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Mijn verzameltocht, beschreven in de vorige NOZOS-nieuws, heeft veel tongen los gemaakt. De 
teneur van de vele brieven was veelal gelijkluidend; niet pop was het rijke domein van de bees
tenmuziek maar klassiek gaf de grote rijkdom. Waarom anders - zo luidde het argument - werd in 
'Vroege vogels' en ander natuurgeluid op de ether het programma opgeluisterd met klassiek. Te
gen zulke overtuigende argumenten kan ik niet op. Het pas aangeschafte sputterkastje heb ik in de 
hoek gemieterd en de zoektocht naar beestenmuziek werd hervat. 

Aangekomen bij de platenverschaffer volgde een teleurstelling. De man wist niets van beestachtige 
muziek, ik moest zelf maar zoeken. Nu is zoeken het leukste onderdeel van de op te bouwen ver
zameling, dus een ramp was de onkennis van de platenboer niet. Tot je voor de hooiberg staat en 
een naald zoekt. Het oerwoud aan klassieke muziek wordt aangeduid met 'strijkkwartet nummer 
zoveel' of 'symfonie en een ander nummer'. De creativiteit met naamgeving valt bitter tegen. En 
dan de rijstebrij van bijvoorbeeld Mozart of die andere blijkbaar populaire artiest Beethoven (me
ters CD's van die twee staan er in de platenzaak). Dat allemaal doorworstelen op een verdwaald 
zoogdier ... 
De 'Carnaval des animaux' van Saint Saëns (vreselijke muziek), Bestiarum van Poulencs (nog erger) 
of de dierkundige dichtoefeningen van Röntgen was nog wel te vinden. Je krijgt dan een allegaartje 
van dieren gepresenteerd met een enkele inheems zoogdier (Rund, Wolf en Vos). Niet erg bevredi
gend derhalve. 

Een tip leverde De Messiaen op. Hij zou veel vogels in zijn muziek hebben verwerkt. Nu komen 
vogels twee poten tekort om voor zoogdier door te gaan, maar toch het vak met De Messiaen 
leeggehaald en afgeluisterd. Inderdaad prachtige muziek, maar ik herken geen een vogel (zal wel 
aan mij liggen). Gelukkig heb ik nog meer mooie muziek ontdekt; Stravinsky's Nachtegaal en Salo
mon dances for peace van Terry Riley (met een klein stukje over Wolven) . Helaas blijft het bijna al
lemaal pluimvee met een enkele Wolf. 

Waarschijnlijk blijft de vleermuis uit het sputterende kastje de beste zoogdiermuziek. 
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Redactioneel 
Zo nu en dan wordt ik badend in het zweet waker; een 
nachtmerrie. Telkens droom ik hetzelfde: ik loop naar 
mijn brievenbus in de hal van mijn flat. Pruts de stalen 
brievenbus open, en ... weer leeg. Laatst werd ik zelfs 
wakker - rillend van de kou, met de sleutel in de hand -
onder de brievenbus. Weer is de oorzaak het zelfde, geen 
kopy voor Nozos-nieuws. 

Help mij van de nachtmerrie af, geef me een goede 
nachtrust. Stuur je artikel of mededeling op. En wil je me 
écht blij maken, dan zet je het op een floppie. De tekst
verwerker maakt me niet uit (alleen Wp 6.0 is lastig, maar 
dat gebruikt niemand). 

Heb je niets te vertellen, maak je nooit iets mee? Dat ge
loof ik niet! Jos Roersma en Frank Mertens bewijzen het. 
Ook gewone mensen maken iets mee (in het bestuur zit
ten uiteraard geen gewone mensen), dat het weten waard 
is. Volg het goede voorbeeld van Jos en Frank; schrijf! 
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Van de voorzitter 
Gaat het nu goed of juist niet goed met de No
zos en het zoogdierenonderzoek in Noord-Hol-
~nd? Niet zo goed gaat het met het Nozos

nieuws, de verschijning laat zeer te wensen 
over. Gelukkig zit de nieuwe redacteur als een 
bok op de haverkist om dat te verbeteren, maar 
het aantal aangeboden stukken en stukjes is ver 
onder de maat. Voor ieder die wat heeft te meI
den ligt er een schone taak. 
Wat ook moeizaam verloopt is het verzamelen 
en uitpluizen van uileballen. Als je in het veld 
braakballen ziet liggen moet het verzamelen 
een tweede natuur worden, een gewoonte. En 
het speuren van roestplaatsen is leuk werk. Dat 
besef is echter beperkt tot de Wieringermeer, 
waar de vereniging Wierhaven systematisch 
bergen braakballen verzamelt, pluist en veel 
leuke resultaten weet te boeken. Zij zijn een 
lichtend voorbeeld voor de rest van de provin
cie. 

Gaat het dan zo slecht? 
Nee, helemaal niet. Er gebeurt van alles. Aller
eerst was er de ronduit spectaculaire presenta
tie van het Vleermuizenboek. Ruim tweehon
derd mensen waren op woensdag 22 november 
in het Provinciehuis aanwezig. Verschillende 
bestuursleden van de Nozos liepen daar wat 
onwennig rond in colbert en soms zelfs met 
stropdas. De bezoekers hoorden een goed 
doortimmerd verhaal van Kees Kapiteyn, onder
steund door geavanceerde diapresentaties op 
video, oude filmbeelden van onderzoek in de 
jaren veertig en prachtige geluiden. 
De gedeputeerde mevrouw van Diepen over
handigde de eerste exemplaren aan vertegen
woordigers van de Noordhollandse waterschap
pen, de Monumentenwacht, Natuurbeherende 
organisaties en de Milieubeweging. Daarmee 
wordt de kennis van de vleermuisinventarisaties 
onder een breed publiek en allerlei doelgroe
pen verspreid. 
Vervolgens zorgde het duo Rob Snip-Bert van 
Baar voor een vrolijke noot. 
Een prachtige tentoonstelling en een nieuwe 
folder completeren deze Noordhollandse vleer
muismanifestatie met een landelijke uitstraling. 

Maar ook de kennis van de kleine zoogdieren 
neemt steeds verder toe. De provincie inventa
riseerde het poldergebied van Texel, en er vin
den aanvullende onderzoeken plaats in de Zee
vang, Wieringermeer (akkerranden) en rond 
Halfweg bij Amsterdam. Soms vinden er specta
culaire vangsten plaats zoals Aardmuizen op 
Texel en een Waterspitsmuis bij Halfweg. 
Een ander succes was het muizenweekend van 
de Nozos in de Weelen in West-Friesland. Een 
opkomst van ruim twintig mensen, en verschil
lende gegevens over gebieden waar we niks 
van wisten. Stimulerend ... 

Een ander veelbelovend onderdeel zijn de 
nieuwe topografische kaarten op A4-formaat. 
Op de kaartjes kun je gemakkelijk aangeven 
waar je dieren ziet, en we verwachten dat veel 
meer mensen nu gegevens in gaan vullen. 
Elders in deze Nozos-nieuws staat meer infor
matie over de kaarten en wat je er mee kan 
doen. Kortom, er gebeurt genoeg, maar er is 
echt geen reden om tevreden achterover te leu
nen. Om een vakbondsman te citeren: het kan 
beter en het moet beter ... Naar buiten dus en 
kijken, tellen, opschrijven, invullen en opsturen. 
Dan zal je zien wat voor leuke onderzoeken we 
allemaal kunnen doen. 

Nico Jonker 
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Braakballen gezocht 
Op 13 april 1995 hebben Nico Jonker en on
dergetekende een deel van Noord-Holland af
gezocht naar braakballen. Deze actie was een 
voorbode voor wat komend braakbalseizoen 
gaat plaatsvinden. Bij deze alvast een oproep 
aan al diegenen die de zoogdierinventarisatie 
van de NOZOS een warm hart toedragen: doe 
komend seizoen mee met de braakbalzoek
tochten! 

Waarom braakballen zoeken? 
De NOZOS doet al sinds de oprichting aan 
braakbalonderzoek. Ondanks dat maar weinig 
NOZOS-Ieden betrokken zijn bij het braakbal
lenproject, is het tot nu toe een groot succes: al 
meer dan 18.000 prooien zijn na 1990 (!) door 
onze leden geplozen. In tabel 1 staat een over
zicht van het aantal geplozen braakballen per 
predator, uitgesplitst per regio. De regio's in de 
tabel zijn dezelfde als de regio's in de Noord-

. hollandse vleermuizenatlas. In figuur 1 staan de 
plaatsen weergegeven waar de geplozen braak
ballen vandaan komen. De Wieringermeer is 
letterlijk en figuurlijk helemaal uitgeplozen. De 
populatie Kerkuilen is hier gegroeid tot het ni
veau waarop regionale monitoring van zoogdie
ren aan de hand van de braakballen wellicht 
haalbaar is. Dit is dan ook ons doel. Het verza
melen van de braakballen gaat hier zeer ge
stroomlijnd: de medewerkers van de actieve 
Kerkuilenwerkgroep van het VNLB, onder aan
voering van Luc Smit, vormen een voorbeeld 
van hoe het zou moeten: iedere maand verza
melen zij in de door hen geplaatste nestkasten 
de braakballen, voorzien van datum en kast
nummer. Leden van de NOZOS pluizen deze 
braakballen uit. De gegevens worden uiteraard 
geheel uitgewisseld, onder voorwaarde dat bij 
publikaties geen adressen of nauwkeurige 
plaatsaanduiding vermeld wordt van de kasten. 
Op andere plaatsen in Noord-Holland verloopt 
het verzamelen van de braakballen bijzonder 
moeizaam. Er zijn moeilijk afspraken te maken, 
en veel mensen komen hun afspraken niet na. 
Het gebeurt wel eens dat mensen langs roest
plaatsen van Ransuilen komen, braakballen 
zien liggen en doorlopen zonder de braakballen 
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Vindplaats N-prooi 

D 1-10 
al 11-150 
_ 151-3.000 

Figuur 1. Herkomst van braakballen die na 1990 geplo
zen zijn. 

te verzamelen. Dit moet anders. Met veel moeite 
weten we een gering aantal bekende plekken 'bij 
te houden'. In figuur 1 zien we dat buiten de 
Wieringermeer het aantal plaatsen met geplozen 
braakballen op één hand te tellen is. Als we een 
referentiebeeld aan de hand van braakballen willen 
ontwikkelen, dan moet daar verandering in ko
men. We gaan dus zelf gericht op zoek naar 
braakballen. 

Hoe zoeken? 
Hoe zoek je nou naar braakballen? Op zich is dat 
helemaal niet moeilijk. Je doorkruist heel systema
tisch het bos en speurt de takken tegen de stam af 
naar witte faeces. Op zulke plekken liggen vaak 
de braakballen. Op zoek gaan naar uilen heeft 
weinig zin, omdat deze zich heel goed verscholen 



Tabel 1. Overzicht van de geplozen braakballen per regio, na 1990. Overigens verzamelen we ook de 
voor 1990 geplozen braakbalpartijen. In totaal zitten in het bestand al meer dan 50.000 prooidieren! 

REGIO JAAR BI Reiger Bosuil Kerkuil Ransuil Steenuil Torenvalk Velduil Eindtotaal 

AMS 1990 0 0 0 36 0 0 0 36 
1992 0 0 0 26 0 14 0 40 
1993 0 0 0 368 0 26 0 394 

Totaal AMS 0 0 0 430 0 40 0 470 
DRZ 1990 0 0 0 272 0 0 0 272 

1991 0 0 2 0 0 0 0 2 
1993 0 0 0 136 0 0 0 136 
1994 0 0 0 167 0 0 0 167 
1995 0 0 0 160 0 0 0 160 

Totaal DRZ 0 0 2 735 0 0 0 737 
GVE 1990 0 41 0 0 0 0 0 41 

1991 0 114 0 0 0 0 0 114 
1992 0 94 0 0 0 0 0 94 
1993 0 2 150 0 0 0 0 152 
1994 0 12 338 0 0 0 0 350 
1995 0 7 0 0 0 0 0 7 

Totaal GVE 0 270 488 0 0 0 0 758 
KNO 1990 0 0 606 62 0 0 0 668 

1991 0 0 946 0 0 0 0 946 
1992 0 0 1381 0 0 0 0 1381 
1993 0 0 3445 590 1 0 0 4036 
1994 0 0 2965 3211 0 0 0 6176 
1995 0 0 169 94 0 0 0 263 

Totaal KNO 0 0 9512 3957 1 0 0 13470 
KNW 1993 0 0 45 0 0 0 0 45 

1994 0 0 32 104 0 0 0 136 
Totaal KNW 0 0 77 104 0 0 0 181 
NKL 1992 0 0 231 0 0 0 0 231 

1993 0 0 40 0 0 0 0 40 
1994 0 0 0 48 0 0 0 48 
1995 0 0 0 24 0 0 0 24 

Totaal NKL 0 0 271 72 0 0 0 343 
WFO 1991 · 0 0 0 8 0 0 10 18 

1992 0 0 5 0 21 0 0 26 
1993 6 0 24 0 0 0 0 30 
1994 0 0 107 211 0 0 0 318 

Totaal WFO 6 0 136 219 21 0 10 392 
WFW 1991 0 0 9 0 0 13 0 22 

1993 0 0 0 104 0 0 0 104 
Totaal WFW 0 0 9 104 0 13 0 126 
ZWL 1992 0 0 0 148 0 0 0 148 

1993 0 0 590 204 0 0 0 794 
1994 0 0 287 345 0 0 0 632 
1995 0 0 0 69 0 0 0 69 

Totaal ZWL 0 0 877 766 0 0 0 1643 

Eindtotaal 6 270 11372 6387 22 53 10 18120 

AMS = Amstel- en Meerlanden, DRZ = Droogmakerijen Zuid, GVE = Gooi en Vechtstreek, KNO = Kop van 
Noord-Holland oost, KNW = Kop van Noord-Holland west, NKL =Noord-Kennemerland, WFO = West-Friesland 
oost, WFW = West-Friesland west, ZWL = Zaanstreek en Waterland 
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Tabel 2. Notatie van de verschillende vindplaatsen van braakballen. 

Plaatsnaam Naam gebied/bosje/ Adres boerderij/schuur Coördinaten (100 mI) Aantal braakballen 

Purmerend 
Edam 
Edam 
Oosthuizen 
Kwadijk 
Beets 
Ursem 

Avenhorn 
Scharwoude 

Schardam 
IIpendam 

ete. 

