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U kent vast nog wel dat lumineuze idee om een stalen kabel over de weg door het Robbenoordbos te 
spannen, om zo de eekhoorns in de gelegenheid te steilen ongeschonden aa.11 de overkam en vice versa te 
ger~k~n T T m()~t nTP.Ät·i!l~k~l!rig g!i!!1J.2.che~, cmd.3.~ de gr~p 1I/: a.::; d~~ ~; iü hc~ n..ü!JbCil0vi"d!:'û5 geéiI C;ë~lUUiU~ 
voorkomen. Het zou inderdaad zinvoller geweest ziin om een kabel over het Noordzeekanaal te spannen . 
door Hoogovens gesponsored, zodat de eekhoorn weer net als vroeger langs den gansche Hollandsche kust 
door de bomen kon springen zonder de grond te raken. 
Niet alleen de zoogdieren wordt het reizen onmogelijk gemaakt. Ook wij reizigers met het openbaar vervoer 
worden steeds meer in onze vrije beweging gekort. De Nederlandse spoorwegen bijvoorbeeld. Op de perons 
wordt ti ervoor gewaarschuwd dat ons da,qr volgend jaar héél andere conducteurs tegen het lij f zullen lopen 
en dat we maar beter een half jaar van te voren kaartjes kopen, anders zijn we in '95 nog lang niet jarig. 
Ook de hnam.aerrng van het bewijs van vervoer (de N8 elst - u bewlJst) wordt ingewikkelder. Al heel wat 
mensen hebben, in de tijd dat ze op de trein staan te wachten, zorgvuldig de gebruiksaanwijzing van de 
kaartjesautomatiek hebben bestudeerd en alvast vijfguldenmunten zijn gaan sparen of het nummer van 'het 
beest' op hun pinpas hebben laten zetten. Nog even cp die publicatieborden terugkomen. 

Bent u inmiddels die quasi beschaafde voorlichtingshumor daarop ook zat? Voortdurend onderweg in het 
openbaar te worden aangesproken met scheldwoorden als je dit of dat niet/wel in het algemeen moet doen, 
doet de wereld vergrammen. Ach, u denkt toch werkelijk niet de hele dag aan aids; geeft toch gewoon de 
schaal met lasagnaresten aan de hond en bepaalt toch zeker zelf wel waar u zou zijn zonder de trein of -
kaartje? En ook weet u bovendien best veel hardere en schunniger 'slag'zinnen te bedenken. 
Maar toch ... welke geest en waar in het verborgene bedenkt deze leuzen nu eigenlijk? 
Big brother 1994? 
Helemaal niet weten is beter dan àlles weten of alles dènken te weten. Tot zover. 

En pas op hè! alleen rokers mogen, buiten de openbare gebouwen, vuurwerk afsteken, want anders kun je 
niet eens meer je opa en oma uit Leeuwarden op perron 8 uitzwaaien. 
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Simultaantelling Rosse Vleermuis (Nyetalus noetula) en 
Watervleermuis (Myotis Daubentoni) in het noordelijk deel van Noord
Kennemerland (Kees Kapteyn) 

Inleiding 

Om populatieschattingen te kunnen maken van rosse vleermuizen zijn in 1992 en in in 1993 simul
taantellingen gehouden in de 's Gravelandse buitenplaatsen en omgeving resp. in zuidelijk zuid
Kennemerland (Boonman & Kapteyn, 1993; Kapteyn, 1993). De achtergronden van een dergelijke 
tellingmethode zijn eerder besproken door Kapteijn (1993). Vanwege de volledige en systemati
sche doorzoeking van de (landgoed)bossen zijn de kolonies van de watervleermuis in zuid
Kennemerland ook opgespoord en geteld. 
In de serie simultaantellingen zijn in 1994 twee tellingen gehouden, nl. in Einde Gooi e.o. en in 
het noordelijk deel van noord-Kennemerland. Hieronder volgt de bespreking van de resultaten van 
laatstgenoemde gebied. 

Het gebied 

In het noordelijk deel van Noord-Kennemerland is de oppervlakte van oud loofbos zeer beperkt . 
Kolonies van rosse vleermuizen zijn in voorgaande jaren aangetroffen in het Bergerbos, het Oude 
Hof, de binnenduinrand van De Voert en in het Heiloërbos. Kolonies watervleermuizen zijn 
eveneens eerder in deze bossen aangetroffen. Kolonies van deze soort kunnen echter naar ver
wachting ook in minder oude loofbossen voorkomen. 
Het gebied dat we doorzochten op kolonies is aangegeven in figuur 1. Het omvat de oudere bin
nenduinbossen vanaf Schoorl tot aan Egmond, het Bergerbos en Oude Hof in Bergen, de Alk
maarder Hout, en de landgoederen Nijenburg en Ter Coulster bij Heiloo. 
In de periode 5 t/m 7 juli doorzochten we deze bossen op de aanwezigheid van kolonies. 's 
Avonds doorzochten we de bossen om bomen van rosse vleermuizen op te sporen aan de hand van 
de harde geluiden die ze maken voordat ze uitvliegen. Tegelijkertijd waren we alert op uit- en 
langsvliegende rosse vleermuizen en watervleermuizen, die immers op de aanwezigheid van een 
kolonie kunnen duiden. In de nacht en vroege ochtend doorkruisten we de bossen, op zoek naar 
zwermende dieren. In de avond van 8 juli werden bij de gelokaliseerde vleermuisbomen de uitvlie
gers geteld. 

Resultaten 

In totaal hebben we 16 vleermuisbomen gevonden; 7 bomen met watervleermuizen, 8 bomen met 
rosse vleermuizen en één boom met een gemengde groep van beide soorten. In bijgaande tabel 
staan de lokaties en het aantal getelde individuen per boom vermeld. 

Rosse vleermuis 
Het totaal aantal getelde rosse vleermuizen is lager dan verwacht. Alleen de telling in de omge
ving van Heiloo is geslaagd te noemen. Hier werden iets meer rosse vleermuizen geteld dan we 
hadden verwacht op basis van tellingen in voorgaande jaren (zie Kapteijn, 1994). De telling van 
de rosse vleermuizen in de omgeving van Heiloo omvatte naar verwachting de complete populatie. 
In twee bomen werden geen uitvliegers geregistreerd; deze waren in de ochtend van 8 juli 
gelokaliseerd, en hierin zaten naar verwachting één of enkele 00. De telling in landgoed Nijen
burg leverde al met al een gelijk aantal rosse vleermuizen op als in voorgaande jaren. 
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I 
Lokatie 

I 
Iwatervtm I 

Rosse vtm I 
Schoorl boom 1 36 -

Bergerbos boom 2 - 16 

boom 3 - 7 

boom 4 - (?) 

