen maar had gekund als ze die kolonie hadden gemeld. Uiteraard stopt het vleermuiswerk 
dan niet. We willen naast hiervoor genoemde aandachtspunten ook de aantalsontwikkelingen van 
vleermuizen gaan volgen. Niet alleen met wintertellingen, maar ook met punttellingen of 
transekttellingen, tellingen van zomerkolonies, e.d. Waarschijnlijk doen we daarvoor ook weer 
met een landelijk project mee. Het tellen van roepende mannetjes op vaste routes is hier ook een 
onderdeel van (zie elders in dit nummer). 

Kees Kapteyn 
Bos en Lommerweg 1'" 
1 055 DK Amsterdam 

Figuur 1: Bezoeldntensiteit in Noord-Holland, 1986-1992. 
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Figuur 2: Het aantal waarnemingen neemt nog steeds toe, dankzij een groeiend aantal medewer
kers. 
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Figuur 3: (l)Baardvleermuizen/ Myotis mystacinuslbrandtii; (2)Watervleermuis/Myotis daubento
nU; (3)Meervleermuis/ Myotis dasycneme; (4)Dwergvleermuis/ Pipistrellus pipistrellus; (5)Ruige 
dwergvleermuis/ Pipistrellus nathusii; (6)Rosse vleermuis/ Nyctalus noctula; (7)Laatvlieger/ 
Eptesius serotinus; (8)Grootoorvleermuis/ Plecotus auritus. 
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Weer nieuwe bunkers ingericht voor vleermuizen (Jacques Baltus) 

In de PWN-duinen bij Bergen liggen enkele bunkers uit de Tweede Wereldoorlog ondergeschoven 
onder het zand. Hun aanwezigheid is bekend bij enkele lokale kinderen. De kindertjes graven, 
graven en nog eens graven ...... de PWN schuiven, schuiven en nog eens schuiven ... Twijfel bij 
de PWN over het opruimen van de bunkers (kost een boel centjes). Totdat door Kees Kapteyn, 
Kees Roobeek en ondergetekende opgemerkt wordt dat deze bunkers afgesloten kunnen worden 
om als overwinteringsplaats voor vleermuizen te fungeren. De bunkers liggen geheel onder het 
oppervlak onder aan een duinhelling temidden van het binnenduinbos. Een uitstekende plek dus. 
In het najaar van 1991 worden twee opengegraven bunkers (waar kinderen al niet goed voor zijn) 
opengelaten om eens te zien of vleermuizen er gebruik van gaan maken. Het wachten op de eerste 
resultaten is moeilijk. In de daarop volgende winter 1991/92 kijken we of er vleermuizen in de 
bunkers zitten. Bij resultaat zou het PWN immers geneigd zijn om wat sneller tot inrichting van 
de bunkers over te gaan. 
De eerste Watervleermuizen laten zich die winter zien. De PWN besluit daarna om vier bunkers 
als proefproject in te richten. Op 8 september 1992 maakt de buitendienst van de PWN deze 
bunkers klaar: er wordt een hekwerk voor geplaatst, ze worden tochtvrij gemaakt en binnen 
komen enkele patio-blokken, gaaswerk en oude planken aan de muren. De winter van 1992/93 
wordt met spanning afgewacht. 
Naast deze drie ingerichte bunkers liggen er andere bunkers die we met de wintertelling meene
men. Tussen kerst en de jaarwisseling worden zes bunkers geteld. Het eerste resultaat: 

Watervleermuis 9 ex 
Grootoorvleermuis 1 ex 
indet 2 ex 

De twaalf vleermuizen geven goede hoop voor de komende jaren. We verwachten dat dit aantal 
toe gaat nemen; de bunkers zouden nog 'ontdekt' moeten worden door de vleermuizen. Al met al 
een goedkoop alternatief voor het opruimen, als we er van uit gaan dat het vandalisme de 
hekwerken met rust laat. 
Wellicht kunnen we dan ook de andere bunkers openmaken voor de vleermuizen. 

Jacques Baltus 
Provinciale Waterleiding Noord-Holland 
afdel ing tru 
Bergen 
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Beesten in het nieuws 
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Priegelen met Illuizekaakjes 
; Kil/deren pllli:.en braakballen uilen Uil 
I 

Met een tandenborstel ontdoen de kinderen de skeletdeeltjes van haren. 

VELSEN-

,.Al om kwart voor twee stonden ze hier te drin
gen. Met tandenborstels in de aanslag." Conser
vatrice Joke Herder van het Pieter Vermeulen
museum in Velsen wist gistermiddag eventjes 
niet waar ze het zoeken moest. Tafeltjes en stoe· 
len werden erbij gesleept. Kinderen mochten 
van uilen afkomstige braakballen uitpluizen met 
behulp van een pincet. De tandenborstel diende 
om skeletdeeltjes van haren te ontdoen. 

Wesley, zes jaar, uit Beverwijk kan na een uur· 
tje priegelen al een doosje met minuscule mui· 
zekaakjes en -schedeltjes laten zien. "Moet u 
kijken." Trots houdt hij het bovenkaakje om
hoog van wat eens een woelmuis moet zijn ge
weest. Voor de deelnemende kinderen is dit een 
dubbele leerschool. Nico Jonker, van de organi
serende zoogdierwerkgroep Noord-Holland, 
vertelt over de herkomst. "Niets gebeurt zomaar 
in de vrije natuur." 

De meisjes en jongens kunnen de benige 
deeltjes uit de braakballen benoemen aan de 
hand van een uitgereikt formulier. Hierop staan 
de 'onderdelen' met afbeelding vermeld en de 
diersoort waarvan ze afkomstig zijn. 

De braakballen zijn verzameld bij de dertien 
op dit moment bewoonde kerkuilenkasten in 
Noord-Holland. Het evenement sluit prachtig 
aan bij de expositie over kerkuilen die op dit 
moment in het Pieter Vermeulenmuseum te 
zien is. 

Sanne uit Driehuis is hier alleen maar naartoe 
gekomen om te kijken. "Braakballen, buuuuuh, 
dacht ik E.'erst." ZE.' doet nu dapper meE.' met hE.'t 
uitpulken. "Uitgebraakt leek me een \les idee, 
maar het is allemaal heel schoon." Haar moeder 
beaamt: "Door het maagzuur zit er geen spatje 

FOTO - UNITED PHOTOS DE BOER - RON PlCHEL 

vlees meer aan. Niks kotserigs aan." Maar als we 
straks thuis komen natuurlijk wel allemaal 
handjes wassen", voegt zij er nadrukkelijk aan 
toe. "Dit is niet iets voor aan de etenstafel. " 

Nico Jonker gaat de tafel langs om te zien wat 
de kinderen ervan gebrouwen hebben. Grote 
handen grabbelen in een klein doosje. "Dit hier? 
Allemaal spitsmuizen." 