Begraafplaats P' end 
Begraafplaats bij kerk 
Begraafplaats bij kerk 
Gasstation 
Kwadijker Vlot 
Begraafplaats bij kerk 
Begraafplaats bij kerk 
Begraafplaats bij kerk 
Dokterstuin 
Ursemmerplas 
privetuin 
bosjes langs snelweg A* 
idem 
idem 
privetuin langs spoor 
Bosje langs IJsselmeerdijk (Etersheim) 
Begraafplaats bij kerk 

kunnen houden. De meeste roestplaatsen bevinden 
zich dan ook in dichtbegroeide bomen (of strui
ken!). Omdatze zich 's winters liefst gedekt wil
len houden, zijn roestbomen meestal groenblij
vend. Voorbeelden zijn dennen, sparren of hulst 
De meeste kans heb je op geïsoleerde plaatsen in 
poldergebieden: begraafplaatsen in dorpjes, kleine 
bosjes, singels, grote particuliere tuinen en derge
lijke. Deze willen we allemaal afstruinen! 

Wanneer zoeken? 
Roestplaatsen van Ransuilen zijn er alleen in de 
winter. Ze verzamelen zich in de loop van het 
najaar op deze plaatsen en verlaten ze weer in 
de loop van maart en april. De tussenliggende 
periode is dus geschikt om te zoeken! Als stel
regel hebben we aangenomen dat we van iede
re bekende plek minimaal twee keer in een 
braakbalseizoen willen verzamelen: aan het 
eind van het jaar (ballen uit de periode okto
ber-december) en aan het eind van het braak
balseizoen (ballen van de periode januari
maart). 

Waar zoeken? 
In figuur 1 kun je zien waar al braakballen ge
plozen worden. Op veel van deze plekken wordt 
overigens momenteel (nog) niet jaarlijks geraapt. 
Op alle andere plekken kun je dus met gerust hart 
gaan zoeken naar braakballen. Heb je geen zin om 
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126,3-501,7 
131,9-503,1 
131,9-502,2 
128,2-507,7 

* 
127,3-511,3 
121,3-515,5 
121,4-515,9 
121,5-516,0 
123,7-515,5 
125,3-514,5 
129,1-514,4 
129,0-514,0 
129,3-515,2 
129,5-514,6 
130,3-511,6 

* 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

ca. 50 
o 
o 
o 
o 

vroeger wel roestplaats 
ca. 35 
* 

te pluizen? Geen ramp, daar zorgen wij dan 
wel weer voor. Het is op de eerste plaats be
langrijk dat de ballen verzameld worden. We 
willen liever bedolven worden onder een teveel 
aan ballen, dan ten onder gaan aan een tekort 
aan braakballen! Doe dus mee! 

Wat te noteren? 
De kaartjes op de achterzijde van de nieuwe 
waarnemingsformulieren kun je gebruiken om 
aan te geven waar je hebt gezocht. Geef op de 
voorkant van dit formulier duidelijk aan dat je 
naar braakballen hebt gezocht (zie voorbeeld in 
figuur 2a), en op de kaart welke bosjes of schu-



ren je hebt afgezocht (figuur 2b). Maak een lijst
je met plaatsnaam, naam bosje of adres schuur/ 
boerderij, Amersfoort-coördinaten en het aantal 
braakballen dat je hebt gevonden. Zo hebben 
Nico en ik in april 1995 de verschillende plek
ken afgezocht (tabel 2) Als je een braakbalzoek
tocht houdt, stuur dan een kopie van een der
gelijk lijstje met een topografische kaart (waar
nemingsformulier) op naar ondergetekende 
(houd zelf altijd een kopie!), zodat we centraal 
de afgezochte plekken bij kunnen houden en 
dubbelwerk voorkomen kan worden. 

Hoe verzamelen? 
Waar je de braakballen in doet, maakt eigenlijk 
weinig uit. We werken veel met diepvriesdozen 
zoals ijsdozen. Ook het verzamelen van deze 
ijsdozen is immers dankbaar en lekker werk. 
Belangrijk is dat je de doos of zak goed afsluit. 
Tussen de braakballen doe je een stevig papier
tje waarop je met potlood duidelijk omschrijft: 
de datum van verzamelen, de plaats van her
komst en je naam. Het is verstandig om aan de 
buitenkant van de doos of zak een tweede pa
piertje vast te plakken, met dezelfde gegevens 
erop vermeld. Het wil nog wel eens voorkomen 
dat het papiertje tussen de braakballen half ver
teerd en de gegevens niet meer goed leesbaar 
zijn. Daarom is het het beste om met potlood 
te schrijven. 

Wat ermee te doen? 
Het eerste verzoek is dat je braakballen verza
melt. Uiteraard willen we dat deze ballen 
uitgeplozen worden en de inhoud gedetermi
neerd wordt. Zie je 'het niet zitten om zelf ook 
nog eens braakballen te pluizen': geen ramp, 

stuur ze op of geef ze aan ondergetekende. 
Dan worden ze door anderen wel geplozen. Je 
hebt dan een belangrijke bijdrage geleverd! 
Toch is het ons ideaal om meer mensen aan het 
pluizen te krijgen. AI is het maar een klein par
tijtje dat je jaarlijks zou uitpluizen: vele handen 
maken licht werk! Nog deze winter publiceert 
de NOZOS een eenvoudige tabel waarmee je de 
schedels en kaakjes vrij gemakkelijk op naam kunt 
brengen. Het proberen waard! Doe mee! 
De NOZOS brengt deze winter een nieuwe braak
ballentabel uit, waarmee alle Noordhollandse 
zoogdiersoorten uit braakballen op naam gebracht 
kunnen worden, zonder dat je daarvoor gestu
deerd hoeft te hebben. We laten tijdig weten 
hoe je de tabel kunt bestellen. 

Tot slot 
Ik hoop dat ik jullie zo enthousiast heb gemaakt, 
dat we letterlijk overspoeld worden door grote 
hoeveelheden partij post met braakballen, zodat 
we nog minstens drie jaar nodig hebben om het 
allemaal uit te pluizen. Maar liever ontvang ik 
kleine envelopjes, waarin ik een formuliertje aan
tref met de resultaten van het pluizen! Op naar de 
50.000 prooidieren! 

Kees Kapteyn 

Plaatjes voor ~e gaatjes 

Voor het opfleuren van NOZOS-nieuws wor
den tekeningen (en soms fotois) gebruikt. Mijn 
voorraad goede, gezellige of treffende tekenin
gen is echter beperkt. Zeker als er een link met 
zoogdieren moet zijn. U begrijpt het al, dit is 
een oproep voor tekeningen en/of fotois. Stuur 
ze massaal op, zodat ik kan kiezen! 
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Simultaantelling 's-Gravelandse buitenplaatsen 1995 
Voor het vierde achtereenvolgende jaar hield de 
Noordhollandse loogdierstudiegroep in samenwer
king met de provincie Noord-Holland een gebied
stelling voor boombewonende vleermuizen. Deze 
gebiedstellingen worden georganiseerd om de po
pulatiegroottes van Rosse vleermuis en Watervleer
muis te bepalen. Er zijn drie gebieden geselecteerd, 
waar de aantallen Rosse vleermuizen en Watervleer
muizen gevolgd worden door middel van simultaan
tellingen. Deze drie gebieden zijn: de 's-Graveland
se buitenplaatsen (Gooi), Heemstede-Bloemendaal 
(luid-Kennemerland) en Schoorl-Heiloo (Noord
Kennemerland). 

Waarom simultaantellingen ? 
In bijvoorbeeld de 's-Gravelandse buitenplaatsen 
waren sinds het begin van de jaren tachtig vele kolo
niebomen met Rosse vleermuizen gelokaliseerd. Het 
bleek vrijwel onmogelijk om op basis van deze ge
gevens te achterhalen hoeveel Rosse vleermuizen en 
Watervleermuizen zich in deze grote aaneengeslo
ten landgoederen bevonden, doordat de kolonies 
vaak verhuizen. Die verplaatsingen van kolonies 
kunnen zo frequent optreden, dat zelfs binnen en
kele dagen dubbeltellingen voorkomen. In 1992 
ontstond het idee om in een korte tijd het hele ge
bied te doorzoeken op koloniebomen, en deze op 
één avond tegelijk te tellen, zodat dubbeltellingen 
uitgesloten zijn. In de jaren die volgden zijn in res
pectievelijk luid-Kennemerland en Noord-Kenne
merland simultaantellingen gehouden. De resultaten 
van deze simultaantellingen zijn steeds gepubliceerd 
in NalaS-nieuws (Boon man & Kapteyn, 1993; 
Kapteyn, 1994;1995). Het bleek goed mogelijk om, 
ondanks dat tijdens de telling enkele kolonies ver
plaatst waren, een aardig inzicht te krijgen in de po
pulatiegroottes in de gebieden (Kapteyn, 1995). 

Simultaantellingen als monitoring 
Jaarlijks zal een van de drie gebieden worden ge
teld. In 1992 is met deze simultaantellingen begon
nen. Van 1992 tot 1994 hebben we de drie ge
noemde gebieden eenmaal kunnen tellen. Dit jaar 
was, als begin van de tweede ronde, de beurt weer 
aan de 's-Gravelandse buitenplaatsen, drie jaar na
dat de eerste simultaantelling in dit gebied werd ge
organiseerd (zie tabel 1 ). 
De bedoeling is om de tellingen de komende jaren 
te herhalen als monitoring van de populaties in de 
gebieden. Nabij deze drie gebieden zijn er namelijk 
plannen om meer moeras of natte natuur te ontwik-
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kelen. Omdat de moerassen in de omgeving een 
belangrijk foerageergebied van met name Rosse 
vleermuizen en vermoedelijk ook van Watervleer
muizen in de Gooise buitenplaatsen zijn, mogen we 
verwachten dat de populatiegrootte in de toekomst 
toeneemt. Behalve deze gebiedstellingen wordt het 
zuidelijk deel van het Gooi, van Loosdrechtsche bos 
tot Einde Gooi, inclusief een deel van Utrecht, jaar
lijks simultaan geteld (Boonman, 1994). 

Het zoeken naar verblijfplaatsen 
In de nachten 4 t/m 7 juli heeft ondergetekende 
naar kolonies gezocht. In de laatste twee nachten 
hielpen Marco Bikker en Frank Mertens met het op
sporen van koloniebomen. In vier dagen tijd zijn 32 
bomen gevonden. Een record voor een simultaan
telling! In 1992 hadden we in de 's-Gravelandse 
buitenplaatsen, toen nog inclusief Einde Gooi en 
Emmerikse bos, maar 13 bomen met Rosse vleer
muizen opgespoord. Wat was het verschil? 
In voorgaande jaren, vooral in 1992, is de zoekpe
riode beperkt geweest tot de avond en de ochtend
periode. Dit jaar is pas vanaf circa middernacht be
gonnen met zoeken naar kolonies. In de nacht zelf 
konden veel vleermuisbomen worden opgespoord, 
doordat de jongen in de bomen beginnen te piepen 
zodra een volwassen dier in de buurt van de kolonie 
rondvliegt. De bomen zijn door het gepiep van de 
jongen heel goed op te sporen, en er is 's nachts vol
doende tijd om het grote gebied te voet te doorkrui
sen. In de ochtend is wat meer haast gemaakt, om 
ook in de ochtendschemer het hele gebied eenmaal 
per fiets te doorkruisen. De Watervleermuizen zijn 
vooral in de ochtend gelokaliseerd, de Rosse vleer
muizen vooral 's nachts. Gezien het aantal gevon
den koloniebomen is het 's nachts zoeken naar Ros
se vleermuizen een succesmethode. Een goede leer 
voor de volgende simultaantelling. 

Tabel 1. Jaren waarin de gebieden zijn onderzocht, en 
de planning voor komende jaren. In het jaar 2000 zijn 
alle gebieden drie maal geteld. 

1992 's-Gravelandse buitenplaatsen 
1993 Zuid-Kennemerland 
1994 Noord-Kennemerland 
1995 's-Gravelandse buitenplaatsen 
1996 Zuid-Kennemerland 
1997 Noord-Kennemerland 
1998 's-Gravelandse buitenplaatsen 
1999 Zuid-Kennemerland 
2000 Noord-Kennemerland 
etc. 



475 

474 

473 

472 

471 

470 

136 137 138 139 

Figuur 1. De tijdens de simultaantelling gelokaliseerde vleermuisbomen in de 's-Gravelandse buitenplaatsen, juli 
1995. De nummers op de kaart corresponderen met de nummers in tabel 2. 
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Organisatie 
Enkele weken voor de telling is een aparte aankon
diging naar alle NOZOS-Ieden en belangstellenden 
gestuurd in plaats van een aankondiging in NOZOS
Nieuws. Deze methode hanteerden we dit jaar voor 
het eerst, en het werkte; de aanmelding van tellers 
was overweldigend: 32 personen hadden zich op
gegeven. De simultaantelling staat gelukkig volop in 
de belangstelling! Toch kwamen we nog in de pro
blemen, doordat een aantal mensen te laat of in het 
geheel niet kwam opdagen. We hadden daardoor 
enkele mensen te kort om bij alle bomen de uitvlie
gerste tellen. Op de avond zelf is daarom besloten 
om de bomen met Rosse vleermuizen in het Span
derswoud af te laten vallen. Ook bij de boom met 
ongedetermineerde vleermuizen is niet geteld. 

Telling 
In 1995 konden we in de 's-Gravelandse buiten
plaatsen, Spanderswoud en Corversbos maar liefst 
32 bomen lokaliseren, waarvan 22 bomen met Ros
se vleermuizen, 9 bomen met Watervleermuizen en 
1 boom met ongedetermineerde vleermuizen. In 
tabel 2 staat het overzicht van de resultaten. In fi-

. guur 1 staan de bomen ingetekend op kaart. De be
langrijkste landgoederen waren dit keer Bantam, 
Spanderswoud, Boekestijn, Hilverbeek en Gooilust. 
In totaal hebben we 344 Rosse vleermuizen en 255 
Watervleermuizen geteld. In het Spanderswoud 
konden helaas vier van de vijf kolonies niet geteld 
worden. 
Het aantal verplaatste kolonies viel mee. Op land
goed Gooilust bleken in het oostelijke deel twee 
groepen Rosse vleermuizen en een groep Water
vleermuizen verhuist te zijn. In het westelijke deel 
vlogen uit één boom met Rosse vleermuizen geen 
dieren uit, terwijl wel gepiep hoorbaar was. Dit zelf
de verschijnsel deed zich ook voor bij een boom 
met Watervleermuizen in Spanderswoud/Hilver
beek. Hier vloog geen enkel dier uit, maar een dier 
liet zich hier zien in de uitvliegopening zonder dat ie 
uitvloog. 