Oude Hof boom 5 2 -

boom 6 18 -

boom 7 14 -

Nijenburg boom 8 50 -

boom 9 31 -

boom 10 21 -

boom 11 - 34 

boom 12 - 8 

boom 13 - 7 

boom 14 - 0 

boom 15 - 0 

Ter eoulster boom 16 4 15 

I Tot aal aantal I I 176 I 89 I 
Anders was dit in de omgeving van Bergen. Hier zijn in het verleden meerdere koloniebomen van 
de rosse vleennuis gevonden, maar hiervan is zelden het aantal uitvliegers geteld. Eénmaal is in 
het Bergerbos in twee naburige bomen een 30-tal rosse vleennuizen geteld. De simultaantelling 
leverde zelfs minder op, door het tussentijds verhuizen van één groep rosse vleennuizen. Zo had 
ons aller voorzitter de pech om voor het tweede achtereenvolgende jaar een lege boom gezelschap 
te moeten houden. Het is mogelijk dat deze ene groep verhuisd is naar het Oude Hof. Tijdens de 
telling op 8 juli werd daar immers gepiep van rosse vleennuizen gehoord en werden enkele over
vliegers waargenomen; in dit bos zijn tijdens de zoekacties geen rosse vleennuizen gevonden 
gevonden. Deze nieuwe vleennuisboom kon helaas niet meer tijdig worden gelokaliseerd. 
Met de telling is wèl duidelijk gemaakt dat de populatie rosse vleennuizen in de omgeving van 
Bergen uiterst klein is. De populatie bestaat vennoedelijk uit niet meer dan zo'n 40-50 dieren. In 
Bergen kan de telling echter met een kleine moeite herhaald worden. Zowel in de binnenduinrand 
langs de Verbrande Pan als langs de Schoorlse duinen zijn geen rosse vleennuizen aangetroffen. 
In eerstgenoemde gebied is in voorgaande jaren eenmaal een groep rosse vleennuizen aangetrof
fen. 

Watervleermuis 
In de omgeving van Heiloo zijn meer watervleennuizen aangetroffen dan voorheen. Er werden 
drie bomen met watervleennuizen ontdekt; hierin zitten in totaal bijna 100 dieren. In de boom op 
landgoed Ter Coulster met de gemengde groep van watervleennuizen en rosse vleennuizen viel 
het aantal uitvliegende watervleennuizen erg tegen (4 exx.), en het is waarschijnlijk dat hier een 
boom met een groep watervleennuizen over het hoofd is gezien. In de avond van 6 juli werden 
hier verspreid in het bos minimaal 10-20 langsvliegende watervleennuizen waargenomen. 
De watervleennuis is in de omgeving van Bergen geen zeldzame verschijning. In totaal zijn 
slechts 34 uitvliegers geteld. Het is aannemelijk dat hier één of meer koloniebomen over het hoofd 
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gezien zijn. Zo was de boom met de twee uitvliegers, op het moment dat deze gelokaliseerd werd, 
de verblijfplaats van een veel grotere groep watervleermuizen; omdat vrij veel watervleermuizen 
invliegend aangetroffen. Het is daarom logisch te veronderstellen dat het merendeel van de groep 
deze boom had verlaten. In het Bergerbos zijn geen watervleermuizen aangetroffen. In voorgaande 
jaren is in het Bergerbos meerdere malen een boom met enkele tientallen watervleermuizen gevon
den. 
In Schoorl werd één boom gevonden. Hier werden maar liefst 36 uitvliegers geteld; dit is meer 
dan we konden vermoeden. 

Simultaantellingen als monitoring van populaties van de rosse vleermuis en de 
watervleermuis 

We hebben momenteel drie jaar NOZOS-simultaantellingen erop zitten. In 1992 hebben we voor 
het eerst deze simultaantelling als methode uitgeprobeerd. Deze telling in het Gooi bleek succesvol 
(Boonman & Kapteijn, 1992). Bij de telling in 1993 in zuid-Kennemerland moest de grootte van 
een aantal groepen wegens tussentijdse verplaatsing uiteindelijk geschat worden. Toch leverde ook 
daar de telling een goed inzicht in de populatie-omvang op (Kapteijn, 1993). Bij de huidige telling 
in Noord-Kennemerland mogen we slechts verdeeld tevreden zijn. 
De efficiëntie van simulaantellingen is vrij hoog. Weliswaar hebben we te kampen met tussentijdse 
verhuizingen van enkele groepen, maar door de inzet van veel tellers krijgen we toch veel 
informatie binnen korte tijd. Dergelijke informatie is op een andere wijze niet binnen zo'n korte 
periode te realiseren. Het is daarom, dat we willen proberen om de tellingen in de toekomst te 
gaan herhalen. 
Momenteel hebben we vier gebieden, waar simultaantellingen worden verricht. Dit zij n: 's
Gravelandse buitenplaatsen e.o., Einde Gooi e.o., zuidelijk Zuid-Kennemerland en noordelijk 
Noord-Kennemerland. In Einde Gooi e.o. zullen we proberen jaarlijks de tellingen uit te voeren 
(zie Boonman, 1994). Mogelijk krijgen we dan tevens een beter beeld over de betrouwbaarheid 
van deze methode als "populatieschatter" . Over de betrouwbaarheid valt momenteel weinig te 
zeggen. Uiteraard moet het niet zo zijn, dat de betrouwbaarheidsdrempel van veranderingen in 
getelde aantallen al overschreden wordt door de schattingsfout voor verplaatste groepen. 
In de andere gebieden zullen we de tellingen in een driejarige cyclus uitvoeren. Volgend jaar 
beginnen we met de 'tweede ronde'. Deze zal plaatsvinden in de 's-Gravelandse buitenplaatsen 
e.o. 
De simultaantelling heeft in Zuid-Kennemerland laten zien, dat de populatie rosse vleermuizen in 
die regio enorm achteruit is gegaan (Kapteijn, in prep.). In de andere genoemde gebieden kunnen 
we helaas geen vergelijkingen met voormalige populatiegroottes maken, omdat daarvan geen 
gegevens zijn. Met de toekomstige reeks simultaantellingen kunnen we wellicht de populatie 
voldoende betrouwbaar monitoren. Zeker gezien de natuurontwikkelingen in Noord-Holland 
(Bergen-Egmond-Schoorl, de Vechtstreek) zal deze monitoring een spannende aangelegenheid 
worden. De rosse vleermuis kan wellicht gaan profiteren van moerasvorming. De toekomst zal het 
uitwijzen .... 