Jelte (acht jaar) heeft achter het huis van zijn 
opa in Driehuis wel eens bosuilen gehoord. 
"Spannende beesten. Nee, ik heb ze nooit in het 
echt gezien. Alleen op televisie. Ook van plaatjes 
weet ik hoe ze eruit zien." 

Een enkele vader doet mee met het ontleed
werk. "Ja, dikke vingers zijn een handicap. Dit 
lijkt op horlogemakerswerk. Als je ziet hoe prie
gelig klein dit is." Hij houdt een (spit.s)muizen
kaakje tegen het licht. "Een oogIoep zou hier 
goeie diensten bewijzen." 

De braakballen die vanmiddag op tafel komen 
zijn gedateerd en gerangschikt naar vindplaats. 
De zoogdierengroep hoopt op die manier meer 1 

over de verspreiding aan de weet te komen van 
met name de huisspitsmuis en de Noordse 
woelmuis. De muis met de spitse kop is een in
secteneter. Woelmuizen - met een stompe 
snuit - zijn knaagdieren. Zij komen volgens de 
beschikbare gegevens alleen voor in waterrijke 
gedeelten in onze provincie en ook in Friesland, 
maar de gebiedsgrens is vooralsnog onduidelijk. , 

Joke Herder had toen het museum gistermid- 1 
dag om vier uur sloot 150 deelnemertjes geturfd. I 
Niet meegerekend de losse bezoeker~ van de ui- I 
lenexpositie, De actidteit was een ex 'traatje op ; 
de eerste zondag van de maand wanneer het i 
museum open is voor het publiek. De opening'-I 
tijd is dan \'an II tot 17 uur. 

I 

i 
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Provinciale 
steun ottergang 
door Schermer 

SCHERMER -' Het water
SChap Het Lan«e Rond krij«t 
f 50.000 subsidie van de pro
vincie voor de aaDle« van mi
lieuvriendelijke oevers lan«s 
de Noordertocbt In de Scher
mer. Door bet project ontstaat 
een verblndlnpzone tussen 
bet Alkmaardermeer, de pol
der MIjzen en de Eilandspol
der, waar bij voorbeeld de ot
ter gebruik van kan maken. 

Het werk aan de Noorder
toch t is al emge t~id aan de 
gang, het maakt deel uit van de 
verbetenng van dc waterhuls· 
houding in de hele polder, Het 
waterpeIl wordt verlaagd In 
verband met de veranderde 
agrarIsche bedrijfsvoerIng, De 
Noordertocht IS een proefpro
Ject om ervaring' op te doen met 
aanleg en beheer van mlheu
vru:nnE'I!Jke (Jf'Vf'rC; OP. aan lpg' 
kilst 1 4:l3,OOO, 



Waterland De tijd van de I-april moppen is voorbij. Veehouder van Meerveld uit 
________________ Zuiderwoudeweetpertinentzekerdat hijeen vo~tegenhetlüfliep • 

• gezien 
In Duitsland zijn er zó veel vos
sen, dat de meeste vosseholen 
ultgegastworden. Gelukkig gaan 
wij In Nederland heel and~rs met 
dit vriJ zeldzame roof41er om. 
Volgens schattingen van biologen 
leven errond de achtduizend vos
sen in ons land. En tenminste één 
exemplaar werd vorige week 
woensdag In Waterland geslg" 
naleerd door veehouder Gerrit 
Jan van Meerveld uit Zuider· 
woude. 
Gerrit Jan zegt dat hij niet 
meer in sprookjes gelooft en 
zo nuchter als een konijn was 
toen hij omstreeks half tien, 
die woensdagavonq, oog in 
oog stond met een hèle echte 
vos met zo 'n lange rode staart 
en een helder witte 'lont' (het 
uiterste tipje van Reintje's 
staart). 
Oog~in-oog 

"Ik vertel precies zoals het is, " 
zegt Gerrit Jan van Meerveld, 
die zijn enthousiasme over 
deze - voor Waterlandse 
begrippen- opvallende ont
moeting niet onder stoelen of 
banken steekt "Kijk, ik ben 
als het ware met de geur van 
mest geboren. Mijn ouders 
hadden inde boerderij waar ik 
woon een veehoudersbedrijf. 
Dat bedrijf heb ik van hen 
overgenomen. Hoewel ik de 
natuur nog altijd als een groot 
wonder beschouw, heeft zij 
vaktechnisch gezien, weinig 
geheimen voor me. Ikkeh dus 
verdraaid goed het verschil 
tussen een hond of een grote 
kat en een vos. Vorige week 
was ik nog laat in de avond 
bezig met het uitrijden van 
mest op m'n land. Het was 
schemerdonker maar nog 

GerritJ Gil wijst ill de richtillg!lGII de Y olgelmeerpolder.11I die richtillg "!.'!!_elld" !lOS. 

licht genoeg om op honderd meter 
afstand van mij een schitterend 
beest te zien. Een vos! Heel even 
stond hij stokstijf en ik denk dat ik 

Rien Poortvliet In zijn boek' .. De 
vossen hebben holen' laat hij ons 
weten: "In april, de tijd dat er voor 
devossenvolopetenis- jonge haas-

net zo verbaasd r--------:::::;;~;::::-----~---l 

een stel kornuiten de omgeving af
stroopt. Eén van mijn theoriën is, 
dat de vos zich schuilhoudt in d€ 
Volgermeerpolder . Voor de mens iE 
die gifbelt een ramp, maar VOOI 

dierenmoetheteen paradijs zijn. Zi: 
over deze 

worden daar volkomen met ruSI 
ontmoeting was. 
Omdat ik een gelaten door hun grootste vijand: de 

zware gierwa
gen aan m'n 
trekker had, kon 
ik niet de ach-
tervolging in
zetten. Nu was ik 

mens. Hoe dan ook, Ik heb 
inmiddels wel voorzorgsmaatre· 
gelen genomen. VeeartsSchipper 
uit Monnickendam heeft nu mijn 
twee honden tegen hondsdolheid 
gevaccineerd. Want Ja, dat Is 
natuurlijk de keerzijde van dE 

natuurlijk geen medaille: de beet van een 
partij voor het 'hondsdolle vos Is levensge. 
beest. De vos 

'-__________________ ---' vaarlijk voor mens en dier." 
draaide zich 
pijlsnel om en verdween met een 
noodgang uit mijn gezichtsveld, 
richting Volgermeer dat hier maar 
een paar honderd meter vandaan 
ligt. Het is heus waar. Geen verlate 
april mop. Mijn probleem blijktnu 
te zijn dat ik moeite heb de mensen 
ervan te overtuigen dat ik een vos 
in Waterland gezien heb, een ge
bied w aar dit dier eigenlijk niet voor 
komt." 