Populatiegrootte 
Er zijn 344 Rosse vleermuizen geteld; bij vier bomen 
zijn geen uitvliegers geteld (alle Spanderswoud) en 
er waren twee groepen op het moment van telling 
verplaatst. De populatie Rosse vleermuizen in het 
gebied zal naar schatting 350 tot 450 volwassen die
ren bedragen. Overigens moet worden vermeld dat 
in de vleermuisschoorsteen te Naarden op 7 juli 
1995 maar liefst 95 Rosse vleermuizen werden ge
teld. Bij deze schoorsteen is aan een duidelijke ver
hoging van het aantal uitvliegers te zien of er al jon-

10 

ge dieren mee vliegen. Omdat bij de schoorsteen 
het hele jaar steeds circa 95 exemplaren uitvlogen, 
mogen we aannemen dat er ook op 8 juli nog geen 
sprake was van uitvliegende jonge Rosse vleermui
zen. 
Inclusief de kolonie in de schoorsteen bedraagt de 
populatie in het westen van het Gooi 450-550 vol
wassen dieren. Dit is minimaal 120 exemplaren 
meer dan in 1992 werd geschat. Waarschijnlijk 
heeft dit verschil een methodische oorzaak. In 1992 
stond de simultaantelling nog in de kinderschoenen 
en zijn destijds vermoedelijk niet alle Rosse vleer
muizen gelokaliseerd. 

Er zijn 255 Watervleermuizen geteld. Bij vier bomen 
waarin een kolonie Watervleermuizen was gelokali
seerd, werd geen enkele uitvlieger waargenomen, 
doordat de groep verplaatst was of doordat ze niet 
uitvlogen zoals in Hilverbeek. De populatie Water
vleermuizen in het gebied is veel groter dan de 255 
getelde dieren. Volgens de 'best professional judge
ment' kan de populatiegrootte geschat worden op 
350-450 exemplaren, al moet hier een flinke slag 
om de arm worden gehouden. In 1992 zijn de Wa
tervleermuizen niet geteld, en we kunnen de ge
schatte populatiegrootte dus niet vergelijken met 
eerdere gegevens. 

Dankwoord 
De simultaantell ing zou niet mogelijk geweest zijn 
zonder de inzet van alle mensen die hun zaterdaga
vond opofferden om te helpen tellen. Voor een 
overzicht van alle tellers wordt verwezen naar tabel 
2. Speciale dank gaat uit naar Natuurmonumenten, 
die toestemming gaf om de telling uit te voeren, en 
naar Marco Bikker en Frank Mertens die de laatste 
twee nachten hebben geholpen met het opsporen 
van koloniebomen. 
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Tabel 2. Resultaten van de simultaantelling in de 's-Gravelandse buitenplaatsen, juli 1995. 
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Vos grijpt een met stookolie besmeurde Zeekoet 
De Vereenigde Harger- en Pettemer Polder is 
een ongeveer 450 hectare groot weidegebied 
en grotendeels nog onaangetast door ruilverka
velingen of bebouwing. De polder ligt inge
klemd tussen maar liefst drie dijklichamen, na
melijk de Hondsbossche Zeewering, de Oude 
Schoorlse Zeedijk en de Hondsbossche Slaper
dijk. 
Halverwege de jaren tachtig werden de eerste 
vossekeutels gevonden langs de Oude Schoorlse 
Zeedijk, waarschijnlijk afkomstig van Vossen die 
vanuit de Schoorlse duinen op doorreis waren 
naar het noorden. Sedert begin jaren negentig le
ven er permanent enkele Vossen in de polder, ge
tuige het feit dat het hele jaar vossekeutels en af
gekloven prooi resten worden gevonden. Ook 
worden regelmatig Vossen waargenomen en langs 
de Hondsbossche Zeewering werd in het voorjaar 
van 1995 zelfs een Vos doodgereden. 

Regelmatig wandel ik langs de Oude Schoorlse 
Zeedijk om wat vogels te kijken, zo ook op een 
wintermorgen begin 1995. Mijn wandeling be
gint meestal op het punt waar de Oude 
Schoorlse Zeedijk aansluit op de Hondsbossche 
Zeewering, hemelsbreed ongeveer 200 meter 
van de kust. Het had die nacht gesneeuwd en 
in de verse sneeuw waren de pootafdrukken 
van een Vos zichtbaar. Aangezien de sporen in 
mijn wandelrichting liepen besloot ik de sporen 
te volgen. Na ongeveer één kilometer liepen de 

12 

sporen een brede rietkraag in en midden in de 
rietkraag op een landtongetje waren graafspo
ren zichtbaar. Nieuwsgierig geworden gooide ik 
de verse grond opzij en vond een half opge
peuzelde, met stookolie besmeurde Zeekoet. 
Getuige de sporen in de sneeuw heeft deze Vos 
dus een strooptocht van enkele kilometers naar 
de kust gemaakt om daar vervolgens het strand 
af te schuimen voor wat eetbaars, in dit geval 
een stookolieslachtoffer. 

Uniek is dit verschijnsel niet In het rapport 
'Beached bird surveys in the Netherlands' wordt 
melding gemaakt vaneen experiment uitgevoerd 
door het Nederlands Stookolieslachtoffer-Onder
zoek. Tijdens dit experiment heeft men gepro
beerd vast te stellen hoe lang stookolieslachtoffers 
op het strand blijven liggen. Vastgesteld werd dat 
de slachtoffers naar verloop van tijd onder het 
zand verdwenen, of werden meegenomen door 
mensen of werden opgepeuzeld door 'rovers ', zo
als honden, Kraaien en Vossen. 

Over het algemeen zullen Vossen in onze kale 
Hollandse polders gedurende de winter moeten 
'vasten', immers het voedselaanbod is geduren
de de winterperiode zeer laag. Het lijkt erop 
alsof in de Vereenigde Harger- en Pettemer Pol
der tenminste één Vos aanwezig is die zijn me
nukaart heeft uitgebreid met stookolieslachtof
fers om de winter door te komen. Zo hebben 
stookolielozingen tenminste nog één goed doel. 

Camphuysen, C.l. (198,9) 8eached bird surveys 
in the Netherlands, 1915 - 1988. Seabird 
mortality in the southern North Sea since te 
early days of oil pollution. Technisch rapport 
Vogelbescherming 1. Werkgroep Noordzee 
Amsterdam 

Jos Roersma 



Overwinterende vleermuizen bij Ijmuiden 
In de zeereep bij Ijmuiden is een groep bunker
resten te vinden uit de tweede wereldoorlog. 
De bunkers liggen in een openbaar toegankelijk 
gebied en zijn vrij toegankelijk. Gedurende de 
laatste vijf jaar zijn deze bunkers gecontroleerd 
op overwinterende vleermuizen. Hieronder 
volgt de bespreking van de resultaten van de 
tellingen. 

Negenentwintig min of meer afzonderlijke bunker
resten zijn in de duinen ten zuiden van de zuidpier 
te vinden. In de afgelopen jaren zijn in vier bun
kers vleermuizen gevonden. Alle bunkers zijn een
voudig te betreden. Brandresten wijzen uit dat er 
vaak vuur wordt gestookt of dat er vuurwerk 
wordt afgestoken. Er zijn ook bunkers 'vol' vuil
nis te vinden. Door deze activiteiten wijken de 
overwinteringsverblijven af van de andere winter
verblijven in Noord-Holland. 

Resultaten 
In totaal werden honderd vleermuizen de afge
lopen vijf jaar geteld. De Watervleermuis werd 
het meest geteld met gemiddeld 18,4 indivi
duen. Naast de Watervleermuis werden in de 
winters van 90/91 en 94/95 drie Meervleermui
zen waargenomen. In de winter van 92/93 
werd één Grootoorvleermuis geteld. In de win
ter van 94/95 werd één dode Watervleermuis 
gevonden. In tabel 1 staan de resultaten van de 
vleermuistellingen. 
Hoewel het om een relatief klein aantal over
winterende vleermuizen gaat, komt naar voren 
dat het aantal overwinterende dieren vermoe
delijk constant is. Dat het aantal overwinteringen 

tabel 1 Resultaten vleerrnuistellingen 90/91 tlrn 94/95. 
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3 

3 

5' 
CL 
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1 

Floor & Rogier 
Floor & Rogier 
Rogier & Kees 
Kees & Frank 
Frank & Floor 

constant is is opmerkelijk. Rust wordt namelijk 
als een belangrijke factor gezien voor het succes 
van de overwintering. Bij verstoring zal een 
vleermuis namelijk een rustigere plaats zoeken. 
Deze verhuizing kost veel energie (de vleermuis 
moet zich eerst opwarmen). Energie die ten 
koste gaat van de reserves die noodzakelijk zijn 
voor de overwintering. Als het verplaatsen te 
veel gebeurd zal een vleermuis het einde van 

de winter dus niet halen. 
In de komende jaren moeten de aantallen over
winterende vleermuizen geteld blijven worden. 
Want slechts over langere tijd kunnen we te 
weten komen of de aanwezige verstoring van 
invloed op ze is. 

Dankwoord 
Mijn dank gaat uit naar Floor van der Fliet, Kees 
Kapteyn en Rogier de Lange voor het nazoeken 
van de vleermuisgegevens en de tellingen. 
Daarnaast dank aan Floor voor de hulp bij het 
fotograferen. 

Frank Mertens 
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Waterspitsmuizen bij Amsterdam 
De waterspitsmuis komt wel in een groot deel 
van Nederland voor, maar talrijk is de soort 
meestal niet, en de verspreiding hangt groten
deels samen met de aanwezigheid van water
rijke gebieden, waar sloten, vaarten en meertjes 
zijn met schoon,helder water. Liefst moet dat 
water ook nog stromen: de Waterspitsmuis 
zoekt vaak zwemmend voedsel en daarvoor is 
het belangrijk dat het water niet te snel bevriest. 
Water dat stroomt of kwelt blijft bij vorst lang 
vrij van ijs. 

Tot enkele jaren geleden werd aangenomen dat de 
Waterspitsmuis in de directe omgeving van Am
sterdam niet voorkwam. De dichtstbijzijnde vind
plaatsen waren de Zaanstreek en Waterland. Bij 
het onderzoek naar de verborgen dierenwereld 
van Amsterdam (gepubliceerd in het aanbevelens
waardige ilHaring in het IJ") beschrijven Martin 
Melchers en Geert Timmermans de eerste vondst 
van een Waterspitsmuis bij Amsterdam: een 
vangst in 1990 langs de oever van een al eeuwen 
bestaand meertje vlakbij de gifbelt op de Die
merzeedijk, aan de oostrand van de stad. 

Bij onderzoek naar Noordse woelmuizen, in 
1992, ving ik in het IIperveld (tussen Landsmeer 
en Purmerend op vier van de vijf plaatsen waar 
ik vallen had gezet één of meer Waterspitsmui
zen. Ook in het Varkensland, aan de andere 
kant van het Noordhollands Kanaal, bleek de 
Waterspitsmuis voor te komen. 
In de afgelopen nazomer hebben twee studenten 
Milieukunde van de Hogeschool Holland, Hesper 
Schutte en Ronaid Hoogenhout, onderzocht in 
hoeverre moerasgebonden muizensoorten vanuit 
het IIperveld weten door te dringen in het gebied 
direct ten noorden van Amsterdam. Ze moeten 
dan de barrière overwinnen die wordt gevormd 
door een weg met lintbebouwing, een gedeelte 
van Landsmeer. Hier zijn langs enkele sloten die 
onder de weg doorgeleid worden rietkragen en 
moerassige stroken aanwezig. Ook ten zuiden 
van Landmeer blijken langs sommige oevers 
Noordse woelmuizen te leven. En er is ook een 
Waterspitsmuis gevangen. Dat is dus de tweede 
vangst dicht bij de stad. 
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Voor mij 
kwam de 
sensatie op 
17 november. In 
het kader van een 
Milieu Effect Rap
portage (MER) inza
ke de aanleg van 
een verbindingsweg 
tussen de Haarlem
merweg bij Halfweg en 
het havengebied ten westen 
van Amsterdam (heel jammer 
dat het landschap opnieuw 
doorsneden dreigt te worden 
door alweer een nieuwe weg) onderzocht ik 
tien plaatsen, meest moerasoevers, op de aan
wezigheid van muizen, vooral wat minder alge
mene soorten als de Dwergmuis en spitsmuis
soorten. Dwergmuizen ving ik op sommige 
plaatsen heel talrijk, op enkele plaatsen bleek 
de Bosspitsmuis voor te komen, maar de Huis
spitsmuis ving ik niet, die heeft het gebied 
waarschijnlijk nog niet bereikt. 
En op een Waterspitsmuis durfde ik niet te hopen. 
Maar toch zette ik vallen in het riet langs de oever 
van een prachtige sloot langs een voormalige vuil
stortplaats, net ten noorden van de spoorlijn Am
sterdam-Haarlem, ter hoogte van de wijk Geuzen
veld. Op die vuilnisbelt ligt de meest 
verschrikkelijke rotzooi, ondermeer dumpte de 
onverantwoordelijke en misdadige chemische fa
briek Philips Duphar er zeer waarschijnlijk vaten 
met dioxine. Nu is de rommel netjes toegedekt 
Het terrein is grotendeels ontoegankelijk gemaakt 
en omgeven door borden die melden dat heter le
vensgevaarlijk is. Dus bijna geen mens zet er een 
voet. Een schitterende natuur ontwikkeltzich dan. 
Een wildernis van overgroeide puinhopen en in de 
lage delen daartussen rietmoeras met hoge wilgen 
en sloten en plasjes met heel helder water, be
groeid met Sterrekroos. 
En langs zo'n sloot met Sterrekroos stonden dus 
mijn vallen. Een prachtige plek voor de Waters
pitsmuis, van de vuilnisbelten een hoge dijk in de 
nabijheid stroomde regenwater af naar de sloot 
Alleen Bosmuizen ving ik. Maar op de ochtend 



dat ik de vallen voor het laatst controleerde en 
weghaalde zat er in de laatste van de tien vallen ... 
een Waterspitsmuis, levend en wel, die vrijge
laten druk snuffelend een goed heenkomen 
zocht tussen de rietstengels op de oever. 
De vindplaats ligt aan de stadsrand. Het gebied 
is vroeger weidegebied geweest, doorsneden 
met sloten. Begin jaren zestig is het opgespoten 
met zand uit de nieuw-aangelegde havens een 
paar kilometer noordelijker. Op het land ten. 
zuiden van de spoorlijn was inmiddels de tUIn
stad Geuzenveld verrezen. Ik denk dat Water
spitsmuizen hebben standgehouden langs de 
oevers van de Haarlemmervaart die parallel 
loopt aan de zuidkant van de spoorbaan. Mis
schien kwamen ze ook voor langs de sloot aan 
de noordkant. Nu bewezen is dat de Water
spitsmuis in het gebied leeft is het interessant 
om te kijken welke gedeelten nog meer als 
woongebied voor de soort in aanmerking ko
men. Dat zijn de sloten en moerassige rietlan
den rondom de vuilstortplaats, maar ook in 
moerasterreinjes die verder naar het westen lig
gen, bij Halfweg. De Haarlemmervaart en de 
sloot noordelijk van de spoorbaan vormen tus
sen die afzonderlijke terreinen een verbindings
route. Maar misschien leven er ook wel Water
spitsmuizen in de tussengelegen drogere 
rietlanden. 

Waarmee weer eens is aangetoond dat er over 
zoogdieren in Noord-Holland nog veel te ont
dekken valt. 