Dankwoord 

De simultaantelling was mogelijk dankzij de medewerking van Arjan Boonman, Joost Verbeek, 
Esther van den Heuvel, Kees Roobeek, Jos Roersma, Nico Jonker, Martijn de Vries, Martijn 
Boonman, Frank Mertens, Arend en Manda de Jong, Kees Scharringa, Jaap Postrna, Marco 
Bikker, Teun van der Zee, Edwin Brockhoff en ondergetekende. 
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Martijn Boonman en ondergetekende hebben de vleennuisbomen opgespoord. Frank: Mertens en 
Bart Noort stonden ons daarin één nacht bij . Moge de vleennuizen ons nu eindelijk eens in de 
haren vliegen!! 
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(advertentie) 

Rode lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland 
(H. Hollander & P. van der Reest, Uitg. V.Z.Z. nov. 1994) 

Het aantal plante- en diersoorten in de nederlandse natuur is de laatste decennia sterk afgenomen. 
Om hieraan iets te kunnen doen is gedetailleerde informatie nodig over de verspreiding en de 

leefwijze van de soorten en de oorzaken van hun achteruitgang. De laatste jaren is de kennis over 
de verspreiding van de zoogdieren sterk toegenomen. Daardoor werd het mogelijk een 

wetenschappelijk verantwoord overzicht samen te stellen van de soorten die bedreigd zijn. 
in dit rapport wordt ingegaan op het aantal en de verspreiding, het leefgebied en de ecologische 

eisen en op de oorzaken van het verdwijnen van zoogdieren. 

Van dit rapport is ook een populaire versie verkrijgbaar. 
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Oormerktang (Jos Oude Elferink) 

Voor het uitvoeren van migratieonderzoek bij muizen, moeten de gevangen dieren gemerkt 
worden. Dit kan worden gedaan door het aanbrengen van wondkrammen met een alfanumerieke 
code in een oor van de gevangen muizen. In dit artikel wordt een tang beschreven om de 
krammen op eenvoudige wijze aan te brengen. 

De tang bestaat uit een stalen strip van ca. 15 bij 1 cm. en twee plaatjes van ca. 1 bij 2 cm. In de 
plaatjes wordt een gleuf gezaagd die even breed is als de wondkrammen en ca. 5 mmo lang. 
Voor het goed functioneren van de tang is het noodzakelijk dat de breedte van de gleuf 
nauwkeurig overeenkomt met de breedte van de wondkrammen. De strip wordt dubbelgevouwen 
tot een U-vorm. Vervolgens worden de plaatjes vast gesoldeerd, zodanig dat de gleuven precies 
tegenover elkaar komen. 
Ter afwerking worden de uiteinden schuin afgezaagd en worden de scherpe randen rond af
gewerkt. In de figuur is de oormerktang schetsmatig weergegeven. 

Om de wondkram aan te brengen, moet deze worden dubbelgebogen. Vervolgens wordt de kram 
in de oormerktang geplaatst. Daarna wordt een oor van de muis vrijgemaakt en de kram, door 
dichtdrukken van de tang, vastgemaakt. Bij deze werkwijze kan de tang met kram terzijde gelegd 
worden, totdat een oor van de muis vrij is gemaakt om het merkteken aan te brengen. 

Een exemplaar van de tang kan voor f 25,- worden besteld bij de auteur. 
Hoge Larense weg 258 
1222 RM 
Hilversum 
035-850945 

Bijschrift bij de figuur: 
Zijaanzicht van de oormerktang (boven) en de gleuf om de kram in te plaatsen (onder) . 

detail A 

detail A 
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Muizen in de Wieringermeer 11 (Nico Jonker) 

Profiteren muizen van het niet bespuiten van akkerranden? En hoe zit het met het minder inten
sief beheren van de slootkanten? 
Deze vragen staan voor de tweede keer centraal bij het onderzoek van de NOZOS in de Wierin
germeer. In het herfstnummer van NOZOS-nieuws uit 1993 stonden de resultaten van het eerste 
onderzoek. Dit jaar vond een vervolgonderzoek plaats. Maar vooraf zal ik nog even samenvatten 
waar het ook al weer om gaat: 
Op het akkerbouwbedrijf van de familie Metselaar in Middenrneer loopt een experiment om een 
duizend meter lange strook van twaalf meter breed langs de graanakker vrij te houden van mest
stoffen en bestrijdingsmiddelen. Gedurende drie jaar lang wordt onderzocht wat voor mogelijkhe
den er zijn om op een gangbaar akkerbouwbedrijf optimaal natuur te ontwikkelen in de perceels
randen. 
Het beheer van de slootkant en de eerste meter van het perceel is vooral gericht op fauna. Ver
schillende soorten ruige grassen zijn ingezaaid en de kant wordt niet voor 1 juli gemaaid zodat de 
vogels rustig hun eieren uit kunnen broeden. Het maaisel wordt afgevoerd. Na 1 september mag 
de kant ook niet worden gemaaid, zodat de vegetatie voldoende kans krijgt om voor de winter uit 
te groeien. Door later te maaien gaat het gewas wel erg kort de winter in, en dat gaat ten koste 
van de dekking van hazen, patrijzen, muizen en allerlei andere dieren. 
Direct naast de slootkant en de gras strook ligt de twaalf meter brede graanstrook waar geen 
bemesting en bespuiting plaats vindt. Hier wordt het onkruid tussen het graan mechanisch bestre
den. 

Onderzoek 

Dit jaar vond dus voor de tweede keer een kort onderzoek plaats om te bekijken of de muizen 
daadwerkelijk profiteren van het door ons bedachte faunabeheer. 
Van 24 tot 29 juli hebben we, na drie nachten pre-baiten, twee slootkanten, twee bespoten en twee 
onbespoten graanstroken en de erfbeplanting onderzocht. Dit jaar is ook de rietkraag langs de 
tocht bemonsterd. De onderzoeksintensiteit per biotoop staat in tabel 1 uitgedrukt in het aantal 
valnachten. We controleerden twee maal per etmaal, een valnacht duurt dus twaalf uur! 