'Onmiddellijk afschieten ... ' 
Prettig Weekend ging op onderzoek 
uit. Wij hebben ondermeer meteen 
ambtenaar v an Staatsbosbeheer ge
sproken. Maar de functionaris kon 
helaas niet meer vertellen dan: 
"."een vos? In Waterland? 'In 
Zuiderwoude? Die hoort daW niet 
thuis! 0 nmidde /lijk afschieten!" 
Bedroefd over zo 'n reactie vaneen 
man die de natuur geen al te warm 
hart toedraagt hebben wij onze 
toevlucht gezocht in de literatuur 
van meester verteller en -tekenaar 

jes, konijntjes en bodembroeders 
als fazant, patrijs en houtsnip begin
nen aan de leg - worden diep in het 
vossehoI4tot7jongengeboren( ... ) -----------
overdag houdt Reinaert zich gedekt 
maar als het donker wordt, sluipthij 
van dekking tot dekking, door 
greppels en droge sloten." 
Dieren trekken zich (gelukkig) 
niets aan van grenzen die door men
sen getrokken zijn. Waarom zou
den ze? Een slimme vos houdt zich 
hoofdzakelijk op in gebied waar hij 
op een niet al te moeilijke manier 
voedsel kan bemachtigen. Bekend 
is dat de duinen een geliefd 
jachtterrein van de vossen zijn. De 
vraag is waarom hij zijn 'werk
gebied' thans ook naar Waterland 
verlegd zou hebben. 
Volgermeer 
"Voor mij is heteengrootraadsel," 
zegt Gerrit Jan VIIJl Meerveld (34). 
"Ik vraag me af of de vos die ik 
I!ezien heh. alléén actief i~. of met 



En een muis die is blijven hangen... -deel 111- (Floor van der Vliet) 

Je hebt Veldmuizen, Aardmuizen en Noordse woelmuizen. Ze zijn familie van elkaar; het zijn alle 
drie woelmuizen. Ze eten zo'n beetje hetzelfde en ze doen ook ongeveer hetzelfde. Als ze samen 
voorkomen dan geeft dat al gauw heisa. 

Veldmuizen zijn erg algemeen. Maar toch komen ze lang niet overal voor. Ze leven, de naam zegt 
het al, vooral in velden en in weilanden, dus op plaatsen met een niet te hoge begroeiing. In bos 
vind je geen veldmuizen, hooguit op open plekken. 
Maar er zijn ook hele gebieden waar ze, ongeacht het landschap, ontbreken. Texel is daarvan een 
mooi voorbeeld. Een eiland in de zoute zee, dat bereik je als muis niet zo makkelijk. Overigens 
ontbreken behalve de Veldmuis wel meer algemene muizen op Texel. De Bosspitsmuis die overal 
op het vasteland van Noord-Holland talrijk is, komt op Texel niet voor. De enige spitsmuissoort 
die op het eiland leeft is de Waterspitsmuis. Hoe die er terecht is gekomen is nog de vraag. 
Mogelijk leefden er al Waterspitsmuizen toen Texel nog verbonden was met het vasteland. 
Zo wordt ook de aanwezigheid van de Noordse woelmuis op het eiland verklaard. 

En daarmee zijn we weer terug bij de woelmuizen. De aardmuis breidt zijn leefgebied in 
Nederland in noordwestelijke richting uit. Noord-Holland is gekoloniseerd tot aan Amsterdam. 
Ten westen van de Amstel zijn nog geen Aardmuizen ontdekt en het U blijkt, vOûialsnog, een 
onneembare barrière te zijn. 
Aardmuizen bewonen vaak wat vochtiger en ruig begroeider terrein dan Veldmuizen. Komen ze 
ergens allebei voor, dan treedt meestal een scheiding op waarbij simpel gezegd Veldmuizen 'kort 
gras' en Aardmuizen 'lang gras' opzoeken. 

En hoe is de concurrentie met Noordse woelmuizen? Daar kan een ander eiland als voorbeeld bij 
dienen: Noord-Beveland. Daar kwamen, net als op Texel, geen Veldmuizen voor. Totdat het met 
dammen verbonden werd met andere eilanden, waar wel Veldmuizen leefden. De Veldmuizen 
trokken over de dammen naar Noord-Beveland; in de grastaluds van de dammen konden ze goed 
leven. Op Noord-Beveland vonden ze nog veel meer geschikt leefgebied. Daar zaten, bij gebrek 
aan concurrentie, vaak Noordse woelmuizen en die kregen het nu moeilijk. Uit al het droge 
terrein, zoals dijkhellingen en wegbermen werden ze verdreven. Binnen tien jaar had de Veldmuis 
heel Noord-Beveland veroverd en de Noordse woelmuis kon zich alleen nog handhaven langs 
moerassige kreekoevers en op de buitendijkse schorren. 