Floor van der Vliet 

Rectificatie 
In de vorige NOZOS-nieuwsbrief was sprake 
van het pluizen van een Gewone dwergvleer
muis uit een partij Ransuilbraakballen. Dat is 
niet geheel gelijk de waarheid. Ed van der Ve~n 
ploos namelijk een Gewone grootoorvleermUis. 

Redactie 

Van het Braakballenfront 

Watervleermuis op menu Kerkuil Middenmeer 
Op 23 oktober jl. ploos ik tot mijn verbazing. 
een puntgave schedel van een WatervleermUIs 
Myotis daubentonii uit een kerkuilbra~~bal. De 
braakbal maakte deel uit van een partij van 20 
kerkuil braakballen verzameld door Luc Smit en 
ondergetekende in een boerderijschuur te Mid
denmeer op 3 juli 1995. Naast boven- en on
derkaken bleek de braakbal ook nog een bo
venarm, enkele vingerfragmenten en de 
schouderbladen van de vleermuis te bevatten. 

Aan de hand van onderstaande maten en ken
merken, alsmede door de duidelijk aanwezige 
protoconuli op de voorrand van M 1-M3 kon . 
worden vastgesteld dat het een WatervleermUIs 
betreft. Peter Twisk uit Js-Hertogenbosch con
troleerde en bevestigde de determinatie, waar
voor hartelijk dank. Het is een opmerkelijke 
vondst. De Kerkuil als gebouwbewonende soort 
predeert namelijk vrijwel uitsluitend op ge
bouwbewonende vleermuizen, vooral Dwerg
vleermuizen en Laatvliegers. Boombewonende 
soorten zijn bij de Kerkuil nauwelijks aangetrof
fen (Bekker & Mostert, 1991). 

condylobasaallengte 
lengte bovenarm 
tandrijlengte rechter bovenkaak 
rechter onderkaaklengte 
linker onderkaaklengte 
tandrijlengte rechter onderkaak 
tandrijlengte linker onderkaak 
P2 is half zo groot als P1 
P2 is duidelijk kleiner dan P1 

Uteratuur 

13.8 mm 
32.7 mm 

5.1 mm 
10.4 mm 
10.5 mm 

6.7 mm 
6.7 mm 
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KNNV-uitgeverij, Utrecht. . 

Verbeek, J., 1994. Twee opmerkelijke vondsten In braak
ballen. NalaS-Nieuws; 2(2): 16-17. 

Verbeek, }., 1994. Bonte strandloper en Grootoorvleer
muis in braakbal. NalaS-Nieuws, 2(3): 14. 

Verbeek, J., 1995. Ransuil predeert wederom op vleer
muis. NalaS-Nieuws, 3(1): 9. 

Joost Verbeek 
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Vleermuizen in het Landschap 
Onlangs is tijdens een feestelijke presentatie in 
de statenzaal van het Noordhollandse provin
ciehuis het langverwachte boek van Kees Kap
teyn over de 'onze' vleermuizen uitgekomen. 
Vleermuizen in het landschap heeft een driele
dige opbouw; in het eerste deel worden alge
mene ecologische en ethologische aspekten van 
vleermuizen, het tweede deel behandeld de 
verspreiding van vijftien in Noord-Holland ge
vonden soorten en het derde deel beschrijft de 
bescherming en het onderzoek. 

Vleermuizen zijn een succesvolle groep zoog
dieren, met bijna 1.000 soorten is het - na de 
knaagdieren - de grootste orde. De meeste vleer
muizen leven in de (sub)tropen, ten noorden 
van Frankrijk worden ze steeds schaarser. In 
Nederland zijn 30 soorten aangetroffen, waar
van 16 in Noord-Holland. Alleen de - in 
Noord-Holland als dwaalgast waargenomen 
Grijze grootoorvleermuis wordt niet besproken. 
Vermoedelijk is deze soort zo zeldzaam dat er 

Door verschillende jachttechnieken wordt concurentie 
vermeden (illustratie uit het boek). 
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eenvoudig - buiten een enkele waarneming -
niets van bekend is en dus ook niets over ge
schreven kan worden. Kapteyn gaat uitgebreidt 
in op de 'zien met geluid', de echolocatie van 
vleermuizen. Een fenomeen dat buiten de 
vleermuizen overigens ook bij andere soorten, 
bijvoorbeeld spitsmuizen en dolfijnen, wordt 
gevonden. Door de uitvinding van speciale de
tectors zijn vleermuizen tegenwoordig op hun 
geluid te herkennen. Niet alleen herkenning is 
door de batdetector mogelijk geworden, het on
derzoek naar de leefgewoonten van vleermuizen 
heeft ook een stimulans gehad. Deze atlas getuigd 
hiervan. 
Steeds duidelijker is geworden welke plaats -
biologen spreken vaak over niche - vleermuizen 
in het landschap innemen. De verschillende 
jachttechnieken van vleermuizen is een van de 
soortspecifieke gegevens waar Kees Kapteyn 
dieper op ingaat. Er worden zes verschillende 
technieken onderscheiden, met prozarische na
men als: vluchtscheppen, oppervlakte plukken, 
struinen, harken, post-jagen en het ongetwijfeld 
spectacilaire bodemduiken. De laatste techniek 



geeft volgens mij aan dat zelfmoordpogingen 
zich niet beperken tot mensen (een hele gerust
stell ing). De grote hoeveelheid technieken -
voor feitelijk slechts één prooisoort namelijk in
sekten - lijkt overdreven. Dat is niet zo! Specia
lisatie is een van de manieren van overleven 
van een soort. Door namelijk uit te blinken in 
één zeer bijzondere jachttechniek heeft de 
soort weinig tot geen concurentie. Ook de 
spreiding in fourageerplaats voorkomt concur
rentie op voedsel. De vleermuizen zijn qua li
chaamsbouw en dus verschillend vlieggedrag 
aangepast aan het vangen op specifieke foura
geerplekken. Zowel Rosse vleermuizen, Laat
vliegers, Ruige dwergvleermuizen als Baard
vieermuizen zijn 'luchtscheppers'. Rosse 
vleermuizen vliegen echter hoog in het open 
luchtruim, Laatvliegers vliegen in het halfopen 
luchtruim en Ruige dwergvleermuizen vliegen 
nog meer beschut. Vleermuizen zijn echte veel
vraten, ze eten per nacht 20 tot 50% van hun 
lichaamsgewicht. De reden is tweeledig: vliegen 
kost veel energie en voor het overwinteren 
moet een vetvoorraad worden opgebouwd. Dat 
wijfjes meer eten dan mannetjes komt, omdat 
de mannetjes geen jongen hoeven te voeden. 

In het tweede deel worden vijftien Noordhol
landse vleermuizen uitgebreidt beschreven. 
Naast de verspreiding en de aantallen wordt in
gegaan op het gedrag en het gebruik van het 
landschap. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen migratie, zomer- en winterverblijfplaat-

sen, het habitat van de soort en de interacties 
tussen de soorten. Voorafgaand aan iedere be
spreking worden enkele algemene gegevens 
weergegeven, als: lichaamsmaten, mogelijke 
leeftijd, uiterlijke kenmerken en de frequentie 
van de echolocatie. Voedsel, verspreiding in 
Nederland en Europa en gelijkende soorten 
worden ook kort aangeduid. Vooral dit tweede 
deel maakt 'Vleermuizen in het landschap' tot 
een zeer waardevol bezit en een onschatbare bron 
aan informatie. 
Naast de bespreking van de individuele soorten 
wordt ook ingegaan van Noord-Holland voor 
de vleermuisfauna. Aandacht wordt besteed 
aan 'typische' vleermuisbiotopen als kerkzol
ders en landgoederen. Zuid Kennemerland en 
het Gooi zijn de belangrijkste leefgebieden voor 
de Rosse vleermuis (landgoederen), terwijl in bei
de streken ook veel Watervleermuizen zijn te vin
den. De Meervleermuis is veel verspreider over 
Noord-Holland aangetroffen en heeft geen echt 
'bolwerk'. Zuid Kennemerland en vooral het Gooi 
zijn de meestvleermuisrijke streken in Noord
Holland, gevolgd door West-Friesland en de 
zuidelijke droogmakerijen. In het laatste deel 
wordt ingegaan op bescherming en bedreigin
gen van vleermuizen. Ook wordt aandacht be
steed aan mogelijkheden voor onderzoek aan 
gedrag en levenswijze van vleermuizen. 
Concluderend kan worden gezegd, dat - on
danks enkele schoonheidsfoutjes - Kapteyn een 
standaardwerk voor Noordhollandse vleermui
zen heeft geschreven. Iedere Noordhollandse 
natuurbeschermer moet eigenlijk dit boek op 
het nachtkastje hebben liggen. 

Kapteyn, K. (1995) Vleermuizen in het land
schap. Over hun ecologie, gedrag en versprei
ding. Uitgave: Schuyt & co (met mederwerking 
van o.a. Provincie Noord-Holland, Noordhol
landse Zoogdierstudiegroep, Het Noordhollands 
Landschap). 223 bladzijden en veel (spectacu
laire) foto's en kaarten, met register. Prijs 
f 59,50 ISBN 9060973925 

Leden van NOZOS krijgen bij aanschaf van het 
boek in de winkel van het Noordhollands land
schap te Castricum f 10 korting. 

Peter van der Linden 
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Opmerkelijk 
Vondst Grijze grootoorvleermuis bevestigd 
Eerste vondst van een Grijze grootoorvleermuis 
Plecotus austriacus in Noord-Holland bevestigd. 
De determinatie van bovengenoemde vondst 
als vermeld in mijn artikeltje in NOZOS-Nieuws 
nummer 1, 1995 is thans door twee grootoor
specialisten, Dr. Andrzej L. Ruprecht uit Polen 
en E.P Strelkov uit Rusland bevestigd. 
Ruprecht schreef mij op 14 juni 1995 dat hij 
zijn determinatie vooral baseert op de grote on
derarmlengte (42.9 mm) van de vleermuis. 
Deze grote onderarmlengte is naar zijn zeggen 
karakteristiek voor vrouwtjes van de Grijze 
grootoor. Ook zichtbare morfologische kenmer
ken als lange slanke snuit en neusgaten, donke-
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re traguspunten en de vachtkleur geven hem de 
indruk dat het een Grijze grootoor betreft. Strel
kov baseert zich in zijn brief van 11 augustus 1995 
naast de spichtige snuitvorm op de vorm van het 
kliertje (bobbeltje) boven het oog. Hij zegt zeker 
te zijn dat het hier om een Grijze grootoor gaat. 
Ter verduidelijking stuurde hij tekeningen met de
termi natiekenmerken. 

Literatuur 
Verbeek, }., 1995. Eerste vondst van een Grijze 

grootoorvleermuis in Noord-Holland? NO
ZOS-Nieuws, 3(1): 10-11. 

Joost Verbeek 



Kolonie Dwergvleermuizen blijkt superkolonie 
AI enkele jaren is in het Noordhollandse Mui
derberg een kraamkolonie Dwergvleermuizen 
bekend. Deze kolonie wordt sinds enkele jaren 
'gevolgd' in verband met het monitoringproject 
dat we uitvoeren. In 1995 kwam uit Muider
berg via Natuurmonumenten een telefoontje 
binnen in verband met geconstateerde overlast 
door vleermuizen in het bejaardencentrum 
'Florisberg'. Toen ik hierover contact opnam 
met de directrice bleek dat de overlast bestond 
uit het feit dat steeds maar weer vleermuizen 
door het gebouw heen vlogen, en regelmatig 
zowel bewoners als verzorgsters en mensen van 
de technische dienst flink de stuipen op het lijf 
jagen. 

Temeer omdat de NOZOS in Muiderberg tellin
gen van kraamkolonies uitvoert, besloot ik op 
28 juni eens te gaan kijken. Het bejaardencen
trum bleek een groot gebouw te zijn. Maar de 
kolonie was aan de buitenkant snel gelokali
seerd: op de hoek naast de hoofdingang was 
een enorm lawaai vanuit de spouwmuur met 
het blote oor hoorbaar. Het uitvliegen begon 
snel en het tellen van de uitvliegers bleek al 
snel een leuk maar inspannend karweitje te 
worden. Na tien minuten tellen waren al meer 
dan 100 dieren uitgevlogen. Uiteindelijk kwam 
mijn tellertje tot stilstand bij het fabelachtige, 
verfrissende, sprankelend lekkermakende, koel 
sissende, ongelooflijk hoge getal van 287. 
De grootste kolonie van Noord-Holland die we 
voor aanvang van deze telling kenden, bestaat uit 
100 volwassen dieren, en is gevestigd in Muiden. 
Tot dan toe hebben we in een woonwijk naast Flo
risberg maar liefst driemaal een kolonie geteld, op 
enkele honderden meters afstand van Florisberg, 
en dachten we dat de kolonie die we daar konden 
tellen een relatief grote kolonie was. Nu weten we 
dat die tachtig dieren maar een onderdeeltje van 
een veel grotere kolonie uitmaakten. Het is onbe
kend gebleven of de kolonie in de woonwijk naast 
Florisberg in juni 1995 aanwezig was. De ont
dekking maakt duidelijk dat tellingen van kolonies 
als monitoring weliswaar de moeite lonen, maar 
dat we continu naar verblijfplaatsen in de directe 
omgeving moeten blijven uitkijken! 

Kees Kapteyn 

Dassen eten onrijpe maïs 
September jongstleden heb ik met Hans Vink 
en Henri Wijsman een aantal maïsakkers ten 
zuiden van Hilversum gecontroleerd op aanwe
zigheid van dassenholen. De opzet was om -
analoog aan de nestkastbescherming van wei
devogels - de holen te markeren en zo overrij
ding met de maaimachine te voorkomen. Nu 
was de zomer van 1995 warm en droog. De 
maïs stelde dan ook weinig tot niets voor. De 
maïs had veel gele half verrotte en nooit rijp ge
worden kolven. Op een deel van het terrein 
heeft Akkerwinde de maïs als steun gebruikt, 
verder groeit er abnormaal veel gras tussen de 
maïs. Opvallend is dat de Das juist de door het 
najaarsvocht half rottende, maar nog onrijpe 
kolven heeft omgetrokken en aangevreten. Mo
gelijk wordt hij verward door de lucht van ethy
leen (een plantehormoon dat vrijkomt bij rijping 
en/of rot). 