Slootkanten 
Akker, bespoten 
Akker, onbespoten 
Erfbeplanting 
Rietkraag 

1993 
210 
70 
70 
70 
o 

Tabel 1. Aantal valnachten per biotoop 

RESULTATEN 

1994 
180 
180 
180 
90 

280 

De vangsttotalen per soort staan in tabel 2. In 1993 vingen we in 420 valnachten 19 individuen, 
dat geeft een gemiddelde valbezetting van 0,045 . In 1994 vingen we 25 individuen in 910 valnach
ten waar door het gemiddelde uitkwam op 0,03. In beide jaren merkten we alle gevangen muizen 
door een flink stuk vacht weg te knippen. In 1993 vingen we geen enkele gemerkte muis terug. In 
1994 is een bosspitsmuis een keer terug gevangen. 
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1993 1994 
Bosspitsmuis 1 13 
Huisspitsmuis 12 0 
Veldmuis 3 11 
Bosmuis 3 1 

Tabel 2. Totaal aantal gevangen individuen per soon. 

Tabel 2 laat opmerkelijke verschillen zien. Nu wordt het dus tijd om de resultaten per biotoop uit 
te splitsen. Zie hiervoor tabel 3. 

Slootkant Akker Erf Rietkr 
beheer g f f b b 0 0 

jaar 93 93 94 93 94 93 94 93 94 94 
valnachten 70 140 180 70 180 160 180 70 90 270 

Bosspitsmuis 1 2 4 7 
Huisspitsmuis 3 1 8 
Veldmuis 1 2 3 8 
Bosmuis 1 1 1 1 
f = faunabeheer g = geen faunabeheer b = bespoten en bemest 0= onbespoten en niet bemest 

Tabel 3. Aantal gevangen individuen per biotoop. 

Opvallend zijn de grote verschillen tussen 1993 en 1994. Maar voordat we ons op mogelijke 
verklaringen storten eerst nog wat opmerkingen over de resultaten van 1994. 

Slootkanten 
De slootkantvegetatie was half juli reeds gemaaid, maar het maaisel was voor een groot deel 
blijven liggen. Het is jammer dat de bemonstering plaats vond op een moment dat er al was 
gemaaid. Er was echter nog veel dekking. De vangst van twee bosspitsmuizen en een veldmuis is 
mager. 

Akker 
De bespoten akker leverde meer muizen dan verwacht: vier bosspitsmuizen en twee veldmuizen. 
In de onbespoten akkerranden zaten acht veldmuizen en een bosmuis . 

Beplanting 
In de erfbeplanting is helemaal niets gevangen 

Rietkraag 
De rietkraag langs de tocht bleek een haard van bosspitsmuizen, maar verder zijn er geen andere 
soorten gevangen. 
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Discussie 

Het onderzoek is in eerste instantie opgezet om te bekijken of het faunavriendelijk beheren van de 
slootkant daadwerkelijk resultaat geeft. In beide jaren zijn er echter vrijwel geen muizen gevan
gen. Er zijn echter wel degelijk muizenholen en -paadjes . Bovendien zie je roofvogels als toren
valken, buizerden en kiekendieven vaak boven de slootkanten hun voedsel zoeken. Hoe kan dat 
nu? 
Een mogelijke verklaring is dat de muizen hun hol in de slootkant hebben, maar op de akker hun 
voedsel zoeken. Daar rennen ze de meeste tijd rond en worden daar dan ook gevangen. In de 
zomer is er voor de muizen op de akker veel te halen. Maar of ze daadwerkelijk verblijven, dus 
een hol maken, op de akker lijkt mij niet waarschijnlijk. Vooral in de akkerranden waar niet meer 
wordt gespoten vindt veel meer grondbewerking plaats zoals eggen en schoffelen. Ik kan me niet 
voorstellen dat een holbewoner het uithoudt in een akker waar in het voorjaar om de paar weken -
minstens de helft van het gangenstelsel wordt dicht geschoffeld 

In 1994 vonden we een duidelijk verschil in het aantal muizen tussen de onbespoten en de bespo
ten akkers. De twee vallijnen in de onbespoten strook bevatten dit jaar veel veldmuizen. Er was in 
de onbespoten strook voor veldmuizen veel te halen, de tarwe was rijp en er stonden veel zaaddra
gende akkerkruiden. 
De vangsten in de bespoten akker varieerden sterk. Een vallijn met vier bosspitsmuizen lag 
ongeveer twintig meter van de brede rietkraag waar we veel bosspitsmuizen vingen. De andere 
vallijn leverde twee veldmuizen op, en die lijn lag weer niet zo ver van de onbespoten akkerrand 
waar we veel veldmuizen vingen. De vangsten op de bespoten akker lijken vooral afkomstig uit 
andere biotopen. Het is interessant om een volgende keer ook eens midden in een akker te vangen 
om te kijken of er ook op grote afstand van de perceelsrand muizen voor komen. 

Een van de meest verbazingwekkende resultaten is het totaal ontbreken van huisspitsmuizen. In 
1993 was een vallijn in de erfbeplanting goed voor acht huisspitsmuizen, in 1994 vingen we er 
geen een, terwijl het de beplanting er nog steeds zeer geschikt uitziet voor spitsmuizen. In 1993 
vingen we ook in verschillende akkerranden huisspitsen. Dit jaar geen een, wel waren er opval
lend meer bosspitsmuizen gevangen. 
Het is bekend dat de dichtheden van huisspitsen in korte tijd sterk kunnen schommelen. Bovendien 
zijn er aanwijzingen dat huisspitsen bosspitsmuizen weg kunnen concurreren. Dat was in 1993 
mogelijk het geval. Blijkbaar zien de bosspitsmuizen echter geen kans om zo'n geschikt biotoop 
als de erfbeplanting te koloniseren in de tijd dat de huisspitsen minder in aantal zijn. 
Hoe sterk de terugval in de totale huisspitsmuizenpopulatie is valt niet te zeggen, maar uit analyse 
van kerkuilenbraakballen uit de omgeving blijkt dat de huisspitsmuis nog steeds het leeuwedeel 
van het kerkuilenvoedsel vormt (tabel 4). Misschien is de erfbeplanting geheel leeggegeten door 
de kerkuilen uit de buurt. Van deze schattige vogels is uit de Wieringermeer bekend dat ze in 
korte tijd ook wel raad weten met lokale huismus- en boerenzwaluwpopulaties. 