Zoiets zal in Noord-Holland ook ooit gebeurd zijn. Alleen is het gebied wat voor de Noordse 
woelmuis is overgebleven veel groter. In alle vaargebieden (moerassige veenweidegebieden die 
bestaan uit allemaal eilandjes) wint de Noordse woelmuis het van de Veldmuis. Rietland en 
rietkragen langs wei- en hooilandjes zijn als leefgebied voor de Noordse woelmuis beter geschikt 
dan voor de Veldmuis. 
In vergelijking met de vaarlandgebieden is Waterland, waar de Noordse woelmuis ook voorkomt, 
minder geschikt. Er is namelijk veel minder moeras en de weilanden worden slechts gescheiden 
door smalle sloten met zelden een rietkraag langs de oever. 
Het weilandgebied wordt bevolkt door Veldmuizen. Maar ook langs moerassige oevers en in 
rietlandjes zitten vaak Veldmuizen. Bij gebrek aan Noorse woelmuizen waarschijnlijk. Want die 
komen zo hier en daar ook voor en op die plekken vind je geen Veldmuizen. 
De verspreiding van de Noordse woelmuis in Waterland lijkt te maken te hebben met de 
rangschikking van het moerasland. Waar dit min of meer aaneengesloten voorkomt langs wateren 
(Aeën en Dieën) leven Noordse woelmuizen. Afzonderlijke rietlandjes en moerasjes worden soms 
wel, soms niet door hen bewoond. Dat lijkt af te hangen van de mate waarin dergelijke terreintjes 
geïsoleerd liggen van soortgelijk gebied. Met andere woorden, het hangt er van af of Noordse 
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woelmuizen er gemakkelijk naar toe kunnen trekken en of die terreintjes al dan niet groot genoeg 
zijn om een zelfstandige populatie te herbergen. 
En dat geeft het probleem in Noord-Holland aan. Vroeger hadden meer dan hondervijftig boeren 
grond in Waterland-oost. Ze maaiden met de hand en op verschillend tijdstip. Sommigen kwamen 
er niet aan toe om al hun hooiland te maaien en anderen kregen het werk niet af doordat als 
gevolg van regen het hooi niet op tijd kon drogen. 
Een gevarieerd landgebruik dus. Dat is nu behoorlijk veranderd. Door waterpeilverlaging is veel 
drassig hooiland, waarin Noordse woelmuizen konden leven, verdwenen. Niet alleen in Water
land, maar ook in de polder Zeevang en in de Zaanstreek. Rietland en moerassige overhoekjes 
werden bij de weilanden getrokken. 
Hoe dan ook, de Noordse woelmuis komt in Noord-Holland nog voor en dat kan zo blijven. Naast 
het behoud van de vaarlandgebieden in de Zaanstreek, om zoveel meer redenenen interessant dan 
het voorkomen van een zeldzame muis, is het van belang om waar dat mogelijk is, drasse oevers 
te behouden of aan te leggen. Dat moet op zo'n manier gebeuren dat er een soort netwerkstructuur 
ontstaat zodat de Noordse woelmuizen makkelijk van het ene gebied naar het andere kunnen 
trekken. Want zijn we de Otter dan (voorlopig) kwijt, de Noordse woelmuis hebben we nog en dat 
kan gemakkelijk zo blijven. 

Fioor van der Viiet 
Spaarndarnrn~rstraat 660 
1055 DK Amsterdam 
020-6881557 

Zeldzame grootoorvleetmuis in Middenmeer 
In de hervormde kerk van MIddenmeer 

heeft een paartje zelthaDle grootoorvleer
muizen overwintetd. De beestjes kwamen 
één dezer dagen te voorschijn toen koster 
W. Boonstra de gordijnen van de kerk dicht 
deed. 

Grootoorvleermulzen worden In Noord
Holland zelden aangetroffen. Zelfs met de 
zogeheten 'batdetector', een apparaat 
waarmee de ultrasone ge!uidsgolven van 
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vleermuizen kunnen worden opgevangen, 
zijn ze volgens biOloog Kees Kapteyn erg 
moeilijk te ontdekken. Ze geven namelijk 
slechts zeer zwakke signalen af. Kapteyn 
kamt al enkele jaren Noord-Holland gron
dig nlt op zoek naar vleermuizen. 

De enorm grote oren stellen deze vleer
muissoort In staat 's nachts toeh probleem
loos prooidieren (vliegende Insekten) op te 
sporen. Foto Marlijn de Jonge 



Tellingen van overwinterende vleermuizen in de winter van 1992/93 
(Kees Kapteyn) 

leder jaar worden in Nederland overwinterende vleermuizen geteld, de laatste jaren op steeds 
meer plekken. Buiten de Limburgse kalksteengroeven om worden nu zo'n 250 objecten door heel 
Nederland bekeken. 
In Noord-Holland tellen we al een tiental jaren in enkele bunkers en ijskelders, onder andere 
rondom Haarlem (Jan Boshamer) en in vesting Naarden (Gerhard Glas, Aldo Voûte en Rombout 
de Wijs). We tellen vooral de laatste jaren meer en meer overwinterende vleermuizen, doordat we 
meer bunkers en kelders aan de tellijst toevoegen. 
In de jaarverslagen over 1991 en 1992 staan de resultaten van de 'wintercensus' van 1990/91 en 
resp. van 1991/92. In het NOZOS-jaarrapport over 1992 zullen de wintertellingen 1992/93 op 
gelijke manier behandeld worden. Hier alvast een globale indruk van de resultaten. 

Er zijn de afgelopen winter 14 nieuwe objecten bezocht, mede dankzij het initiatief van nieuwe 
enthousiaste vleermuisgekken. Hiervan is een aantal nooit eerder bezocht. Voorbeelden zijn een 
bunker in het Bergerbos, drie bunkers in het duin bij Wijk aan zee en kleine bunkers bij de Abdij 
van Egmond. De laatste worden in de jaarlijkse monitoring/telling opgenomen; hier hingen drie 
Baard-, twee. Water- en twee Grootoorvleermuizen. Aan het kaartje valt wel te zien, dat deze plek 
tot een 'leeg' gebied behoort (dat \vil zeggen: er \l/orden geen andere objecten in de omgeving 
bekeken). 
Dit geldt ook voor Fort Spijkerboor, St. Aagtendijk en Benoorden Purmerend, maar deze leverde 
ondanks onze sterke wil geen vleermuizen op. De forten van de Stelling van Amsterdam zijn in de 
jaren '70 al eens onderzocht door de provincie, om het belang van die forten voor vleermuizen te 
weten. Dit belang bleek erg tegen te vallen; in de 43 forten van de Stelling waren maar een paar 
vleermuizen te vinden. Iedere winter worden steekproefsgewijs enkele forten nog eens bekeken. 
Dat dit ook tot resultaten kan leiden blijkt uit fort Uytermeer. Fort Uytermeer bij Weesp was ook 
al in de voorgaande winter (1991) bekeken. Toen hing er in een gebouw, waarvan de deuren 
wagenwijd openstonden, één Watervleermuis . En zoals vaker de energie op de verkeerde plaats 
wordt verbruikt, is het ook nu geheel goed te praten om ons als een stel dolgedraaide freaks, 
gefixeerd op één vleermuis, werkelijk op dat fort te storten. Èn het leverde wat op: er kon nu een 
tweede Watervleermuis aan worden toegevoegd. Het mag een detail heten dat bovendien in een 
ruimte temidden van de ruïnetoren, die de voorgaande winter niet was bekeken, nog een Water
en drie Baardvleermuizen hingen. 