Peter van der Linden 

Zevende waarneming van Tweekleurige 
vleermuis in Noord-Holland 
Op maandag 16 oktober jl. kreeg ik via de Die
renambulance te Amsterdam een telefoontje, 
met de vraag of ik geïnteresseerd was in een 
vleermuis. Deze vleermuis zat 'op de auto', 
hetgeen zoveel betekent als een vleermuis die 
enkele medewerkers net hadden opgehaald en 
zich nog in de rondrijdende auto bevond. Nu is 
de vraag niet zo bijzonder, het gebeurt regelma
tig dat de medewerkers van de Dierenambulan
ce een vleermuis ophalen en deze bij mij of 
Floor van der Vliet afleveren of bewaren tot een 
van ons hem ophaalt. 
Op de een of andere manier had ik een voor
gevoel dat het een leuke soort zou zijn, nadat ik 
over de mobilofoon gevraagd had naar zijn ui
terlijk: 'ja, nou ja ... groot, vraagt u? nou nee .. 
Klein? ja, nou nee, tja, toch ook niet echt...' 
Vanaf dat moment wist ik dat ik mij moest haas
ten om hem zo snel mogelijk op te halen. 
De medewerkers hebben nu toch wel zo vaak 
een vleermuis in handen gehad dat ze het ver
schil tussen klein (Dwergvleermuis) en groot 
(Laatvlieger) toch wel in konden schatten. Twij
fels bij hen riepen vermoedens bij mij op. 
Na aankomst in het kantoor van de Dierenambu-
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Tweekleurige vleermuis, gevonden te Amsterdam op 10 februa
ri 1993 (foto Martijn de Jonge). 

lance bleek het inderdaad een vrij zeldzaam 
beestje te zijn: een Tweekleurige vleermuis 
(mannetjei rechter-onderarm: 43,6 mmi linker
onderarm: 43,5 mm). Het betreft de zevende 
vondst in Noord-Holland en de éénentwintigste 
in Nederland. 

Het dier was gevonden in Amsterdam-Noord 
aan de Noorderbreedte. De vleermuis was op 
straat gevonden door een van de bewoners en 
in de bosjes gelegd ('wat doe je anders met 
zo'n muisje?'). Toen een bewoonster zag dat er 
allerlei kinderen met de vleermuis aan het spe
len waren en daarbij stokken en stenen als 
hulpmiddel gebruikten, heeft ze de Dierenam
bulance gebeld. 

Wederom blijkt de nieuwste versie van de film 
Batman niet te helpen. Het 'Zorro' -spelletje 
waar de kinderen de vleermuis mee hadden 
geconfronteerd, bleek fataal af te lopen. Een 
dag later overleed het dier. Het is niet duidelijk of 
de sterfte het gevolg van zijn mishandeling was. 
De vleermuis kan ook slachtoffer van het verkeer 
geworden zijn. Het bloed dat op zijn staartvlieg
huid zat geeft daarover geen uitsl uitsel. 

Kees Kapteyn 

Provincie inventariseert Texel 
Dit jaar heeft de afdeling Onderzoek en Infor
matie van de provincie Noord-Holland het ei
land Texel op flora en fauna geïnventariseerd. 
De inventarisatie was de tweede ronde van de 
Provinciale Natuur Informatie, maar voor zoog
dieren was het de eerste keer. De inventarisatie 
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was onderdeel van het convenant dat tussen 
boeren, gemeente, recreatieve sector en de 
provincie was ondertekend. Dit convenant gaat 
over het toekomstige beleid ten aanzien van de 
tweede fase Relatienota. Gedurende de maan
den juli tot en met oktober 1995 is Texel op 
kleine zoogdieren geïnventariseerd. Floor van 
der Vliet en Ludy Verheggen waren voor deze 
-klus aangenomen. Niet geïnventariseerd wer
den de duinen, de Prins Hendrikpolder en pol
der Eierland. 

Texel is vrij soortenarm. Er komen maar weinig 
soorten muizen voor, van de marterachtigen zit 
alleen de Hermelijn op het eiland en de Laat
vlieger is de enige vleermuissoort die kolonies op 
het eiland heeft Toch is dat interessant: bijvoor
beeld van de woelmuizen komt oorspronkelijk al
leen de Noordse woelmuis voor, van de spitsmui
zen alleen de Waterspitsmuis. Beide soorten staan 
op de Rode Lijst De Noordse woelmuis bleek 
over heel Texel voor te komen, ook in habitats 
waar we hem van andere delen in Noord-Holland 
niet kennen. Dat komt omdat hij op Texel geen 
concurrentie ondervindt van andere woelmuis
soorten. Toch is ook de Aardmuis sinds enige ja
ren op Texel vertegenwoordigd. Zijn ontwikkeling 
op het eiland hangt mede af van de concurrentie
verhouding met de Noordse woelmuis. De Aard
muis werd op enkele nieuwe plekken gevangen. 
Zijn verspreiding op kleine schaal kon niet geheel 
worden onderzocht Andere soorten die werden 
gevangen zijn Dwergmuis, Bosmuis en Huismuis. 
De inventarisatie op Texel is vrij uitvoerig verricht 
en levert daardoor een nieuwe partij gegevens 
aan voor het referentiebeeld dat de provincie 
voor zoogdieren wil maken. Ook van Haas en 
Egel konden veel waarnemingen verzameld 
worden. Van Texel is een gebiedsbeschrijving in 
de maak. 

Waarnemingen die door derden (terreinbeheer
ders, vogelaars enzovoorts) worden verricht, 
worden met ingang van heden eveneens verza
meld via de nieuwe formulieren. 

Kees Kapteyn 



Rondom de zoogdierstudie (11) 

Wat kom jij hier nou weer doen, wat kijk je. 

Hè?! 

Wat? Wat vallen zetten. Wat voor vallen. 

Als je één meter die weg op loopt haal ik een ge
weer en ik schiet je eraf. 

Ja. Maar niet voorbij waar dat bord staat. 

Dat stuk achter de slóót is van Natuurmonumenten. 
Maar die weg is van mij. 

Dat zoek je dan maar uit, je blijft met je poten van 
die weg. 

Ik ben agressief ja. En bij me buurman moet je ook 
niet gaan, die knalt je ook in mekaar. 

Ik ben niet zomaar agressief. Ik ben agressief 
gemáákt. Je weet hoe ze jullie noemen hè? De 
Groene Maffia! 

0 , nee, maar je komt hier wel onderzoek doen of 
zoiets. I k ben al dat geonderzoek kotsbeu . 

Omdat ze je je bestaan onmogelijk zitten te maken! 

Stelletje gluipers. 

Vogeltjes zus en vogeltjes zo en je mag dit niet en 
dat niet. 

Agenda 

Ik heb met me buurman afgesproken en met die 
buurman daar ook: zij pakken ons, wij pakken hun. 

Wat denk je dat die flauwekul me niet kost? Het 
gaat wel om onze boterham ja? 

Ik ben ook voor natuurbescherming. Maar ik heb 
hier wel me bedrijf. Weet je hoe lang ik op een ver
gunning heb zitten wachten voor dat ding daar 
links? 

Lang ja! Nou! Twee jaar! Méér als twee jaar! Maar 
nou moet ik hem wel binnen twee maanden ver
plaatsen. Die pleurislijers. Echt, ik schiet ze héle
maal ondersteboven. 

Ja, jammer voor je. En je hoeft het in die hele rand 
niet te proberen, tot daaro aan toe en tot daar ach
ter. We schieten je weg. 

Waar, dat dijkje? Ook van ons. 

Nee, tot de bocht. Wat wil je daar eigenlijk vangen? 

Dan kun je beter bij mij in de schuur komen, daar 
barst het ervan. 

Nou dat schieten is maar bij wijze van spreken. 

Nee, je gaat nrét over die weg. 

Dat natuuronderzoek moet ik niet meer. 

Fred van Vlierloot 

Het bestuur heeft met veel gevoel voor planning een aantal data geprikt voor activiteiten van de 
Noordhollandse Zoogdierstudiegroep. Het bestuur ziet het als een belangrijke taak om jullie min
stens één keer per jaar bezig te houden. De geplande data met hun activiteit zijn: 

21 december 1995 
27 januari 1996 
1 7 februari 1996 
23 maart 1996 

zoeken braakballen Spaarnwoude, Velserbroek, vanaf 10.00 uur. 
pluisdag braakballen van 11 .00 tot 16.00 uur. 
tellen Eekhoornnesten in het Gooi, verzamelen 11 .00 uur station Hilversum (bij fietsenstalling) 
zesde NOlOS-dag met lezingen over zoogdieren en nog veel meer. 

De exacte locatie voor het zoeken van de braakballen in Spaarnwoude is nog niet bekend. Wil je 
mee helpen met het zoeken, bel dan met Kees Kapteyn voor de uiteindelijke afspraakplaats. 
023- 5642777 

De pluisdag en de zesde Nozos-dag vinden plaats in het kantoor van het Noordhollands land
schap, Dorpsstraat 65 te Castricum. 

De telling van Eekhoornnesten vertrekt vanaf het station Hilversum. In verband met het mogelijk 
moeten huren van een fiets is opgave vooraf nodig bij Peter van der Linden 035 - 6854902. 
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Geknipt ... 
Volkskrant 6 september 1995 

De rat moet kort worden gehouden 

door Wlo Joustra 

E EN PLAAG? Jaze- de Belgen het dier noemen, is 
'. I ker, .is ~et een, staatsvijand nummer één. 'Dit dier ·.r .:--1' , Plaaa.·Sn · ratten·J jmoet szejaajZd worden. ftndcr" .. vtr~ 

. 
vanger Ilol/.e IUIl - 7.lIipl'U wc IIId z'u "Ik,,', l l' l(t llcssy 

. kcr uil Midlum bij van der Wcrl-\Villd. uitbaatster van 
Harlingen put uit restaurant La Ferme Ik La PenneUe 
eigen ervanng. 'Ze in lWijlel, de enige eetgelegenheid 

vergraven alles. Daardoor zakken in Nederland die het heelt aange
dijken en andere waterkeringen in. durfd de muskusrat op het menu te 
De boeren zakken weg met hun zetten. AI gebeurde dat, om voor de 
tractoren. Met z'n (weeën kunnen hand liggende redenen, onder de 
ze veel grond aan in één nacht als koosnaam welfl'r~r;ellhi;flcr. Fries 
ze bezig zijn een nest te graven on- voor ·watcr~rucl1kl1aagdicr·. 
der de grond. 's Zomers bouwen ze Die nAam doet de muskusrat ovcrÎ· 
uit plantenmattriaal ccn kegelvor· ~(,I1S meer ccr aan dan een vergclij 
mige hut met diverse gangen van king l1Iel de '~ewonc' bruine of 
tien tot vijftien centimeter breed. 's zwarte rat - de kadavervreters die 
Winten bouwen ze boven de grond overal zilten waar viezigheid is en 
huUen van wel een meter hoog van die nog steeds naar hartelust via 
biezen, wortelstokken en stengels, hun urinc de ziekte van Weil ver
bijeengehouden door modder. Met spreiderf. Onlangs nog bij een niets 
woonkamers en een speciale voed- vermoedende zwemmer in hel Lau
selkamer. Het eerste wat de jongen wersl1lC'cr. 
leren is graven. Daarum zien de 
boeren ons graag op hel land.' 

De mali was mager en brui", Irij 
had een hoekig, mager gezicht ell 
twee lange, zwavelkleurige tanden 
die uit de bovenkaak staken en 
doorliepen tot over de onderlip, zo
dat thze wat naar billnen werd ge
drukt. De oren waren hul dun en 
puntig wn vom. en stonden heel 
ver noor achteren, in de buurt van 
zijn nek5pieren. De ogen waren bij
na wart, maar als Z~ je aankeken, 
lag je di.p in de plIpillen eell gele 
fli ts. 
(Uit 'De Rattenvanger' van Roald 

Dahl) 

Jonker: 'Ue muskusrat is een 
groeneIer en een heel schoon beest. 
lIij is w schoon dat zelfs de humus 
van de jongen uit het nest wonJt 
verwijderd.' Op zijn ronde door de 
landerijen tussen Ilarlingen en Fra
nek cr toont hij het minuscule litte
ken van een beet met de kromme 
tanden van een muskusrat op zijn 
rechterarm . Niets aan de hand. Was 
het van ecn 'vieze' rat geweest, dan 
was het slechter met hem algelo
pen. 
De oogst is moger deze dag. Ile pa· 

rings-diaspura is nog mBar pas aan 
de gang. Enkele, pas geslachtsrijpe 
jongen, zijn in een fuik gezwom
men in de Arumer vaart, nog voor

Jonker is een van dc veertig ratle~- dat ze hun aandeel in de snelle 
vangers in dienst van het Water- voortplanting van dit, tot de familie 
schap Friesland . Orricieel is hij van de woelmuizen behorende 
muskusrat bestrijder. 'Een prachtig-knaagdier. fonker denkt dit ja" IS 
beroep. Je bent zo vrij als een vogel. procent minder te vangen dan in 
Niemand kijkt je op de vingers. Je 1994, zo'n 2500 in plaats van drie
ziet alles in de natuur, van voorjaar duizend. De populatie muskusrat
tot winter. 's Winters maken we rui - ten in Frieslalld lijkt zich te stabili
ken van kippcgaas, pasklaar voor scren; de groei neemt toe, maar niet 
de duikers in de sloten.' meer zo drastisch als vroeger. Dat 
Friesland is voor de mus

kusrat geschapen. Veel W8-

(("r, veel riet, slootjes met 
stilstaand water, veel 
groen. In Friesfand lilt it op 
fall 'e ralten. Vong jaar 
werden er meer dan hon
derdduizend muskusratten 
gevangen, een kwart van 
de totale vangst in Neder
land. Met een kleine zeven
tigduizend kwam Gelder
land op de tweede plaats. 
Wat dat betekent voor de 
lotale populatie, in Fries· 
land, in Nederland? Daar
over durven experts geen 
schattingen te doen. Er 
wordt wel gezegd dat het 
aantal gevangen ratten mel 
ecn factor vijf moet worden 
vennenigvuldigd. 

Olldatra zibetl,icus. mus
kusra~ bisamrat, of bison
rat zoals de Duitsers zeg· 
gCII , o f waterkunijn zools 
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Staatsvijand nUlIIlIIcr één is ont!cl' ons. Md velc 
hondcrdduizcndcn, waarVlI1l hct lIIcI'cndccl in 

Friesland, zo omvangrijk wordt dc populatie 
muskusrattcn geschal. Hij knaagt aun dijkcn en 
dammen_ Als hij niet wordt gevangcn, verzuipen 

we met zijn allen, Sinds kort is de muskusrat niet 
alleen ccn I,welgcest, hij staat ouk up het menu, 
Gcscrvecrd mcl een rozClIIurijnsaus, altcrnatief 

voor ander wild zuals eend. De Nederlander 

houdt van mager dr-aadjesvlees met veel eiwit; 
daar voldoet de muskusrat aan_ Maar het 

experimcnt is al WCCI' vOOl'hij. D(' lIIuskusrat 
kalllpt met ccn imag-o-pl'llhlccm_ 

komt uoordat intcnsi<,ver ell dkl.:
ticver wordt bestreden. 
Oe Groningers denken daar allders 

over. 'Bij honderden, ja, hij duizen 
den passeren ze de sltlizC'1l bij 
Gaarkeuk.en: schred onlal1lr!!'O een 
regionale krant 'f lil'r ('11 daar 
wordt zelfs genuisterd dat de Frie
zen hun ~Iuizen en pompen vaker 
dan nodi,: opcm'n teneinde dC' rat · 
race richting Grollill~t'll ZIJ pro· 
blremloos mogelijk te!:llell "'NII) · 
pen. Met de handell ill de 7.ilkkt'n 
zien de Friese wah.·rdt.'c;kumligcn 
het leger des onheils hUil wateren 
in oostelijke richting verlaten.' 
Jonker moet er om lachen: 'Ik heb 

nog nooit een rat met de Friese vlag 
in de pootjes richting Groningen 
zien zwemmen.' En Douwc de 
Vries, cuördinatur muskusratbe 
strijcJin~ van hel Waterschap f ri ('s · 
land, zegt: IAls wc cr echt iets a.1O 
konden doen, dan gaven ze wC'! eell 
stern biljetje waar ze willen wonl'n . 
Dan hadden wc overigens ook al 
lang een bordje lan~s de kont "111 
de vaart gezel mei "Vrij Vl'Îli~" er 
op.' 