Conclusies 

Ondanks de magere vangstresultaten en het niet helemaal geslaagde experiment in de oever lijkt 
het erop dat de combinatie van een faunavriendelijk oeverbeheer en het niet bespuiten van de 
akkerrand leidt tot het ontstaan van een beter biotoop voor muizen. 
In een dynamisch milieu als akkerland vormen de randen een mager, maar relatief stabiel muizen
biotoop. De muizenpopulatie kan zowel in soortsamenstelling als in aantallen van jaar tot jaar zeer 
sterk verschillen. De betekenis van de akkerranden schuilt vooral in de grote hoeveelheid lengte 
die aanwezig is. Een klein verbetering in het beheer ten gunste van de fauna levert uiteindelijk 
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doordat het om enorme hoeveelheden slootkant gaat toch veel muizen, en dus prooidieren voor 
roofdieren en vogels. 
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formuliernr . 71 10 24 19 32 86 36 82 349 

datum 89- 92-3 92-z 92- 93-2 93-5 93-6 93-7 94-
10 12 1 

Bosspitsmuis 2 6 18 11 11 7 4 10 9 

Dwergspitsmuis 1 1 1 1 2 

Waterspits 1 

Huisspitsmuis 7 15 30 55 50 20 17 29 42 

Veldmuis 13 1 69 217 59 33 48 37 29 

Woelrat 1 1 

Dwergmuis 2 2 2 1 3 

Bosmuis 16 22 49 10 15 24 7 6 

Huismuis 3 6 1 

Bruine rat 1 1 

Vogel 4 9 6 2 1 1 1 

Totaal 31 23 154 343 134 78 96 90 89 

Tabel 4. Braakballengegegevens uit de omgeving van de lokatie Middenrneer (NH) 

11 



Beesten in het nieuws 

Vleermuis met oorlellen sterft in proefdierlaboratorium 
(door Fred van Vlierloot uit de Osdorper Ijlbode van 11 nov. 1994) 

Naar nu pas is gebleken heeft een zeldzame Tweekleurige vleermuis in maart van dit jaar de 
dood gevonden in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Het dier stierf bij wijze van spreken 
tussen de witte muizen van het proefdierlaboratorium. De vleermuis moet het ziekenhuis zijn 
binnengevlogen en heeft de weg naar buiten niet meer kunnen vinden. Het dier werd later door 
laboratoriumpersoneel dood in een gang gevonden en in formaline bewaard. 
Pas op 7 november had Floor van der Vliet, vleermuiskenner uit Amsterdam, tijd om "die 
Laatvlieger eens een keer op te halen". "Ik moest in de buurt naar de tandarts" vertelt hij, "dus 
kon ik het mooi combineren. Ik wist al sinds eind mei dat die vleermuis gevonden was, maar 
dacht dat het wel weer een Laatvlieger zou zijn. Dat is een grote vleermuissoort die in 
Amsterdam vrij veel voorkomt en die zich overdag verschuilt onder dakpannen of in 
spouwmuren. Soms vergist zo'n beest zich en vliegt ergens naar binnen. Als hetdan niet naar 
buiten weet te komen gaat het mis. " 
Toen van der Vliet de vleermuis zag, dacht hij inderdaad met een Laatvlieger van doen te 
hebben. Maar hij vond de vleermuis wat klein voor een Laatvlieger en bekeek het dier 
thuisgekomen eens wat nauwkeuriger. "Toen zag ik dat het een Tweekleurige vleermuis was. 
Die is vooral te herkennen aan de oren. De achterrand van het oor loopt namelijk door tot bij de 
mondhoek. Die vleermuis heeft zogezegd oorlellen!" (zie illustratie pag. 13 - red.) 
Van der Vliet zegt dat hij gewaarschuwd had kunnen zijn door het feit dat de vleermuis in een 
hoog gebouw was gevonden. De meeste Tweekleurige vleermuizen die in Nederland gevonden 
zijn (met de vleermuis uit het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis mee twintig in de afgelopen 
15 jaar) zaten in of bij hoge gebouwen, en allemaal in West-Nederland . In februari 1993 werd er 
bijvoorbeeld een gevonden op de negende verdieping van het belastingkantoor aan de 
Wibautstraat. Van der Vl iet: "Daar heb ik nog steeds de ziekte over in, want via Artis probeerde 
ze mij te bellen maar ik was niet thuis. Toen heeft iemand anders hem opgehaald. Nou ja, het 
was nummer dertien, daar zal het wel aan liggen." 
Met de twintig vondsten, waarvan de helft in de afgelopen vijf jaar, lijkt de Tweekleurige 
vleermuis in Nederland algemener dan eerst werd gedacht. Van der Vliet meent dat het vooral 
om doortrekkende dieren gaat, in voor- en najaar. "Ze schijnen graag in die hoge gebouwen te 
zitten en de mannetjes brengen dan vaak een balts roep voort. Op het geluid zou je ze in oktober 
en november moeten kunnen opsporen. Ik heb nu wel weer zin om te gaan zoeken, maar ik 
weet niet of het er van komt. Ik had geen gaatjes dus het komend half jaar hoef ik de kant van 
het Antoni van Leeuwenhoek in elk geval niet op." 

Tweekleurige vleermuis \ 

De twintigste tweekleurige vleermuis van Nederland is dus een feit. Gevonden in het Antoni van Leeuwenhoek 
ziekenhuis op 3 maart 1994. Opnieuw dus een hoog gebouw, waarin de soort opvallend vaak wordt aangetroffen. En in 
het westen van het land (Amsterdam kent al drie eerdere vondsten). Het wijst allemaal op trek door de kuststreek. 
Het moet, gezien het aantal tweekleurige vleermuizen dat de laatste jaren is gevonden, mogelijk zijn deze soort ook met 
de detector in voor- en najaar waar te nemen. Misschien wordt de soort wel eens waargenomen maar het geluid toege
schreven aan een laatvlieger . Het blijft de moeite waard om in maart-april en oktober-november eens gericht op zoek te 
gaan bij hoge gebouwen. 
De vleermuis in het ziekenhuis lag dood in de gang en was nog warm. De indruk was dat het dier achter een deur was 
gekropen en geplet toen die werd geopend. Het betrof een vrouwtje met een onderarmlengte van 43 mmo 
Opvallend zijn de lichte keel en onderbuik die donker afsteken bij de borst. Van de lichte haarpunten op de rug, een 
kenmerk dat in de literatuur wordt genoemd, is niets te zien, terwijl het, gezien de vinddatum toch een volwassen dier 
moet betreffen. Mogelijk is dit vachtkenmerk bij eerstejaars dieren nog niet aanwezig. 
De vleermuis zal worden afgestaan aan het Zoölogisch Museum Amsterdam 

Floor van der Vliet 
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Noordkop 
'alhinohaard' 

Van onze verslaggever 

BERGEN - Noord-Holland
Noord is volgens de Leidse 
zoogdieronderzoeker Chris 
Smeenk een 'albinohaard'. 
Sinds enkele dagen verblijft in 
de dierenopvang Damland in 
Bergen een albino-egel, een 
volwassen en kerngezond man
netje van zeven ons. Het is de 
25e waarneming van een witte 
egel in ons land. Alle waarne
mingen zijn, op één na in de 
Noordoostpolder, gedaan in 
Noord-Holland-Noord en in de 
regio midden-Limburg. Op
merkelijk, vindt Smeenk. 

