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'"heeMse apen 

Het stond in een klein hoekje rechts onderaan de krantepagina. Van een onzer zoogdieren is ver
wantschap met apen vastgesteld. De ontdekking was volgens de schrijver van het bericht opzien
barend en vooral geruststellend. 

Nu wisten wij - als zoogdierzoekers - allang van een verwantschap tussen apen en de opgeschoten 
jeugd. Die slungels met hun veel te harde oerwoudgeluiden, waarvan wordt beweerd dat het 'mu
ziek' is. Oorverdovende muziek op feestjes vol met XTC volgevreten snotapen, waarbij de gabber 
hun oren instroomt. Hun pogingen tot 'dansen' op die herrie geeft lachwekkende taferelen van 
hoofdschuddende jongelui, terwijl een vergaande staat van ontkleding normaal schijnt te zijn. Een 
levenshouding die door ons veertigers en vijftigers niet echt kan worden doorgrond. 

Toen wij opgroeide was de psychedelische muziek van Cannad Head of Led Zeppelin en de kwel
ende blues van Janis Joplin populair. Ook de rock van Zappa, Beefheart en Iggy Pop mag er zijn. 
Avonden (en nachten) lang genieten van Tim Buckley, Nick Drake en Neil Young, terwijl The 
Doors in een roes voorbijgaan. Muziek die bij voorkeur al likkend en leurkend aan een joint moet 
worden genoten. Dansen daarop lijkt veel te veel op een lichaamsbeweging. Daar kan je moe van 
worden. Een levenshouding die op een merkwaardig onbegrip stuitte van de toenmalige ouders. 
Ouders die niet begrepen dat een feest pas om twaalf kàn beginnen. 

Deze column gaat echter niet over de muziekkeuze van adolescenten, maar over een èchte ont
dekking. Wetenschappers - wie anders - hebben aangetoond dat er een genetische verwantschap 
is tussen de aap en het Konijn. Waarvan akte! 
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Redactioneel 
Alhoewel ik volgens mijn teddybeer nog wel lig te woelen 
in bed, is het ergste leed geleden. Geen koude voeten 
meer in 's morgens bij het opstaan. De oorzaak van deze 
verzachting van mijn leed staat op de hierop volgende 
bladzijden. Maar liefst twee nieuwe auteurs, plus een 
nieuwe bijdrage van Jos Roersma. 

Jos sluit bij zijn artikel een kort briefje in met de volgende 
tekst: 'zo gewoon ben ik niet (ik schrijf regelmatig wat)!' 
Dat Jos regelmatig schrijft is een grote geruststelling (in de 
volgende NOZOS-nieuws heb ik alvast ruimte gereser
veerd voor hem). 

Lastiger is zijn stellige overtuiging dat hij niet gewoon is. 
Dat kan dus niet. Dat beslist het bestuur wel! Wij vinden 
dat Jos gewoon gewoon is én vooral moet blijven schrij
ven. 

Ook aan andere 'gewone' mensen wordt graag ruimte af
gestaan. Stuur je tekst op! Het Îiefst op flop, maar vooral 
vààr 27 mei 1996. 
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Van de voorzitter 
Het voorjaar nadert; dat kun je merken aan de 
NOZOS-activiteiten. Gelijktijdig met de bloei 
van de narcissen vindt de jaarlijkse Noordhol
landse zoogdierendag plaats. Dit jaar hebben 
we weer een spectaculair programma samenge
steld. De vergaderzaal van het Noordhollands 
Landschap zal zaterdag 23 maart afgeladen vol 
zitten, want er valt veel nieuws te beluisteren. 
De lezinghouders (en de NOZOS) verdienen 
het. 

Over het tellen van vleermuizen en pluizen van 
braakballen, de traditionele winteractiviteiten, 
valt ook het nodige te melden. De tellingen van 
vleermuizen in winterverblijven lopen ge
smeerd, als vanouds. En ook het braakballen
pluizen begint steeds beter te lopen. Op zater
dag 27 januaïi hebben twaalf mensen op de 
Noordhollandse braakballenpluisdag ongeveer 
700 prooidieren geplozen. Een vrolijke mix van 
ervaren pluizers en enthousiaste beginners 
maakten deze (buiten ijskoude) dag tot een ont
spannen en produktieve gebeurtenis. Iedereen 
verliet de dag vol goede voornemens om de 
roestplaatsen in de eigen omgeving te gaan be
zoeken, leeg rapen en uitpluizen. Ook zijn er 
steeds meer mensen die braakbaiien rapen en 
aan ons doorgeven. Dit jaar zijn er verschillen
de interessante vindplaatsen bij gekomen, en 
de ervaring leert dat er in het poldergebied nog 
steeds ransuil roestplaatsen zijn te vinden. Ge
lukkig neemt ook het aantal Kerkuilen gestaag 
toe en het lukt steeds beter om de braakballen 
te verzamelen en te laten pluizen. 

Een nieuwe activiteit is het tellen van eekhoorn
nesten. De eerste teldag op 17 februari maakte 
bij de tien deelnemers zoveel enthousiasme los 
dat spontaan een tweede teldag werd georgani
seerd op 29 februari. Kortom, er gebeurt van 
alles en door steeds meer mensen. 