Dat de muskusrat een plaa~ is. 
hebben de Europeanen te dankcll 
aan de Tsjechische graaf die in 1905 
vijr diertjes meenam uit Noord · 
Amerika, zodat hij er op zijn land· 
goed op kon jagen. Om de vcrve· 
ling te verdrijven, als het ware. 

Door snelle verlllelli)!.\'n idi
ginJ~ en het onthrekl'n van 
voedselcuncurrelllcn Vl·r· 
spreidden ze zit:h in rap 
tempo over het continent. 

In Nederland we(,dcll 7.e 
voor het eerst in 19~ I gc · 
signaleerd. De muskusrat 
werd prompt tot staatsvij
and nummer twee gebom
bardeerd, na de nazi's . Ie
dere Ncderlander is sinds 
het begin van de jaren vijl
lig verplicht van (het vcr· 
moeden van) de aanweziJ!
heid van musku!'r'ltll'n 
aangifte te duen bij hel ~e· 
mcentehuis. 

'luist!: riep Irij. '/)al j"i IIct 
nou net! Daar heb it' "r.t 
gezegd! Eell goeie rail,.,, · 
vQllger mot meer op trn rof 
lijken dali op iets amlrr."i 
tcr wereld! /lij mot li"ltcr 
dali CCII rat zi;n, CIJ clal ;."i 

nirt zo mnll/{e!ijll Iwor, "eem dat 
maar l'all mijn all! ' 

Jonker geniet vall zijn dagelijkse 
strijd mei de muskusrat. Hij heeft 
respecl voor het beest. '\Ve krijgen 
ze d'r nooit onuC'r. Ze zijn ver
schrikkelijk ~ehaaid : Klemmen, 
van zowel Amerikaanse als Neder· 
landse makelij, zijn nagenoeg on
hruikbaar geworden. Ue oudere 
ra tten hebben door hoe ze werken 
t'n ~e\'en die informatie door aan de 
jongen. Jaarlijks zijn er drie worpen 
van zes tol ach t jongen. De jongen 
zijn na drie maanden geslachtsrijp. 
De levensduur is twee tot vier jaar. 
'De moeder bijl de jongen dood die 
liek zijn ol in een klem zitten', al
dus Jonker. 'Ook als de balans tus
srn mannetjes en vrouwtjes binnen 
cen bepaalde gro('p niet gued is. 
wordt die door de groep zeil her
steld . Een gewone ral die tc dicht 
bij het territoir van de muskusrat 
kumt, wurdl eveneens doodgebe
ten. Daarom blijft het zo 'n sterk ge
~Iacht. tiet is een prachtig mooi 
beest met een bruine, ~Ianzendc 
pds. Ileel intelligent en schoon. 
liet past zich overal aan . In deze 
contreien eet het graan. bieten, 
~ras, bluemkool en zoetwater-mos
s('lel1.' 
'Alles is gt'rich t op de overleving. 

\Vanneer het w'lter zakt dicht de 
oudere rat de tunnel naar het nest 
ar lIIet een prop 0111 kleine roordie
ren ats hermelijnen en wezels bui· 
tcn oe deur te houden. De muskus
rat is niet uit tc roeien. Daar zijn we 
ook niet voor. Wij muelen ze kort 
houden. Alleen de nerts is een ech· 
Ic vijand. Maar die wordt hier niet 
geïntroduceerd. \Vant als cr geen 
rat is pakt die wat anders. Kippen 
bijvoorbeeld. En dan hebbcn we 
hier de puppen aal1 het dansen.' 

Iloofdgerecht van wettergrien
kjiflcr volgens het recept van chel
kok Izak van der Werf: braadt de 
muskusrat in de boter, ongeveer 
(jen minuten aan beide kanten 
mooi bruin; anllussen met rode 
wijn en kippebouillon; een takje ro· 
zemarijn aan de saus toevoegen; in 
een oven van 140 graden 60 - 75 mi
nulen in een pan met deksel gaar 
latt'n worden; musku~rat uit de 
saus halen (warm houden) en saus 
inkoken lot gcwclI~lc hoeveelheid; 

licht afbinden met maizena; te ser
veren met rode kool, spruitjes en 
puree; ook erg lekker met knonook, 
bospaddestoelen, uitjes en/ul spek
jes. 

Mals touwljesvlees. A1sol cr een 
stoonapjc <lp je bord li~t, dal wal 
smaak betreft het midden houdt 
tussen wilde eend, fazant en wild 
konijn . Echtgenote Hessy: 'Het dier 
past in ons smaak patroon. Een 
Nederlander houdt van gaar en ma· 
ger vlees: Er zijn in twee jaar tijd in 
de Twijzelse bistro duizenden van 
verorberd. Mensen kwamen van 
heinde en ver. maar vooral uit 
Duitsland, om de gebraden mus
kusrat - voor 37,50 gulden in een 
viergangen-menu - te proeven. 
De Van der Werfs hadden gehoopt 

dat hun restaurant niet het enige in 
Nederland zou blijven dat muskus 
rat op hel menu durft te zeilen . Bij 
hun experiment, mogelijk gemaakt 
door goede contacten met twee 
vangers in de buurt en met het Wa
terschap Friesland, gingen ze uil 
van een ideële doelstelling. Hessy 
van der Werf: 'Wc hooplen dat de 
muskusrat een vervanging zou zijn 
voor wild dat schaa.cLwordUn..Ne
derlané( zo.i. eenden. Het gaat om 
een gezond. zeer eiwitrijk produkt. 
Als het toch ge"angen wordt, maak 
er dan iets lekkers van. Nu kost hel 
alleen maar gCid om ze te vangen.' 
Alleen al in Friesland zo'n vier mil
joen gulden op jaarbasis. 

Het idee is niet aangeslagen. De 
poelier beschouwt de muskusrat 
nog als een eng bees\. Niemand 
springt in het gal lussen vanger en 
restaurateur, De 'bah. vies'-ractor is 
te hoog. Oe komende herfst staat de 
weltergrienkjifrer ook niet meer op 
het menu van La Fenne & La Fer
mette in Twijzcl. 
Douwe de Vnes: 'In verband mcl 

de bonthandcl wordt Europese re
gelgeving opgesteld voor het ge
bruik van klemmen en fuiken . Die 
mogen eigenlijkniëliiiCCrgébruikt 
worden voor pelsdieren. Als wc 
daarvan in Nederland niet mogen 
afwijken wal bctrdt de muskusrat , 
dan komen wc knel te zitten. Om 
straks kans te maken ontheffing te 
knjgen, mag in Brussel absoluul 
niet de indruk ontstaan dal wc de 
muskusrat gebruiken voor commer
ciële doeleinden. Ook al is dat bij 
lange na niet het geval.' 
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Zoogdierstudiegroep dolblij met 
woelmuizen en veel braakballen 

v ... oaze yenla,,.ever 
WlLLEM DE NIET 
A.'ffiUK - Alsof hij op een 

diallUlntmijn rntuit was. Zo 
enthousiast werd zaterdar in 
de Kbuur van Staatsbosbe
beer aan de Grootslarwer in 
Andijk de vinder van een 'bele 
parUj braakballen van een 
ransuil ontvanren. "Zo. die 
raan we vanavond eens lek
ker uit elkaar peu teren. 
Pracbur". was bet eommen
taar vau de leden van Noord
hollandse Zoordierstudle
(roep die in en om natuuront
wikkellnrscebied De Weelen 
een weekend lanr muizeval
len zetten en leerden, vleer
muizeD observeerden en. z.. 
als r"zerd, na een smakelijke 
maaltijd. braakballen ont
leedden. 

Een kleine twmtig van de in 
totaal 120 leden van de studie· 
groep waren van vrijdagavond 
tot zondagmiddag ln touw om 
het zoogdieren bestand en dan 
met name dat van de muizen. te 
inventariseren. De speciale 
aandacht ging UIt naar de wa
terspitsmuis en de Noordse 
woelmUIS. Want lang niet elke 
muis in het veld is een veld
muis. laat Joost Ver beek na· 
mens de studiegroep weten. 

.. In dit gebied leven verschil
lende soorten muizen. Zoals de 
dwergmuis, de bosspitsmuis, 
de veldmuis en de bosmuis. En 
deze maanden is het echt mui· 
zen tijd. September en oktober. 
Dan zijn er de meeste." 

De studiegroep begint 's 
woensdags voor het weekeinde 
met het uitzetten van de vallen. 
Metalen inloopvallen zonder 
klemmen, mini-guillotines of 
rattegif, want het welzijn van 
de muizen staat hoog in het 
vaandel. Vandaar ook dat het 
idee om \'oor de foto een aantal 
muizen van de vroege och· 
tendinspectie, die immers de 
grootste 'buit' oplevert, te be-

o Achttien (ram woelmuis scboon tussen duim en wijsvlnrer. D~ Soordhollandse Zoogdlerstu
di~(roep v~rzam~ld~ afrelopen weekend weer veel ,e,ev~ns over de soorten muizen die in na
tuureebied De Weel~n voorkomen. 

waren tot de middagronde. van 
de hand gewezen wordt . .. Ze 
zouden dood gaan van de 
stress. Maar we treITen 's mid~ 
dags ook nog wel een aantal 
muizen aan". zegt Verbeek. 

Genwnmerd 
Zoals gezegd, de vallen wor

den op woensdag uitgezet. Vele 
tientallen, op vaste afstanden 
uit elkaar. Iedere val is genum· 
merd. om er bij de nachtelijke 
inspectIe ronde geen over het 
hoofd te zien. Vanwege de 
stress en de gevolgen daarvan 
voor het welzijn van de muizen. 

,"De inspecties beginnen 's och· 
. tends om acht uur, 's middag 
: Tond vijf uur en 's avonds om 
half twaalf. Tot vrijdagmiddag 

staan de \'allen niet op scherp. 
..Dan k:.;.nnen de muizen er aan 
wennen en wat in~ en uitlopen. 
Gelokt door het voer . Laten we 
maar eens gaan kijken of er 
weer een aantalID de val gelo· 
pen is." Na een val of vijf is het 
raak. Een wOE'lmuis van het 
mannelijk geslacht is op zoek 
gegaan naar het voer en heeft 
de val doen diChtklappen. Het 
beestje. met een betrekkelijk 
stompe snuit, wordt tussen 
duim en wijsvinger in het nek
vel gepakt. "Strak vasthouden, 
dan kan hij niet bijten", weet 
Verbeek. Eerst wordt het ge
slacht "astgesteld, dan het ge
wicht. In een plastic zak aan 
een mini-weegwerktuig. 
"Twintig gram, min twee gram 

voor de zak" .... ·ordt gemeld. 
Vervolgens wordt van de rug 
wat haar weggeknipt. Zodat bij 
een volgende keer geconsta· 
teerd kan worden of het diertje 
al eerder is gevangen. Dan 
wordt de muis wee" losgelaten. 

Weinig bekend 
Volgens Verbeek is op dit 

moment nog weinig bekend 
van de zoogdieren die De 
Weelen bevolken. Verbeek: 
,.Natuurlijk, ..... e weten dat er 
vleermuizen zijn. En hazen en 
egels. Maar het is belangrijk om 
te weten welke nog meer. En 
vooral welke muizen, met na
me de waterspitsmuis. Die 
muis is een indicator van de zui
verheid v,!" het water in het ge-
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bied. ls dat niet zuiver. dan zie 
je er de waterspItsmuis ook 
niet. Net als de otter. We noe~ 
men de waterspitsmulS dan ook 
wel de kielDe otter." 

Wat ook belangnjk IS. IS het 
vergelijken van de gegevens 
van dit gebied met andere ge
bIeden ID de regio. De Weelen 
maakt onderdeel uit van de 
ecologische verbIDdingszone. 
Een strook zo veel mogelijk on· 
beroerd gelaten natuurgebIed 
van achter de dumen biJ Cal
lantsoog, via Schagen. Lam
bertschaag, Opperdoes. de 
Grote Vliet bij Medemblik vla 
de Weelen en het Streekbos tot 
bij vuurtoren De Ven. In die 
route is een aantal ,,·oorz::enin· 
gen getroffen om de dieren in 
de gelegenheid te stellen ",ch te 
verplaatsen. Zoals een speda!e 
onderdoorgang onder de r:Jks
weg A7 b Ij de grasàroge!'"IJ. 

Door dit soort mventar:satles 
kan worden geconstateerd 01 

bepaalde dieren \0 de hele 
strook voorkomen en de voor
ZIeningen dus werken. 

Staatsbosbeheer 
De provincie !>Ioord·Holland 

en Staatsbosbeheer hechten 
grote waarde aan het werk ""an 
de studiegTQep. Een aantal van 
de leden werkt als bIoloog oi 
ecoloog bIj de provinCIe. C. 
Schagen is in De Weeien pro
jectbeheerder namens Staats· 
bosbeheer. ' .. We wisselen veel 
gegevens uit", zegt hij ... Vroe· 
ger kon Staatsbosbeheer het al· 
leen wel af. Toen liepen we met 
vier man in een gebied van ze
ven- à achthonderd hectare. Nu 
heb ik alleen al twaalfhonderd 
hectare onder mijn hoede. En 
er is meer te doen dan zoogdie
ren inventariseren. Vandaar 
dat we blij zijn met de bezoeken 
van deze groepen. En we onze 
schuur graag beschikba.ar stel
len als uitvalsbasis en over
nachtingsplaats ... 

Vleermuizen centraal op tentoonstelling 
IJMUIDEN - Wie alles wil 

weten over de vleermuis moet 
dezer dagen langsgaan bij het 
Pieter Verrneuien Museum in 
IJmuiden . Tot begin januari is 
de tentoonstelling 'Vleermui
zen kijken met hun oren' te 
zien. 