Q 

rCwet2lie(A~ 
(/ /(!e,("I"'"U '.s 

De witte egel die momenteel 
in Damland verblijft is afkom
stig uit de Alkmaarse Em
mastraat, waar het dier zijn 
winterslaapplekkie kwijt raak
te bij opruimingswerkzaamhe
den in een tuin. In de herfst zoe-

I ken egels bij mensen in tuinen 
vaak overwinteringsplaatsen. 
Het liefst kruipen ze weg onder 

. een hoop takken of tuinafval, in 
een beschut hoekje van de tuin. 
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De volwassen albino-egel uit 
de Alkmaarse Emmastraat die 
via de Dierenbescherming in 
opvangcentrum Damland te
recht kwam, zal na een korte 
observatieperiode op een vei
lig, verkeersluw plekje in vrij
heid gesteld worden. In Dam-

: land verblijven , momenteel 
dertien egels. 

De opvang van egels is niet 
onbelangrijk. Dit v.ooral 's 
nachts actieve dier heeft het 
erg moeilijk. Niet alleen omdat 
al die nette tuinen in nieuw
bouwwijken het egels erg 
moeilijk maken . hun kostje 
(vooral insekten) bij elkaar te 
scharrelen, ze worden bij het 
oversteken van wegen ook heel 
vaak platgereden. 

I jD De volwassen albino-egel 
Ispeelt in Damland graag met 
ieen normaal gekleurd egel
weesje, waarvan de moeder in 
'een tuin om het leven kwam 
tijdens het grasmaaien. 

Foto Martijn de Jonge 
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Huismuizen VI (Floor van der Vliet) 

Wat gaat er in een muis om? Niet zoveel waarschijnlijk. In een veldmuis nog minder dan in een 
bosmuis . Spitsmuizen zijn helemaal dom. 
Toch weten muizen het aardig te redden. Worden ze met rust gelaten en er is genoeg te eten dan 
heb je voor je het weet een plaag. En probeer bij een miniplaag in huis de muizen maar eens te 
pakken te krijgen. Uit een muizenklem die al dichtklapt als je er naar kijkt vreten ze 's nachts het 
aas weg en je hoort ze "teng teng teng" op metalen inloopvallen heen en weer springen die 
strategisch in de gang staan opgesteld, maar er in lopen ho maar. 
Muizen vinden het wel lekker om met veel te zijn lijkt het, gezellig bij elkaar. En soort zoekt 
soort, het wordt anders al gauw ruzie. Een bosmuis moet niets van een veldmuis hebben. 
Andersom weet ik niet, een veldmuis krijgt bij een bosmuis gewoon geen kans om 
aanhankelijkheid te tonen, het is gelijk trappen en bijten. 
Toch kunnen sommige soorten het best met elkaar vinden. Mijn woelmuizenwoongroep bewijst 
dat. 

Aardmuizen en veldmuizen en noordse woelmuizen zijn bijna hetzelfde. Je snapt niet dat ze zelf 
het verschil zien. Rosse woelmuizen zijn maar een beetje anders. 
Ik had al eens een tijdje een aardmuis en een veldmuis bij elkaar in een bak. Dat ging prima, 
samen maakten ze een nest en daarin kropen ze dicht tegen elkaar aan. Ze waren allebei weg van 
Chinese kool en vonden bloemkool vies. Wortel en appel zat er tussen in, maar het was duidelijk 
te merken dat bij voorbeeld elke dag wortel ging tegenstaan. Dan deden ze een moord voor een 
hapje appel. 
Er ontstonden bij het eten van grote stukken wortel of appel wel problemen omdat de veldmuis 
thuis wilde eten en de aardmuis ook best buiten de deur. De veldmuis begon voedsel dat buiten 
het nest lag naar binnen te slepen om het daar op te eten . De aardmuis was dan bij wijze van 
spreken al begonnen om op de stoep te eten en dat leidde tot heen en weer getrek van het voedsel 
en opgewonden gekwetter. 

Als je er nou een rosse woelmuis bij zet , wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er opwinding. Een 
nieuwe! Snuffelen, kwetteren, de rosse woelmuis zit in een hoek van de bak en kijkt het 
voorzichtig aan. Langzaam ontstaat er toenadering en na een paar uur zit het trio in het nest als 
een bolletje vacht met zes ogen. 
Zo'n nest wordt trouwens steeds kleiner. Eerst is er een grote pluk hooi rondom een kuiltj e 
gedrapeerd maar die hoeveelheid wordt haast onmerkbaar steeds kleiner. Het kan niet anders of de 
muizen vullen hun menu aan met droge blaadjes en stengeltjes. Een gezond, verantwoord en 
vezelrijk dieet, dat wel. Hooi eten ze blijkbaar 's nachts want je ziet het ze nooit doen. Wel reor
ganiseren ze het nest voortdurend. Of ze verslepen het complete nest naar een andere hoek van de 
bak. 
Vul je de voorraad hooi in een gulle bui aan dan raken ze erg opgewonden en lopen een hele tijd 
rond te banjeren tot ze zo ongeveer elk nieuw sprietje kennen. Dan wordt het nest eens flink 
uitgebreid, als het even kan komt er een dak op. 

Een rosse woelmuis weet van de drie het best dat je wat moet bewaren voor later. Ik gooi een 
scheut muesli in de bak, buiten het nest. De aardmuis zit er als eerste bij en begint te knabbelen. 
De veldmuis durft niet zo goed naar buiten maar de honger knaagt dus er worden risico's 
genomen. Als de afmeting het toestaat draagt de veldmuis grotere onderdelen uit de muesli, zoals 
een hazelnoot je, haastig het nest in om het daar op te eten. 
De rosse woelmuis blijkt een hamsteraar te zijn. Die sjouwt met een bek vol muesli rond en duwt 
het spul dan onder de grond, maar dat gaat niet best in een laagje aarde van nog geen twee 
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centimeter . Toch gaat die rosse er maar mee door, zelfs als de aardmuis brutaal weg het verstopte 
voer gaat zitten opeten. 