Bij elkaar zijn afgelopen winter 102 objecten bezocht. Hierin vonden we 518 vleermuizen. Voor 
degenen die niet op de hoogte zijn van de tellingen van voorgaande jaren volgt de mededeling, dat 
we vorig jaar nog beloofden om het eens flink te gaan vieren als we boven de 500 zouden 
uitkomen. Normaliter zou dat nog enkele jaren duren, maar mede dankzij het enthousiasme van 
enkele Zuidhollanders, die zich schuil hielden achter donkere zonnebrillen maar waarvan de 
namen achteraf prijs zijn gegeven (ondermeer KM te 0.), die hun heil maar in Noord-Holland 
kwamen zoeken (ergens wel begrijpelijk), hebben we een toename van 27% ten opzichte van 
voorgaande winter weten te boeken. In 1991/92 telden we immers nog maar 408 vleermuizen. 
De toename komt grotendeels op naam van de Watervleermuis, die van 324 naar 382 steeg. 
Opvaliend is het aantal getelde Baardvleermuizen en Franjestaarten. Er werden zes Franjestaarten 
geteld (grotendeels in 'nieuwe' objecten) en maar liefst 25 Baardvleermuizen. De laatste soort is 
met 67% toegenomen ten opzichte van voorgaande wintertelling. Van de Franjestaart telden we 
altijd maar één of twee exemplaren. 
Helaas is het dus niet zo, dat we kunnen concluderen dat vleermuizen roekeloos aan het toenemen 
zijn. Ons groter aantal komt vooral doordat we meer objecten hebben bezocht. Een spetter in dit 
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verband is de ruine van Brederode bij Bloemendaal (onze dank is niet in geld uit te drukken, 
Zuid-Holland). Hier hingen maar liefst 48 vleermuizen, waaronder 44 Dwergvleermuizen. 
Daarmee is de ruïne het enige object waar overwinterende Dwergvleermuizen in een serieus aantal 
zijn geteld. 
In het jaarverslag over 1992 hebben we geconstateerd dat de toename een schijntoename was, als 
gevolg van nieuw bezochte objecten. Als we deze voor afgelopen telling even van de lijst 
afvoeren, dan is de toename van 1992/93 ten opzichte van 1991/92 nog 6,6 %. In beide perioden 
zijn meer dan 80 dezelfde objecten bekeken. In onderstaande tabel zien we dat Watervleermuis en 
Baardvleermuis zijn toegenomen, maar Meervleermuis en Grootoor minder zijn geteld. In een nog 
te verschijnen rapport over de wintertellingen en objecten in Noord-Holland zal een analyse over 
langere termijn plaatsvinden. Dit vooruitlopend op een landelijk overzicht in de LUTRA over de 
aantalsontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. 

Vergelijking tussen de winters 1991/92 en 1992/93 voor die objecten, die in beide winters zijn 
bezocht. 

1991/92 1992/93 verandering % 

Watervlm 327 361 + 34 + 10,4 
Franjest 1 2 + 1 +100 
Baardvlm 15 19 + 4 + 26,7 
Meervlm 30 28 - 2 - 6,7 
Grootoor 26 22 - 4 - 15,4 

Totaal 407 432 + 6,6 
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Meer zoogdieren te spotten (Truus Hopmans) 

Sommigen onder ons hebben opgemerkt, dat de soortenlijst van zoogdieren in Noord-Holland wat 
beperkt is. De commissie CDNF heeft deze kritiek ernstig opgevat en getracht aan het geheel een 
positieve bijdrage te leveren. Niet dat u de volgende soorten tegen zult komen bij uw dagelijkse 
zondagsritje, maar wij willen in ons mooie polderlandschap toch ook "compleet" zijn. Vandaar dat 
we de "Zoogdierlijst Noord-Holland" uitbreiden. Andere organisaties zoals Natuurmonumenten, 
hebben hun beloofde medewerking al direct in daden omgezet. Zo kunnen we nu ondermeer 
enkele nieuwe wilde zoogkoeien in het veld verwachten. Hun voorlopige verspreiding is vrijwel 
beperkt tot delen van het veenweidegebied. Deze prachtige Limousins, al opgemerkt in O.m. het 
Wormer- en Jisperveld, zijn een fraaie aanvulling van onze Mammalia-lijst. Overigens sluit de 
commissie niet uit dat deze moeilijk te benaderen soort zich binnen afzienbare tijd uitbreidt naar 
andere (veen)weidegebieden. Als we er maar een (ecologische) verbindingszone aanplakken. 
De natuurbouw houdt echter niet op bij onze Franse vriendjes. In onderstaande lijst hebben we de 
binnenkort te verwachten soorten alvast voorzien van een nummer (stel je voor dat je problemen 
krijgt bij het invullen van de waarnemingsformulieren). De Mammoet hebben we voorlopig nog 
weggelaten. We hebben ingeschat dat we hierdoor niet veel leden kwijt zouden rak;en. Mocht dit 
in de praktijk anders uitpakken, dan kunnen we dit besluit in de eerstkomende ledenvergadering 
altijd nog terugdraaien. Wel hebben we de Marterhond (Wasbeerhond) er op gezet. In 1992 is een 
invasie in oost-Nederland opgetreden; het enthousiasme van enkele automobilisten in Groningen, 
Limburg en op de Veluwe is al beloond met een deuk van deze soort. Dus mocht u 's nachts een 
ritje willen maken: vooral in de rechterberm is grote kans op de Marterhond. Denkt u om de 
vangrail in niet-ecologische geleidingsbermen. 
Zeezoogdieren zijn toegevoegd omdat de commissie de mening is toegedaan, dat ook de Noordzee 
van onze provincie is. Er is al een centraal inzamelpunt op het NIOZ, zodat we hier bij aansluiten 
om dubbele ingangen te voorkomen (zie elders in dit nummer). 
Mocht u na onderstaande lijst nog een ontevreden gevoel overhouden, dan raadt onze exotencom
missie (secr. Gerda Steenslag) u aan om te emigreren. Een laatste mogelijkheid is natuurlijk om in 
het buitenland bereden soorten in de kofferbak mee te nemen en ergens langs de weg te dumpen, 
dan blijft Gerda ook nog even aan het werk. Bij juiste plaatsing kunnen we de evaluatie van 
ecotunnels en -ducten nog wat gang bijzetten. Al moet u voor de meeste soorten wel een auto van 
formaat hebben. 

Grote zoogdieren 
601 
621 
631 
654 
692 
696 
700 
711 
712 
721 
731 
741 
751 
761 
801 
851 
86[ 
871 

Wolf (Canis lupus) 
Marterhond (Nyctereutes nyctereutes) 
Bruine beer (Urus arctos) 
Europese nerts (Mustela lutreola) 
Wilde kat (Felis sylvestris) 
Lynx (Lynx lynx) 
Zeehonden (Robben) 
Gewone zeehond (Phoca vitulina) 
Kleine zeehond (Ringel, Stink) (Phoca hispida) 
Zadel rob (Pagophilus groenlandicus) 
Grijze zeehond (Halichoerus grypus) 
Baardrob (Erignathus barbatus) 
Klapmuts (Cystophora cristata) 
Walrus (Odobenus rosmarus) 
Przewalski paard (Equus przewalskii) 
Rendier (Rangifer tarandus) 
Oerrund (Bos primigenius) 
Wisent (Bison bonasus) 
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Voor de sectie diep- en verzeeduikers, zeetrektelIers en strandwandelaars: 
waarnemingen op een briefkaart zenden aan Kees Camphuysen (zie elders in dit nummer). De waarnemin
gen met bijgaande beschrijving kunt u ook op formulier naar het NIOZ zenden. 