Nederland telt zeventien 
soorten vleermuizen, waarvan 
er twaalf min of meer bedreigd 
zijn. Toch gaat het niet slecht 
met het zoogdiertje. Veel soor
ten lijken zich na een periode 
van forse afname in aantal te 
stabiliseren. Niet in de laatste 
plaats heen dat te maken met 
de toenemende aandacht en 
zorg voor de nachtelijke ver
blijfplaatsen~n plekken om te 

overwinteren. Dezé moeten 
droog, stil en stabiel van tempe
ratuur zijn. 

In Kennemerland bij .voor
beeld zijn de oude ijskelders 
van Leiduin, Elswuut, Water
land en Duin & Kruidberg ge
sloten voor het publiek. Voor 
de vleermuizen zijn openingen 
gemaakt, waardoor zij in en uit 
kunnen vliegen. Ook huizen 
vleermuizen in bunkers, tussen 
spouwmuren, in holle bomen 
en op zolders. 

Omstreeks deze tijd gaan 
vleermuizen in winterslaap, 
om in het voorjaar weer te ont
waken. Het beest jaagt voorna
melijk in de schemering en de 
nacht op insecten, die met be
hulp van s~l!argeluiden wor-

den gelokaliseerd. Omdat 
vleermuizen een buitenge
woon hoge stofwisselingssnel
heid hebben, verbruiken ze 
"cel energie. Ze verorberen 
dan ook grote aantallen insec· 
ten. Sommige soorten eten da· 
gelijks meer dan de heIn van 
hun eigen lichaamsgewicht. 

Duinmeren 
Insecten komen vaak voor 

waar water in de buurt is. In het 
duingebied zijn duinmeren van 
groot belang. Vleermuizen die 
in de duinen jagen, verblijven 
meestal in oude loofbossen op 
landgoederen. Het duingebied 
zelf biedt vaak te weinig be
schuttingen insecten komen er 
door de grott;. temperatuurwis-

selingen minder frequent voor. 
In het Pieter Vermeulen Mu

seum is veel te zien en te doen. 
Kinderen van zeven tot twaalf 
jaar. maar ook ouderen, kun
nen met een speciale machine 
horen hoe het geluid klinkt dat 
een vleermuis' produceert. Er 
staat een computer om het 
principe van de echo-lokatie 
dUIdelijk te maken . Heel jonge 
kinderen kunnen zich verkle
den met een cape en een mas· 
ker. Ook is dia- en video-ma te
'naal aanwezig. 
Het Pieter Vermeulen Museum 
is geopend van maandag tot 
vrijdag tussen 09.30 en 17.00 
uur en de eerste zondag van de 
maand tussen 11.00 en 17.00 
uur. ~ 
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~.~~~:~~ar~.!~.~:.m:~~ ::~~~~~~r.~~~~.~: M..,,. 
zijlt dagrust ~ genieten. 's op het wit~ doek vaak uitver· zijn heel klein. Die vleugeltjes 

SINT·MAARTEN - Een 
luxe motel voor vleermuizen. 
Bevriende buurtbewouers lu 
S lnt·Maarten bebben eeu zo
cenaamde batkast In bun 
tuin. 'Een simpel bouwwerkje 
waar mannlOijes-vleermuIzen 
iD slapen IOn 's Dacbts bun 
vrouwelijke soortgenoten 
met ho"e pIep- IOn klopcelgj· 
deD ~peD om te paren. 

Herbert Posma (54) is de aan· 
stichter van de 'bat·mania' in 
Sint·Maarten. De onderwijzer 
was de eerste in het dorp die 
een balkast ophing aan "een 
boom in zijn tuin. Al snel volg· 
den de buren zijn voorbeeld op 
en inmiddels hebben de vleer· 
m uizen die in Sint-Maarten 
neerstrijken keuze uit zes kas
ten in vier tuinen om in te sla
pen. 

Gemt Bekebrede (54) woont 
vlak bij de Posma's. "Ik ilep 
wel eens langs hun tum en ik 
vroeg me af wat dat gekke dmg 
was dat aan een boom hing . 
Herbert heen het me ui tgelegd 
en toen vond ik het zo leuk dat 
ik er zelf ook een in mijn tum 
wilde" . aldus de vroegere on
derwijzer. Ook hij klom op de 
ladder en spijkerde een vleer· 
muis-huis tegen de muur. 

De mee_ menselijke trom· 
rnelvliezen kunnen de tonen 
roe de vleermuizen produceren 
niet waarnemen. Posma bezit 
een bat-detector. waarmee het 
hoge stemgeluid opgevangen 
kan worden. ,,'s Avonds loop ik 
een rondje door de tuin om ~ 
horen of er nog 'atasten ' zijn." 

Hij laat IOen opname horen 
van een paar soorten vleennui
zen. De kamer vult zich met ge
luiden die iets weg hebben van 
morse·signalen. .. Piep. klop 
tuuuuut, plok piep". is het on· 
verstaanbare relaas van een 
ruige dwergvleermuis. Tussen 
de soorten is bijna geen onder· 
scheid te horen. 

Posma: ,,Je moet je er wel 
·goed in hebben verdiept om ze 
uit elkaar te kunnen houden. 
Als je h.ier ~ lang naar luis~rt, 
begin t het je op een bepaald 
moment te duizelen. " · 

Trappetje 
'Posma bouwt zelt de vleer· 

muiswoningen. Ze zien eruit als 
een smalle vogelkast. De in· 
gang is, in plaats van èen gat 
aan de voorkant, IOen trappetje 
aan de onderkant. De vleer· 
muia kan zo omhoog k.limmen 
en klemt zich, zodra h.ij binnen 
is. met !:ijn tenen vast aan een 
van de treetjes. Daar blijft hij 

24 

Nachts trekt hij er weer op uit groot tot het tormaat van een lijken wel van papier, zo teer en 
om voedsel ~ zoeken. flinke vogel, terwijl ze niet gro- dun. En ze doen geen mens 

Posma: ,,soms blijven ze wel ~r zijn dan een muiSje. kwaad. Het enige is dat je van 
een week ot twee op dezeltde . De donkere verf die Pos ma een beet van een vleermuis 
plek." De sanitaire voorzienine gebruikt heeft voor het in· en hondsdolheid kunt oplopen." 
voor de kleine nachtbraker beo exterieur van de balkast, Het broze diertje is niet bij 
staat uit een mestplanlQe onder maakt het nog spannender om wtstek geschikt om mee te spe· 
het trappetje. Daaraan is ook te even naar binnen te kijken in len of om te knuffelen. "Toch is 
zien ot het appartementje he- de 'slaapkamer'. Het is er don· het leuk om te weten dat er een 
zocht is. Bekebrede: "Toen ker en vochtig. "Ik had gewoon vleermuis in je achtertuin 10· 
mijn schoonmoeder de kast nog een pot van deze kleur geert. Ook al zie ot hoor je ze 
voor het eerst zag. dacht ze dat staan", aldus Posma, die de niet", vindt Bekebrede. 
het een cd·rek was." vleermuiien zelt allesbehalve In deze tijd van het jaar ko· 

De vliegende insecten.eters griezelig vindt. men veel vrouwtjes·vleermui· 
worden door menigeen als Hoe komt iemand op het idee zen 'op bezoek' in Nederland. 
mysterieus en angstaanjagend om deze diertjes naar zijn tuin Ze komen soms helemaal uit 
afgesch.ilderd. Makers van te lokken? Posma: "Ik heb al· het oosten van Europa om te 
films zoals 'Draeul.' en 'Het tijd al belangstelling gehad paren en hun jongen groot te 
Monster van Frankenstein' voor vleermuizen. Ze zien erin· brengen. Bekebrede: .Zolang 
verbeelden de beestjes als derdaad verva.rlijk uit, met ze een verblijfsvergunning 
schrikwekkende, bloeddorsti. hun \'!iJmseherpe tan~es en hebben, "mdt ik het goed. " 

Zuiderzeemuseum-zeehond 

ENICHUIZEN - VOQrhet eetst is ()pde .voorlllalige Zui
derZee weer een zeehond gesignaleerd.ÏIetdier zwemt 
rond in de kom bij het buitenmusewn van het Zuiderzee
museUm. Pogingen van de politie om het dier te vangen 
en weer naar de leefomgeving in de Waddenzee terug te 
bretlgen mislukten. 

Vo~éris deskundi~áikari.~ zeeh(JlldzichlI~eLgoed 
hattdbaven in het visrijke ussehneer~mjDloet alleen bet 
sociale contact met zijn soortgenotel'J.llûssel'J.. . 
Een gevaar dat de.zeehondloopt, is. dat bIj .acbter vis aan 
in een fuik zwemt en verdrinkt. VisserS in de Waddenzee 
en Zeeland voorkomel'J. dit door eerikl-u.isvooFde fuik 
aan te brenge1L < / < . . . n>. . .•.•..•.•..... .. 

De fotograaf van het zu1derzeemus~ll;U:K~steitenpool 
uit Bovenkarspel, maäkte .een schitte~e1ldeJotoVan de 
onvêfWachte gast tOen bijlig te zonnel'J.opêel1drijVende . 
ste1g(!rin de jachthaven. (-Fpto Ko~~el~t><&~) ....... . . 



Leerlingen houden enquête over eekhoorns in het Gooi 

Spinozaschool Op pad 
voor de wetenschap 

(Van onze verslatteeer.ter 
Simone Sleven.) 

HILVERSUM - LeerUneen van 
ttroep zev .. n .. n acht van d .. Hllv .. r
sums. Splnozasohool d .. d .. n ttl.t .. r
mlddatt m .. e aan .... n w .. t .. nschapp .. -
liJk onderzoek. D.. opdrachtttev .. r 
van dat onderzoek, d .. MIUewed .. ra
tie Noord-Holland, wil w .. t .. n hoeveel 
.... khoorn. In het 0001 voorkom .. n. De 
l!iplnoza.ohool ttlntt I.n de wiJk rond 
de bosriJk.. Arub&laan d.. deuren 
langs om d .. b .. won .... h .. t .... n .. n an
der t .. vratten. 

Het elf jarige tweetal Saskla Harde 
en Lotte Andriessen gaan als eersten 
van start. Bij de eerete woning aan de 
Curaçaolaan, krijgen ze geen mede
werking . De vrouw des huizes legt uit 
dat ze geen medewerking verleent, 
omdat ze dat "normaal gesproken" ook 
niet doet. De meisjee druipen at. 

Als ze naar het volgende statige huls 
lopen, worden ze aangesproken door 
een fieteende vrouw. "ZIJn jullie hier 
onderzoek aan het doen?", raadt ze 
meteen goed. Aangezien zij op de Burl
namelaan woont - en daar dus nu nie
mand thuis ls - kan zij op straat wor
den ondervraagd. Ze ziet geregeld eek
hoorns, soms een rode en soms een 
donkere. Nooit zes or zo bij elkaar. 
Terwijl ze dit vertelt, rent het omder
werp .van gesprek lange een boomstam 
omhoog. Als ze weer op haar flets 

stapt. zegt ze nog: "Mensen die zeggen 
dat ze er nooit één zien, kijken niet 
goed," 

Het is volgens Peter van der Linden 
van de Milieufederatie Noord-Holland 
het eerste wetenschappelijke onder
zoek in Nederland en Europa dat op 
deze manier wordt gedaan .. .Het is een 
proefproject. Als het aanslaat, dan 
wordt het volgend jaar op grotere 
schaal gehouden." Aan de hand van de 
door de scholen verzamelde gegevens. 
gaat de Milieufederatie vervolgens in 
de 'ondervraagde' gebieden de eek
hoornnesten in de bomen tellen. 

Veel bewoners zijn niet thuis. Maar 
van de bewoners die er wel zijn. wer
ken de meesten mee en vertellen zelfs 
uitgebreid over de ekstere en egels die 
ze in de tuin hebben. AI is er ook een 
mijnheer die - boven het ronkende ge
luid van zijn grasmaaier uit - zegt dat 
de leerlingen ,.morgen or zo" maar 
moeten terugkomen. Dit, nadat hij 
heeft begrepen dat het niet om kinder
postzegels gaat. 

Ook andere scholen uit het Gooi 
gaan in de wijken enquêteren over de 
eekhoomstand. Zo gaat de Van Has
seltechool aan de westzijde van de 
Utrechiseweg langs de deuren. terwijl 
de Klirnopschool een deel van Trom
penberg voor zijn rekening neemt. De 
Ooo1sche School en de Montessori
school uit Laren tot slot, gaan aan 
weerszijden van de Al op pad. 

EnkhuizerCourant 14juli 1995 

Lijkje witte mol 
in Spijkerboor 

SPLJKERBOOR - De in 
Spijkerboor woonachtige ser
vlce-monteur Jaap van Tiel 
deed een paar dagen geleden 
een opmerkelijke vondst: op 
het erfvan zijn huis trof hij een 
dode witte mol. Volgens ken
ners een uitzonderlijk ver
schijnsel. 

Van Tiel was op het erf hooi 
aan het omkeren, toen hij op
eens de witte mol ontdekte. 
,.Het beestje lag onder het gras 
op de grond. Toen ik hem vond 
was 'ie al dood. Misschien is 'ie 
gevangen door een kat of een 
hond ofzo." 

Van Tiel heen geen moment 
getwijfeld Over wat hij nu ei
gerilijk gevonden had . "On
dinks het reit dat het een echte 
albino was, zag ik direct dat het 

een mol moest zijn. V oomame-
lijk aan de pooljes." 

De Spijkerboorder heen de 
bijzondere mol intuSsen prijs
gegeven aan de aarde. Familie 
en kennissen hebben het beest
je echter nog wel uitgebreid 
kunnen bewonderen. 

Volgens mollenvanger Cor 
Kok uit Neck komt het maar 
zelden voor dat een witte mol 
wordt gesignaleerd. "Ik heb al 
duizenden mollen gevangen. 
maar er was nog nooit een witte 
bij." In zijn huiskamer kan hij 
echter toch een opgezette witte 
mol bekijken. ,.Die heen mijn 
vader ooit eens gevangen op de 
Kanaaldijk in npendam. Maar 
dat is al tientallen jaren terug." 

Kok weet te vertellen dat 
niet alle mollen een diepzwarte 
Ouweeikleur hebben .• .Je hebt 
wel zeven verschillende tinten. 
Meestal is dat iets tussen grijs, 
blauwen zwart. Een witte mol 
is echt zeldzaam." 