Nu nog een noordse woelmuis er bij. Eentje die niet te groot is en dus qua formaat een beetje bij 
de rest past. De rosse woelmuis en de veldmuis zijn al gauw maatjes met de nieuwkomer maar 
met de aardmuis botert het niet. Het wordt een soort stoelendans zonder stoelen. Zit de aardmuis 
in het nest dan moet de noordse woelmuis daar wegblijven. En omgekeerd. De rosse woelmuis en 
de veldmuis laten het geharrewar maar over zich heen komen en leiden aldus een comfortabel le
ven, zij het dat er de ruzies tussen de noordse en de aardmuis in het nest zo hoog oplopen dat de 
medebewoners maar even een wandelingetje door de bak gaan maken of zich verontwaardigd 
piepend in de strijd mengen. 
Je zou uit een en ander kunnen afleiden dat het inderdaad waar is dat aardmuizen en noordse 
woelmuizen elkaar in die grote buitenbak die natuur heet verdringen. 
Maar wat zeggen twee muizen, misschien zijn het wel gewoon types die elkaar niet liggen, dat 
kan toch? 

Zouden ze het zelf ook weten? Wat wil een muis? Een warm nest en een volle maag geloof ik. En 
misschien wel elke dag Chinese kool. En zelfgekozen gezelschap. 
Maar waarschijnlijk minder torenvalken en ransuilen. 

Floor van der Vliet 
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Simultaantelling Water- en Rosse vleermuizen in het Gooi en 
omstreken (Martijn Boonman) 

Op 2 juli 1994 werd voor de derde maal een simultaantelling gehouden. Na de 's Gravelandse 
buitenplaatsen en Kennemerland zuid was dit keer de zuidwestkant van het Gooi aan de beurt. De 
rosse vleermuizen en watervleermuizen van dit deel van het Gooi fourageren voornamelijk in het 
zuidelijk Vechtplassengebied. Op korte afstand van het Gooi liggen onder andere de 
Loosdrechtsche plassen en de Westbroekse zodden. Beide vleermuissoorten wonen in oude 
loofbomen, de watervleermuis fourageert vooral boven water, de rosse vleermuis ook in 
moerasgebieden. De dichtheid aan vleermuizen is in een aantal gebieden erg hoog, hier is de 
oppervlakte moeras en water groot terwijl de oppervlakte oud loofbos klein is. Op dit moment zijn 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezig de oppervlakte moeras in het gebied te vergroten 
door het graven van petgaten. In de toekomst zal dit vermoedelijk op veel grotere schaal 
gebeuren. Het lijkt waarschijnlijk dat de rosse vleermuis en in mindere mate ook de 
watervleermuis hiervan zullen profiteren. Daarom is het leuk om juist in dit gebied het aantal 
vleermuizen te volgen. Om aantalschattingen te maken is een simultaantelling noodzakelijk, 
bovendien moet een groot gebied onderzocht worden (zie vorige NOZOS-Nieuws). 
Van 28 juni tlm 1 juli 1994 werden 's nachts alle geschikte bossen van het gebied doorkruist en 
de vleermuiskolonies opgespoord. De volgende bossen werden onderzocht: Einde Gooi (NH), 
Emmikker bosch (NH), Loosdrechtse bos (UTR), Achterwetering (UTR), Maartensdijkse bos 
(UTR) , Blauwhoef (UTR) en Voordaan (UTR). Het gebied strekt zich uit van Nieuw-Loosdrecht 
tot de stad Utrecht, de bossen hebben een gezamelijke oppervlakte van 300 ha. De weersom
standigheden tijdens het veldwerk waren zeer gunstig, de nachten waren zeer warm (20 graden) 
droog en vrijwel windstil. 
In totaal werden 21 kolonies gevonden, 14 rosse en 7 watervleermuiskolonies. Omdat vooral 
kleine kolonietjes aanwezig waren viel het over het algemeen niet mee om de kolonies te vinden. 
Op 2 juli werden alle kolonies simultaan geteld. Een kolonie watervleermuizen waarvan de exacte 
boom nog niet bekend was kon nog op tijd gelocaliseerd en geteld worden. Helaas bleken 4 
kolonies tussentijds verhuisd en konden dus niet geteld worden. Een van deze vier was gelukkig 
op 27 juni geteld. Van de andere drie kolonies werd het aantal vleermuizen geschat. Naast het 
huis van een onwelwillende eigenaar werd het aantal vleermuizen geschat aan de hand van het 
aantal zwermende dieren. Het resultaat van de simultaantelling staat in figuur 1. 

Bosgebied Vleermuissoort Boomsoort Aantal uitvliegers 

Loosdrechtse bos Watervleermuis eik 46 

Loosdrechtse bos Watervleermuis eik 21 

Loosdrechtse bos Watervleermuis eik 9 

Loosdrechtse bos Watervleermuis eik 8 

Loosdrechtse bos Watervleermuis eik 22 

Loosdrechtse bos Rosse vleermuis eik 14 

Loosdrechtse bos Rosse vleermuis eik 3 

Loosdrechtse bos Rosse vleermuis beuk 20 

Loosdrechtse bos Rosse vleermuis beuk geschat 15 

Einde Gooi Watervleermuis beuk 12 

Einde Gooi Rosse vleermuis beuk 9 
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Einde Gooi Rosse vleermuis beuk 15 