Zeezoogdieren 

900 
901 
910 
911 
915 
921 
925 
926 
931 
935 
941 
945 
951 
961 
965 
971 
975 
981 
982 
985 
991 
992 
993 
994 

Zeezoogdieren 
Snaveldolfijn 
Dolfijnen (Delphinidae) 
Gestreepte dolfijn (StenelIa caeruleoalba) 
Echte dolfijn (Delphinus delphis) 
Tuimelaar (Tursiops truncatus) 
Witsnuitdolfijn (Lagenorhynchus albirostris) 
Witflankdolfijn (Lagenorhynchus acutus) 
Kleine zwaardwalvis «Pseudorea crassidens) 
Zwaardwalvis (Orcinus orca) 
Grijze dolfijn (Grampus griseus) 
Griend (Globicephala melaena) 
Bruinvis (Phocaena phocaena) 
Witte dolfijn (Beloecha) (Delphinapterus leucus) 
Narwal (Monodon monoceros) 
Dwergpotvis (Kogia breviceps) 
Potvis (Physeter macrocephalus) 
Gewone spitsdolfijn (Mesoplodon bidens) 
Gray's spitsdolfijn (Mesoplodon grayi) 
Butskop (Hille) (Hyperoodon ampullatus) 
Dwergvinvis (Balaenoptera acutorostrata) 
Noordse vinvis (Balaenoptera borealis) 
Blauwe vinvis (Sibbaldus musculus) 
Gewone vinvis (Balaenoptera physalus) 

Commissie Dwaalgasten Noordhollandse Fauna (CDNF) 
Truus Hopmans 
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Kan je een muis bewaren? (Floor van der Vliet) 

Dit verhaal behandelt in het kort een methode om dode muizen en andere kleine zoogdieren te 
prepareren (bij grotere beesten komt wat meer kijken). Het gaat over het maken van een 
zogeheten balg; de opgevulde huid van een dier. 

Benodigdheden: 
- scherp puntig schaartje 
- scalpel of andersoortig scherp mesje 
- stevig pincet 
- naald en zwart garen 
- houtlijm 
- watten 
- spelden 
- vogel veren (slag- of staartpennen) 
- stukje karton of plat stukje piepschuim 

Het is van belang om het geslacht vast te stellen van het dode dier en enkele lichaamsmaten te 
nemen. Daartoe wordt het op de rug gelegd en goed gestrekt. Dan worden gemeten: de kop/rom
plengte (snuitpunt tot anus), staartlengte (anus tot staartpunt), achtervoetlengte links of rechts (hiel 
tot nagelbasis en eventueel het oor (zie tekening). Het dier wordt ook gewogen. 

Balght alleen versche waer! Bij muizen laten al snel plukken vacht op de buik los en dan is balgen 
een ondankbaar werk. Vers dode dieren kunnen gebalgd worden nadat de lijkstijfheid is wegge
trokken. Lijken uit de diepvries moeten zo snel mogelijk na ontdooien worden gebalgd. 

Het werkt het prettigst wanneer het te balgen dier op tafel op een krant ligt. Zorg voor goede 
verlichting; priegelen in de schemer leidt tot fouten. 

Met een schaartje of mesje wordt een snede in de buikhuid gemaakt naast de anus. Deze snede 
moet bij muizen ca. lcm lang zijn en loopt in de lengte over de buik. Vanuit deze snede worden 
onder de huid de anus en de geslachtsopening losgeknipt. 

Nu wordt een van de achterpoten bij de knie naar buiten gestulpt (door de buiksnede steken en de 
huid er voorzichtig afstropen). Steekt de poot ver genoeg naar buiten dan wordt het kniegewricht 
doorgeknipt. De dij wordt verder van de huid losgemaakt. De scheen wordt met behulp van 
schaar en/of mes zoveel mogelijk van vlees ontdaan. De voet blijft in de huid zitten en wordt dus 
niet uitgeprepareerd. 

Als beide achterpoten zijn uitgeprepareerd, wordt de staart bij de wortel doorgeknipt. Vervolgens 
wordt het uiteinde van de ruggegraat met pincet stevig vastgepakt (ene hand) en de huid tussen 
duim en wijsvinger afgestroopt (andere hand). Waar de huid erg stevig vastzit aan het lichaam, 
kan deze voorzichtig worden losgesneden. 
Op een zeker moment komen de ellebogen te voorschijn. De voorpoten ondergaan dezelfde 
behandeling als de achterpoten. 

Bij verder afstropen begint het prepareren van de kop. Het eerste obstakel vormen de oren. Deze 
zitten met de gehoorgangen stevig aan de schedel vast. Als de gehoorgangen vlakbij de schedel 
worden doorgeknipt blijven de trommelvliezen in tact en steken er na het opvullen van de huid 
geen plukken watten uit de oren. Hierna komen de ogen aan de beurt. De huid zit vooral bij de 
ooghoeken vast en dient hier zeer voorzichtig losgeknipt of -gesneden te worden. 
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De huid zit bij de snuit vaak nogal vast. Door met de ene hand de huid af te stropen en met de 
andere hand de huid met kleine bewegingen los te snijden van de schedel, komt tenslotte de gehele 
huid los van het lichaam. 

De huid zit nu binnenstebuiten. Vleesresten die er nog aanzitten kunnen er met het scalpel worden 
afgeschraapt. Om de uitstekende botten van voor- en achterpoten wordt wattenpluis gewikkeld, 
totdat ze ongeveer de vorm hebben van voor het ontvlezen. Nu wordt de huid buitenstebinnen 
gekeerd en aan handen en voeten worden de poten op hun plaats getrokken. 

Nu moet de staart uit de huid worden getrokken. Dit lukt niet· altijd even makkelijk. De staart 
tussen duim en wijsvinger wrijven zodat de huid losser komt te zitten helpt soms. Met een pincet 
het bot er aan de staartwortel uittrekken. Zonodig lossnijden. 
Vervolgens wordt een stuk schacht van een vogel veer uitgezocht dat dezelfde vorm en lengte heeft 
als de staart. De vlaggen afknippen en de restanten van de schacht afschrapen zodat deze glad en 
rond wordt. Vervolgens in de staarthuid steken. 