Witte egel gevonden 

HEERHUGOWAARP • BIJ het Damland Vogelopvangèentrum In Bergen Is een albino-egel binnengebracht. De mensen uit Heerhugowaard die het ëller
tje kwamen brengen, dachten dat de egel ziek was. AI snel bleek dat de kleine, behalve een klein zeer plekje onder ziJn lInkerachterpoot. niets man
keert. FOTO • ANP 

Haarlems Dagblad 9 augustus 1995 
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NOZOS leden 
Alkemade B C Briandln 44 2037 XN Haarlem 023-5331185 
Appel jr C J G lessestr 111 1966 SE Heemskerk 0251-227291 
Argeloo M Wagewg 52 1811 MK Alkmaar 072-5128100 
Ballintijn K Reigerpk 68 1444 AC Purmerend 
Baltus J A Pr Irenestr 7 1934 EC Egmond a/d Hoef 072-5061599 
Bikker M Pr Christinaln 39 1421 BO Uithoorn 0297-530632 
Bitter Mw R Monnetflat 35 1422 EE Uithoorn 0297-561318 
Bobeldijk F Hoep 57 1741 MB Schagen 0224-214462 
Boonman A M I B Bakkerin 143/11 3582XW Utrecht 
Boonman M H de Vriesln 47 3571 CC Utrecht 030-2716529 
Boshamer J P C Vogelzand 4250 1788 MP Den Helder 0223-645648 
Bouman M Naarderstr 256 1272 NR Huizen 035-5254482 
Bree T P van Linschotenstr 10 2012 VZ Haarlem 
Brouwer R Oorpswg 221 A 1759 GH Callantsoog 
Buys E 1 e v Swindenstr 90/B 1093 GJ Amsterdam 
Oaan N 2e Broekermolen/Lagendk 8 1911 MT Uitgeest 0251-311171 
Oaemen B Bickersgr 2 1013 LE Amsterdam 020-6265283 
Oijck 0 van MozarUn 9 1741 HR Schagen 0224-213351 
Doornveld Mw M Melkwg 5 1406 PM Bussum 035-6912591 
Orees Mw M Spruitenbosstr 10 1012 LK Haarlem 023-5328116 
Ebeling Koning Mw J Bloemgr 101 1016 VJ Amsterdam 020-6221429 
Effern R Biallosterskiln 11 2071 SE Santpoort Noord 023-5387842 
Fabritius H E Oostmyzen 6 1633 WB Avenhorn 0229-542499 
GWA, L van Breukelen, 

Sectie Oec Vogelenzangsewg 21 211 4 BA Vogelenzang 023-5233530 
Haakma M Or de Vriesstr 31 1654 JT Benningbroek 0229-591605 
Harder J Postbus 2524 1200 CM Hilversum 035-5424505 
Helder R Singelstr 12 1398 BN Muiden 0294-214141 
Hesseling Mw R Koninginnewg 148 1075 EO Amsterdam 
Heuvel Mw E N vld Zylstr 66/R 2011 TP Haariem û23-532769î 
Hoekstra B Bornsestr 118 7601 GK Almelo 05490-11294 
Hoogenboom Mw I Zinneveltin 14 2082 GS Santpoort Zuid 
Hoorn J M vld Purmersteenwg 16 1441 DL Purmerend 
Houwelingen R van Concordiastr 9 2171 GK Sassenheim 0252-120395 
Jong A de N vd Veenstr 18 1901 RE Castricum 0251-655417 
Jong A P de Amsteldk N/135 1183 TJ Amstelveen 
Jonker N Rietsingel 8 1441 NL Purmerend 0299-428531 
Jonkers 0 A Koggewagen 3 1261 KA Blaricum 035-5260456 
Joosten Mw C J Graafsewg 16 6512 CB Nymegen 024-3603367 
Kampf R Westeinde 69 1636 VC Schermerhorn 
Kapteijn K Meermanstr 38 2132 PR Hoofddorp 023-5642777 
Kehl N Or Bendersin 35 1901 HH Bakkum 0251-656878 
Kelder G M L de Collignyln 8 1623 NO Hoorn 
Klein Schiphorst W Westerwg 47 1851 AB Heiloo . 072-5128856 
Kriek R Zylstr 66/R 2011 TP Haarlem 023-5313576 
Laar V van Badelochstraat 12 3813 OS Amersfoort 033-4750858 
Lange R Bergeend 19 3435 VK Nieuwegein 030-6039460 
Lelie C F vld P J Troelstrain 44 3818 KT Amersfoort 
Linden P.J.H. van der Wesselstraat 25 1222 CD Hilversum 035-6854902 
Melchers M Laplacestr 65/HS 1098 HS Amsterdam 020-6650925 
Mertens F Ysselln 14 2105 VB Heemstede 023-5292683 
Mijnhout G Croeseln 393/BIS 3521 BZ Utrecht 030-2946113 
Mostert K Palamedestr 74 2612 KS Delft 015-2145073 
Mot Mw I Daalwijk 219 1102M Amsterdam 
Nat Park Kennemerduin, St Militairewg 4 2051 EV Overveen 
Nijman Mw J Muldery 16 1825 JR Alkmaar 
Ol den hof A Smedestr 45 2011 RE Haarlem 023-5424812 
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Paassen A G van R de Beerenb In 44 1181 Xl Amstelveen 020-6412548 
Peerenboom A Randersdk 15 1813 AA Alkmaar 072-5155835 
Pontenagel G J Ruyschstr 60 D 1091 CE Amsterdam 020-6682999 
Posma B De Buurt 45 1606 AD Venhuizen 0228-542060 
PostmaJ Ortelliusstr 136/HS 1057 BH Amsterdam 020-6838707 
PWN afd Natuurbeheer 

H Kievit v Oldenbarnev wg 40 1901 KC Castricum 
Rijnja F G K P C de Bazelstr 9 1402 XA Bussum 
Roersma J Spreeuwendk 2 1755 LD Petten 0226-383130 
Roobeek CF Loop 21 1862 JG Bergen 072-5895346 
SBB/NWA dhr H Vink Bibliotheek Postbus 1300 3970 BH Driebergen 
Schaper CT Kranenburgstr 123 1602 VK Enkhuizen 0228-316146 
Stam A G v Spykstr 23 1931 EH Egmond aan Zee 072-5061641 
Steen dam Engewormer 38 1531 MX Wormer 075-6283576 
Stuart JA Jacobsstr 27 1991 TC Velserbroek 023-5389481 
Swaan AJ Torresstr 33/111 1056 RR Amsterdam 
Tadema D G Wakerdk 21 1446 BR Purmerend 0299-641909 
Ten Haaf & Bakker Adv Buro Nieuwpoortsin 61 1815 LK Alkmaar 
Thier Mw E Clematisln 30 2111 BE Aerdenhout 
Tielman C Kapershof 7 1657 LM Abbekerk 0229-582041 
Tijsen W De Dolven 39 1778 JP Westerland 0227-593095 
Timmermans G Laplacestr 50/HS 1098 HX Amsterdam 020-6630237 
Twisk P Comm de Quayin 460 5224 EB s Hertogenbosch 073-6218457 
Veen E C vld Egboet 24 1671 LJ Medemblik 0227-543133 
Verbeek H DJ Gemaal 9 1613 AM Grootebroek 0228-513605 
Visbeen F Hofwykstr 16 11 1055 GE Amsterdam 020-6750907 
Vlaming Mw P Luttik Oudorp 24 1811 MX Alkmaar 072-5158639 
Vl iet F vld Spaarndammerstr 660 1013 TJ Amsterdam 020-6828216 
Vogelzang F J Nautahof 28 11 06 ZD Amsterdam 020-6969117 
Voute A v Lijndenln 8 3768 MG Soest 035-6015573 
Vries M de Monnetflat 35 1422 EE Uithoorn 0297-561318 
Vries jr 0 de v Steenstr 8 1771 CK Wieringerwerf 0227-602756 
Walravens H St Willibrordusstr 56/11 1073 VD Amsterdam 
Wardenaar K J F Hendrikplnts 19/111 1052 XP Amsterdam 020-6824514 
Wellinghof-Zuiver Mw C G v Aemstelstr 14 1091 TC Amsterdam 
Wezel P J M Engelandin 1146 2034 GH Haarlem 023-5362363 
Wierhaven Natuur -Milieu Landbouwstr 23 1773 AB Krei leroord 0227-663523 
Wijs W J R de Pimpernelstr 6 131 4JL Almere 036-5346338 
Willemsen-Runia Mw J Schoolstr 8 1674 PD Opperdoes 0227-541503 
Windbreker De p/a Plein 1945 nr 9 1755 NH Petten 0226-381209 
WitJ J de Veldhuizenstr 82 1106 DH Amsterdam 
Zee T CR vld Peppengouw 7 1351 NA Almere-haven 036-5369027 
Zoon C P M Witharenwg 1 0 7738 PG Witharen 0523-676470 

Toezending van NOZOS-Nieuws (of ruilabonnement): 

Artis Bibliotheek Plantage Kerkln 38-40 1018 CZ Amsterdam 
Bonte Piet Stichting de Broerdk 32 1679 GK Midwoud 0229-591856 
Hoep/Cor Smit de Johanniswg 2 1901 NX Castricum 
IKC/BIC Bibliotheek Postbus 30 6700 AA Wageningen 0317 -47 4850 
ITl Mammalia Bibliotheek Mauritskd 61 1015 VB Amsterdam 
Jong J de Lipomwyk 2 9247 CH Ureterp 0512-303174 
Laar V van p/a Schothorsterin 21 3822 NA Amersfoort 
Milieufed Noord Holland Nicolaasstr 2/B 1506 BB Zaandam 075-6351598 
NBLF Noord-Holland Postbus 3005 2001 DA Haarlem 023-5301234 
NHG Limbur!'ilL Backbier v Galenstr 64 6163XW Geleen 046-4747938 
Noordhollands Landschap St Postbus 257 1900 AG Castricum 0251-859750 
RMNH/C Smeenk Bibliotheek Postbus 9517 2300 RA Leiden 071-5175066 
Smit L Esdoornln 17 1775 EN Middenmeer 0227-502036 
Vlen/svo/L Verheggen St. Postbus 8080 6700 DD Wageningen 
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VNLB Stichting Postbus 6090 2001 HB Haarlem 
VNLB Kerkuilen/D v Galen Stichting Kleverparkstr 23 2013 CK Haarlem 
VZZEmmaln 41 3851 HP Utrecht 030-2544642 

N.B.: De complete NOZOS-Nieuws jaargangen kunt u te allen tijde inzien in de bibliotheek van het Zoölogisch Mu-
seum (lTZ) te Amsterdam (dhr van Bree) en in de bibliotheek van het Zoölogisch Museum te Leiden (dhr Smeenk). 

LID AF 7211 Kehl N Bakkum 0251-656878 
7209 Klein Schiphorst W Heiloo 072-5128856 

Bakker Mw H Amsterdam 7236 Koelman R Groningen 
Cornelissen Haarlem 7223 Koning F J Petten 
Gritter A Steenwyk 0040 Kriek R Haarlem 023-5313576 
Honingh H J Kwadendamme 7207 Kruijsen B Santpoort N. 
Jong M J de Groningen 7216 Laar V van Amersfoort 
Klein R Oudeschild 7242 Lam E 
Kools Uithoorn 0039 Lange R Nieuwegein 030-6039460 
Kruijsen B Santpoort Noord 7215 Linden P vld Hilversum 035-6854902 
Mol R Hoofddorp 7222 Melchers M Amsterdam 020-6650925 
Tonkes Amsterdam 0220 Mertens F Heemstede 023-5292683 
Verheggen L S G M Geleen (zie thans onder Vlen/svo) 7224 Mijnhout G Utrecht 030-2946113 

0011 Mostert K Delft 015-2145073 
7245 Mulder J De Bilt 030-2203158 

NOZOS WAARNEMERS 0003 Postma J Amsterdam 020-6838707 
7225 Rijnja F G Bussum 

7247 Argeloo M Alkmaar 072-5128100 0177 RoersmaJ Petten 0226-383130 
0185 Baltus J A Egmond a/d Hoef 072-5061599 0020 Roobeek CF Bergen 072-5895346 

. 7200 Beusekom R F J v Huizen 035-5255688 7212 Scharringa K Heiloo 072-5330022 
7214 Bikker M Uithoorn 0297-530632 7233 Schut P Hilversum 
0167 Bobeldijk F SChagen 0224-214462 7218 Slingerland P 
0029 Boonman A M Utrecht 030-2716529 7240 Smit L Middenmeer 0227-52036 
0213 Boonman M Utrecht idem 7210 Stuart J Velserbroek 023-5389481 
0026 Boshamer J P C Den Helder 0223-645648 7203 Thier Mw E Aerdenhout 
7205 Bouman M Huizen 035-5254482 0217 TIjsen W Westerland 0227-593095 
0221 Brockhoff E Amstelveen 020-6434504 7241 Vader H 
7201 Brouwer R Callantsoog 7227 Veen E C vld Medemblik 0227-543133 
0223 BulR Heerhugowaard 072-5742193 0176 Vegte J W vld Limmen 
7229 Daan N Uitgeest 0251-311171 0014 Veldhuyzen 
0168 Dijck D van Schagen 0224-213351 van Zanten H Amsterdam 020-6275459 
0175 Doornveld Mw M Bussum 035-6912591 0001 Verbeek H DJ Grootebroek 0228-513605 
7228 Effern R Santpoort N. 023-5387842 0110 Verbruggen H Santpoort N. 023-5367370 
7230 Fabritius H E Avenhorn 0229-542499 7219 Verbruggen Mw R Amsterdam? 
0222 Haakma M Benningbroek 0229-591605 7243 Verdonck M Leerdam 
0212 Hanekamp B Ermelo 0004 Verheggen L S G M Geleen 046-4742357 
7238 Heemskerk R St Pancras 7221 Visbeen F Amsterdam 
0206 Helder R Muiden 0294-214141 7217 Vlaming Mw P Alkmaar 072-5158639 
7206 Heuvel E N vld Haarlem 023-5327691 0005 Vliet F vld Amsterdam 020-6828216 
0067 Hoekstra B Almelo 05490-11294 7232 Vlugt D Bergen 
0181 Honingh H J Kwadendamme 7231 Vogelzang F Amsterdam 020-6969117 
0218 Hoorn J M vld Purmerend 0239 Voute A Soest 035-6015573 
0031 Houwelingen R v Sassenheim 0252-120395 0033 Vries M Amsterdam 020-6626968 

7235 Janssen M Amsterdam 0169 Vries jr 0 de Wieringerwerf 0227 -602756 
7213 Jeurink N Lelystad 0219 Wezel P J M Haarlem 023-5362363 
0166 Jong M J de Groningen 050-3180044 0044 Wijs W J R de Almere 036-5346338 

0174 Jong A de Castricum 0251-655417 0059 Winden A van Nijmegen 024-3605334 
0224 Jonker N Amsterdam 0299-428531 7234 Winters B Medemblik 0227-542892 
7202 JonkerJ 7220 Witte R 
7226 Jonkers D A Blaricum 035-5260456 7236 Woutersen C Alkmaar 072-5119575 

0069 Joosten Mw C J Nymegen 024-3603367 0008 Zee T CR vld Almere-haven 036-5348363 
0032 Kapteijn K Hoofddorp 023-5642777 7999 Derden (archiefmateriaal) 
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