Einde Gooi Rosse vleermuis beuk 13 

Einde Gooi Rosse vleermuis eik 9 

Einde Gooi Rosse vleermuis eik 18 

Einde Gooi Rosse vleermuis eik verhuisd 15 

Einde Gooi Rosse vleermuis beuk verhuisd 10 

Maartensdijkse bos Rosse vleermuis eik 34 

Achterwetering Rosse vleermuis beuk 17 

Achterwetering Watervleermuis beuk verhuisd 15 

Voordaan Rosse vleermuis beuk 5 

Alle bossen Watervleermuis 133 ± 5 

Alle bossen Rosse vleermuis 197 ± 15 

Figuur 1: Resultaten vleermuistelling 2 juli 1994 

Wat mij vooral verbaast aan deze resultaten is het hoge aantal watervleennuizen, in het 
Loosdrechtse bos (25 ha) werden 106 watervleennuizen geteld. Boven de Loosdrechtse plassen 
zijn op vele plekken fouragerende watervleennuizen waargenomen, waarschijnlijk is dit het 
belangrijkste fourageergebied. Tijdens het veldwerk werden bij twee kolonies watervleennuizen 
enkele dieren afgevangen om determinatie te bevestigen. Andere kolonies zaten te hoog of waren 
in het verleden al afgevangen. 
Wat vooral bij de rosse vleennuis opvalt is dat de gemiddelde koloniegrootte erg klein is (13 ex). 
Waarschijnlijk komt dit door het wanne weer. De middagtemperatuur was geregeld groter dan 30 
graden, bij deze temperatuur is het voor de vleennuizen te wann om met veel dieren in één holte 
te zitten (mond. med. K. Kapteyn). Tijdens de simultaantelling zijn vrijwel zeker geen jonge 
dieren meegeteld . De waarneming van een volwassen watervleennuis in het uitvlieggat met een 
pasgeboren jong aan haar buik ondersteund dit. 
Vergelijking met vroegere gegevens is voor het gebied als geheel niet mogelijk, wel voor enkele 
bosgebieden apart. 
Sluiter & v Heerdt (1967) hebben in de eind jaren '50 en begin jaren '60 ringonderzoek gedaan 
aan rosse vleennuizen in het bosgebied Voordaan. Zij telden in dit bosgebied geregeld meer dan 
80 rosse vleennuizen. Een van de geringde dieren werd overigens teruggemeld uit Bordeaux. 
Tussen 1990 en 1994 werden in Voordaan meestal ongeveer 15 rosse vleennuizen geteld 
(Boonman & Boonman, 1993). Nu werden in Voordaan 5 ex geteld. In de zomer van 1991 
werden op landgoed Einde Gooi rosse vleennuizen geteld. De telling kwam toen uit op 126 ex 
totaal. Omdat de tellingen in augustus uitgevoerd werden bevat dit aantal ook de jonge dieren. Het 
aantal volwassen dieren zal toen ongeveer 70 ex. geweest zijn. Nu ongeveer 90 rosse vleennuizen 
voor Einde Gooi. 
In 1992 werd tijdens de simultaantelling van de 's-Gravelandse buitenplaatsen ook het Emmikker 
bosch onderzocht, hier zaten toen 2 kolonies rosse en 1 kolonie watervleennuizen. Dit jaar werd 
het gebied drie keer geheel doorkruisd zonder enig resultaat. 
In het Maartensdijkse bos werd geen kolonie watervleennuizen gevonden terwijl deze tot begin dit 
jaar aanwezig was. In Achterwetering was plotseling voor het eerst een kolonie watervleennuizen 
aanwezig. Ook in Einde Gooi werd voor het eerst sinds 4 jaar weer een kolonie watervleennuizen 
gevonden. 
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Al met al lijkt het erop dat zowel watervleermuizen als rosse vleermuizen geregeld verhuizen 
tussen de verschillende bosgebieden. Dit onderstreept het belang van een simultaantelling in een 
groot gebied. Goede uitspraken over toe- of afname van beide soorten zijn nog niet te doen omdat 
het gebied als geheel nog niet eerder is onderzocht. Hopelijk weten we volgend jaar meer! 

De simultaantelling werd mogelijk gemaakt door: Arjan Boonman, Bart Noort, Edwin Brockhoff, 
Martijn Dorenbosch, Harm Kossen, Bob v. Genugten, Teun vld Zee, Edna & Ruud, Hendrik-Jan 
v Randen, Ben Verboom, Gerard Mijnhout, Arend & Manda de Jong, Carly Bishop, Paul Vogel 
en Wim v Capellen. 
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(advertentie) 

Zoogdieren van West-Europa 

Zoogdieren van West-Europa is de meest complete zoogdierengids die de laatste jaren in 
Nederland is verschenen. De gids bevat uitgebreide en overzichtelijke beschrijvingen van meer dan 

100 soonen, waardoor de uitgave bruikbaar is in een groot deel van Europa. De ruim 350 
gedetaillerde tekeningen en 16 kleurplaten verhelderen de tekst en brengen de verborgen 

zoogdieren wereld tot leven. 
De veldkennis van de auteurs heeft geleid tot een gids vol praktische tips voor het waarnemen van 
zoogdieren, waarbij speciale aandacht is besteed aan de herkenning van spoeren en schedels. De 

hoofdstukken over bedreiging, bescherming en (her)introductie sluiten aan bij de actualiteit. 

Zoogdieren van West-Europa is onmisbaar als naslagwerk en veld gids voor iedere 
natuurliefhebber! I 
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Agenda 

Pluisavond! 
23 januari 1995 in het kantoor van het Noord-Hollands Landschap, Dorpsstraat 65 te 
Castricum. Aanvang: 19:30 
Inlichtingen: Nico Jonker 020-6642763 

6e Noordhollandse Zoogdierendag! 
25 maart 1995 in het kantoor van het Noord-Hollands Landschap te 
Castricum. De zaal gaat open om 09:30; de dag begint om 10:00 
Opgeven bij het Noordhollands Landschap, tel. 02518-59750 

Programma (onder voorbehoud): 

* Jaarvergadering van 09:30 - 10:00 

Lezingen: 

* Edelherten in Nationaal Park "Zuid-Kennemerland" 
door: Loek Kuiters (Inst . Bos & Natuur) 

* Wezel, bunzing en hermelijn en PCB's 
door: Pim Leonards (Vrije Universiteit) 

• Konijnen in de duinen; "gaan UI 1I0ûj'- of achtei'Uit?" 
- , 2 jaar tellingen van vaste loop rOlltP.!O; in óP. óuinen -

door: H. Snater (PWN) 

* De toestand van de zoogdieren in Noord-Holland: "hoe staan onze 
zoogdieren ervoorr door: Kees Kapteijn 

* Ruige dwergvleermuizen in de Beemster 
door: Astrid Hoedjes 

Verder nog v ideo's, presentaties, plannen en korte mededelingen . 

Een nieuw jaar en een fris seizoen! Wrijf je winterslaap uit de ogen, ruim de sneeuw voor je 
deur, schud de luizen uit je pels, doe weg de niet gelezen kranten en kom naar deze dag en laat 
je laat je door mensen van het eerste tot en met het laatste uur onomwonden voorhouden wat 
er gedaan is en wat moet gebeuren. Vat aan en hou zee! 