Van de schedel wordt een model gemaakt van watten vermengd met houtlijm. Na ca. 10 minuten 
drogen wordt dit met de pincet in de kop geschoven. Door een tamelijk stijf opgerolde pluk 
watten wordt het lichaam nagebootst. Ook het kunstlichaam wordt, tussen de pincet geklemd, in 
de huid gesc~oven. 

Hierna wordt de buiksnede dichtgenaaid. Gebruik een dunne naald en zwart garen. 

De balg kan nu met spelden op een stukje karton of piepschuim in een bepaalde stand worden 
1; vastgezet om te drogen. Bij officiële balgen worden voor- en achterpoten naar achteren gestrekt. 

De voeten kunnen echter ook naar voren worden geplaatst. De muizen komen bijna weer tot leven 
als ze kunstogen aangemeten krijgen. Daar zijn heel goed zwarte glaskopspelden voor te 
gebruiken. 

De balg moet ongeveer een week drogen op een normale plaats. Niet boven de kachel zetten, 
anders droogt de balg niet gelijkmatig en treedt vervorming op. Na het drogen bewaren op een 
droge en donkere plaats. 
Voorkom insektenvraat door er een mottenballetje bij te leggen. 
Gegevens over vindplaats, datum en de lichaamsmaten kunnen op een hangetiket worden 
genoteerd, dat aan een van de voorpoten wordt bevestigd. 

'OP SEECKER ARTS' 

Hij is een raere man. Van haer so is hij swart, 
Van name is hij blanck en mat is hij van hart. 
Hij magh wat niemand magh en can wat niemand can, 
Een snijder met verlof, een bloedigh ambaghtsman. 
Hij wroet met tang en mes op alderhande weys 
In de gansche plattegrondt van 't menschelijcke vleisch. 

Hij is getuige van veler droef verscheyden, 
Doch ook der joyeuse entree van manjes en van meiden. 
Hij helpt de werelt in, hij helpt de werelt uit, 
Van Swage tot Spierdijk is alles zijne buit. 

(Vrij naar Constantijn Huygens. Uit een lofdicht op dr. G.C. van Balen Blanken.) 
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Zoogdier-inventarisatieproject: "Even Zippen" (Kees Kapteyn) 

Met ons ZIP (mooie afkorting, niet?) willen we toe naar een zoogdieren-atlas van Noord-Holland. 
Per km2 gaan we de verspreiding van alle zoogdieren in kaart brengen, analoog aan ons vleermui
zen-inventarisatie project (VIP). Hoe enthousiast we zijn over het idee heb je kunnen lezen in het 
vorige NOZOS-nieuws. 
Dan nu de praktijk. Omstanders zijn laaiend enthousiast over de frisse wind die we zetten. Er 
komen flink wat nieuwe projecten, waardoor we veel informatie verzamelen. 
Zo hopen we een extra onderzoek naar de Noordse woelmuis te krijgen, een onderzoek naar 
marters, en gaan we vangen in verruigde akker randen in de Wieringermeer. Daarnaast gaat de 
provinciale overheid (Dienst Ruimte en Groen) de komende jaren aandacht geven aan de zoogdier
inventarisatie. Daarmee hopen we èn aan meer verspreidingsgegevens van zoogdieren te komen èn 
meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die zich op soortsniveau afspelen. 
Van gegevens die wij met z'n allen insturen willen we in ieder nummer van NOZOS-nieuws voor 
een of twee soorten de tussenstand laten zien van wat we tot dat moment hebben verzameld. 
Behalve de formulieren die je soms retour krijgt vanwege onduidelijkheden of onjuistheden zie je 
dus in ieder nummer de voortgang van ons ZIP terug. Een eerste aanzet volgt hier met de Mol en 
Eekhoorn. 

Algemene soorten 

Van de algemenere soorten zijn sommige soorten moeilijk te inventariseren, andere makkelijk. 
Maar het is niet zo, dat we van de makkelijke soorten het beste verspreidingsbeeld hebben. In de 
vorige NOZOS-nieuws zag je de verspreiding van de Noordse woelmuis, die alleen door 
arbeidsintensief werk te inventariseren is. Nemen we nu het Konijn, dan zien we nog een vrijwel 
lege kaart. Konijnen zijn in sommige streken van onze provincie erg algemeen, zoals in de 
duinen. Deze duinen zijn zoals we dat noemen 'zwart'. Maar het Konijn breidt zich uit, dankzij de 
menselijke infrastructuur. Een relatie tussen Konijnen en een verzande infrastructuur. In de 
laaggelegen Noordhollandse polders is de verspreiding daarom het interessantst. Denk er dus om: 
Konijnen zijn weliswaar algemeen, maar lang niet overal! Stuur je waarnemingen in! 

Eekhoorn 

Nemen we de Eekhoorn, dan zijn we eerder van 'toevallige' waarnemingen afhankelijk. Toch 
sturen we deze soort met z'n allen blijkbaar gemakkelijker in. In het kaartje zien we onze eerste 
bemoedigende resultaten vanaf 1992. Hier zitten nog geen gegevens van terreinbeheerders bij. Met 
hun medewerking kunnen we nog sneller aan een compleet verspreidingsbeeld komen (zie elders 
in dit nummer). 

Mol 

Op het andere kaartje zien we de voorlopige verspreiding van de Mol. Het kaartje is vrij leeg. Er 
moet bij vermeld worden, dat de gegevens van slechts twee waarnemers afkomstig zijn, die allebei 
één middagje mooi-weer-fietsen erop hebben zitten. Het kaartje laat zien, dat we zitten te springen 
om gegevens van zelfs algemene soorten als de Mol. Heeft dit zin? Ja, dit heeft zin! Niet alleen 
om te achterhalen wanneer Mollen het meest te pletter worden gereden (dispersie van jonge 
Mollen), niet alleen om te achterhalen waar onze knelpunten in het wegennet zitten, maar ook 
omdat dichtheden van Mollen lang niet overal zo groot zijn. In natte polders, die weinig bemest 
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worden en waar het waterpeil vooral in de winter lekker hoog is, bereiken Mollen geen hoge 
dichtheden. Maar we hebben het de Mol makkelijk gemaakt: het waterpeil houden we onder 
controle houden en we zijn lekker aan het bemesten. Hiermee bieden we de Mol betere mogelijk
heden om een hoge dichtheid op te bouwen. Maar zijn Mollen ook algemeen in akkergebieden? 
En hoe zit het met de reizende bollenkraam? Komen Mollen ook permanent voor in tuinbouwge
bieden? En wat gebeurt er als we de kassenbouw (eigenlijk tuinbouw) uitbreiden zoals we dit gaan 
krijgen? Allemaal vragen waarop we antwoord willen geven. Dus op naar het referentiebeeld! 

Kees Kapteyn 
Dienst Ruimte en Groen 
Postbus 6090 
2001 HB Haarlem 
023-143154 
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Agenda 

Weekend 18-20 JUni: Vleermuis-inv(!ntarisatie
weekend Zuid-Kennemerland 
In de omgeving van Driehuis-Santpoort zijn vele 
prachtige binnenduin bossen en landgoedparken. 
Gegarandeerd veel vleermuizen dus in dit naar 
verwachting een van de rijkste vleermuisgebie
den van Noord-Holland. Er zijn veel kolonies op 
te sporen, ondermeer van Rosse vleermuis, Wa
tervleermuis, Dwergvleermuis, Grootoorvleermuis 
en wie weet ook van de Franjestaart. Deze over
winteren tenslotte in de ruine van Brederode, bij 
Nova Zembla is bovendien de Noordhollandse 
Vale vleermuis berucht. Kortom: het weekend 
belooft in tegenstelling tot voorgaande jaren een 
boeiend spektakel te worden. 

Opgave en inlichtingen bij: Arend de Jong, tel. 
02518-55417. 
Kosten: ± '10,= (all in). Opgave vóór 10 juni. 

Vrijdagavond iJ juli: Simultaantelling Rosse vleer
muizen Zuid-Kennemerland 
Vorig jaar hebben we een succesvolle try-out 
gehad met een simultaantelling van Rosse vleer
muizen in de 's-Gravelandse buitenplaatsen. 
In Zuid-Kennemerland weten we ook dat de 
Rosse vleermuis vrij talrijk voorkomt. Er zijn 
echter nog niet zo veel kolonies bekend, die er 
wèl zitten. Een ingrijpende zoekactie in de ander
halve week voorafgaand aan de telling zal dus 
naar verwachting een groot aantal kolonies ople
veren. Vergunningen voor vrijwel alle landgoede
ren, inclusief de particuliere, zijn hiervoor aange
vraagd. Maar: we zijn er met z'n allen verant
woordelijk voor, om de telling tot een succes te 
kunnen maken: hou deze datum dus vrij, want je 
bent nodig om een kolonie te tellen! 

Opgave: vóór 5 juli bij Kees Kapteyn, tel. 020-
6881557 

11 september: Muizenvallenleegdag in het Wor
mer- en Jisperveld. 

Floor van der Vliet gaat hier met de Poel boerde
rijgasten langs van te voren uitgezette vallen, om 
Noordse woelmuizen te vangen. Wie mee wil: 
opgave bij Floor van der Vliet, tel. 020-6828216. 

Weekend 1-3 oktober: Cursus kleine zoogdieren 
in de Grafelijkheidsduinen e.o. 
Dit weekend staat in het teken van de inventari
satie van zoogdieren waar we eigenlijk pas dit 
jaar flink mee aan de gang gaan. Niet alleen het 
vangen van kleine zoogdieren met Longworth-
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vallen, maar ook de nieuwe methoden zoals die 
door de provincie worden voorbereid en uitge
voerd bij het ZIP, zullen aan bod komen. Daar
naast natuurlijk: cursus balgen maken, schedels 
determineren, en het systematisch verzamelen 
van de andere zoogdieren. 

Opgave en inlichtingen bij: Jan Boshamer, tel. 
02230-45648. 

Zaterdag 23 oktober: Derde Noordhollandse 
Zoogdierendag. 
Deze dag heeft als thema: Braakballen. 
Nadere informatie volgt. 

Zaterdag 11 december: Vierde Noordhollandse 
Zoogdierendag. 
Deze dag heeft als thema: Marters. Enkele lezin
gen gecombineerd met een excursie in het veld. 
Nadere informatie volgt. 

Zaterdag 26 februari 1994: Vijfde Noordholland
se Zoogdierendag. 
Weer een dag met wetenswaardige lezingen door 
onderzoekers van binnen en van buiten de pro
vincie. 
Nadere informatie volgt. 

Tentoonstelling Natuur in uitvoering 
28 mei t/m 28 oktober 1993 
Pieter Vermeulen Museum 
Moerbergplantsoen 20 
1972 XG Ijmuiden 

Openingstijden: 
Ma ti Vr: 09:30-17:00 
Eerst; zondag van de maand: 11 :00-17:00. 

Een nieuwe manier om natuur te beschermen is 
natuurontwikkeling. Dit wordt op steeds meer 
plaatsen in ons land toegepast. Het gaat hierbij 
om ingrepen in het landschap waarmee een 
goede beginsituatie gecreëerd wordt. De natuur 
moert dan zelf verder het werk doen. Dankzij 
natuurontwikkeling kan cultuurland teruggegeven 
worden aan de natuur en in bestaande natuurge
bieden krijgen natuurlijke processen weer een 
nieuwe kans. 

"Natuur maken", een mogelijkheid of een over
schatting van het menselijk kunnen? De tentoon
stelling "Natuur in uitvoering" laat ons nader 
kennis maken met de manier waarop de mens 
met de natuur omgaat. 

Het algemene deel is aangevuld met informatie 
over de duinen en de mogelijkheden voor natuur
ontwikkeling daar. 



Waarnemer van de maand 

Het insturen van waarnemingen begint aardig te 
lopen. In februari 1993 hebben 13 leden hun 
waarnemingen op formulier gezet en ingezonden. 
leder NOZOS-NIEUWS presenteren we de waar
nemer van de maand. En wie weet, kunnen we 
de beste waarnemer na een maand een reisje 
naar de GALAPAGOS aanbieden of een verzil
verd theelepeltje met een strikje. 

Dan nu het eerste overzicht van februari tot 
maart 1993. 

Nico Jonker 96 
Kees Kapteyn 55 
Martijn de Vries 25 
Nico Kehl 15 
Otto de Vries 10 
Johan Stuart 9 
Ruud van Beusekom 9 
Rombout de Wijs 7 
Joost Verbeek 6 
Jos Roersma 4 
W. Klein Schiphorst 3 
Ben Kruijsen 3 
Jacques Baltus 
Kris Joosten 

U ziet het al: deze keer komt de eer toe aan Ben 
Kruijsen (zie foto) met 3 waarnemingen. Hoezee! 
Wij wensen hem veel geluk toe en nog meer 
zoogdieren op zijn pad. 

Een eenvoudige braakballentabel 
Bij het Pieter Vermeulen Museum in Ijmuiden 
kunt u een gebruiksvriendelijke braakballentabel 
bestellen. Met veel plaatjes en heldere beschrij
vingen kunt u alle muizen die in Noord-Holland 
kunnen leven determineren. De tabel kost f3,50 
en is telefonisch te bestellen op werkdagen: 
tel. 02550-37626. 