Zoogdieren staan regelmatig in het nieuws, 
vaak positief, maar soms ook negatief. In 
Noord-Holland zorgt de Vos, vooral in de bin
nenduinrand voor schier eindeloze discussies. 
Dat is al jaren zo, maar de laatste tijd vlamt de 
discussie weer torenhoog op om vervolgens een 

treurig dieptepunt te bereiken. Meestal gaat de 
strijd tussen natuurbeschermers en jagers en 
boeren met een door vossenpredatie gedeci
meerde veestapel. De laatste maanden is er 
echter sprake van een strijd binnen de gelede
ren van de natuurbescherming. Het gaat om 
Natuurmonumenten die in haar reservaat de 
Putten veel moeite doet om broedgelegenheid 
voor Kluten en Visdieven ie scheppen. Helaas 
blijken de Putten te klein om veilig te kunnen 
broeden, want de Vossen uit de Schoorlse dui
nen weten de weg naar het reservaat goed te 
vinden. Om de 'doelsoorten' Kluut en Visdief 
toch een kans te geven gaat Natuurmonumen
ten over tot het graven van een soort 'anti-tank
gracht' rond de Putten en het openen van de 
jacht op Vossen middels de omstreden lichtbak
methode. Dit alles schoot verschillende plaatse
lijke, regionale en provinciale natuur- en mi
lieugroepen in het verkeerde keelgat. 
Verschillende pogingen tot een gesprek liepen 
op niets uit, integendeel de sfeer tussen Natuur
monumenten en de naiuurgroepen lijkt goed 
verziekt. Het conflict is ontaard in een veldslag 
die wordt uitgevochten in de lokale kranten. 
Emotioneel, hard en met verwijten en kwalifica
ties in de persoonlijke sfeer die verschrikkelijk 
zijn om te lezen. Als het zo is dat de slag om de 
werkelijkheid in de media wordt uitgevochten 
dan heeft Natuurmonumenten forse schade op
gelopen, maar het zijn vooral de jagers en de 
vossenjachtlobby die garen spinnen bij dit con
flict. 
De verzamelde natuur- en milieugroepen heb
ben de NOZOS gevraagd om hun actie te on
dersteunen. Hoewel we in principe niet voor 
vossenjacht zijn, en het ook niet eens zijn met 
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de methoden en ideeën van Natuurmonumen
ten over Vossen rond de Putten hebben we de 
actie toch niet ondersteund. Daarvoor hebben 
we redenen. Op het moment van het verzoek 
om adhesie waren de natuur- en milieugroepen 
al groot en sterk, een kleine organisatie als de 
NOZOS legt weinig gewicht in de schaal. Bo
vendien was de sfeer op dat moment al grondig 
verziekt, en hebben we besloten om niet hal
verwege een conflict partij te kiezen. Wij zijn 
immers verwant aan allebei de partijen. We 
hopen dat in een later stadium weer discussie 
kan ontstaan op basis van argumenten. Daar 
zullen we dan zeker aan mee doen. 

De vossendiscussie is voorlopig nog niet over. 
'Onze ogen zijn dan ook gericht op een andere 
grote terreinbeherende instantie, namelijk het 
PWN, de beheerder van het Noordhollands 
duinreservaat. Daar loopt al enkele jaren een 
onderzoek naar Vossen en hun voedsel. Dit on
derzoek is speciaal opgezet als reactie op de 
stroom van klachten over vossenschade. We kij
ken reikhalzend uit naar de resultaten en hopen 
dat de discussie daarmee wat zakelijker kan 
worden. Emoties zijn een belangrijke drijfveer 
om de natuur te beschermen, maar in de vos
sendiscussie mag het allemaal wel wat minder. 
We zullen zien, 

De NOZOS, het redelijk alternatief in woelige 
tijden ... 

Nico Jonker 
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Muskusos, Reuzenhert, Neushoorn en Mammoet 
deel I, inleiding 

Behalve de onvermijdelijke huisdieren (runde
ren, paarden en schapen) en een enkel van na
ture (maar wat is natuur nog in dit land) voor
komende soort als het Ree (Capreolus 
capreolus) of de Vos (Vulpes vulpes), is Noord
Holland arm aan grotere zoogdieren. De lief
hebber en de onderzoeker weten dat er wel 
een grote schakering aan kleinere zoogdieren in 
deze regio zijn biotoop vindt, maar het vergt 
toch enige ervaring en soms wat uithoudings
vermogen om ze waar te nemen. Wat deze 
soorten overigens niet minder interessant 
maakt! 
Hetzelfde geldt voor de zoogdiersoorten die in 
de titel vermeld worden, en die om een andere 
reden dan hun formaat moeilijk waar te nemen 
zijn: ze komen hier namelijk niet meer voor. 
Het zijn hun stoffelijke resten: botten, tanden 
en kiezen, die de sporen vormen op grond 
waarvan we hun bestaan in een ver verleden 
kunnen reconstrueren. Om vondsten van deze 
zogenaamde ijstijdzoogdieren te kunnen plaat
sen, moeten we eerst een uitstapje maken naar 
de geologie, de wetenschap die ons leert dat de 
aarde, haar klimaat en haar levensvormen 
voortdurend veranderen. 

Geologie en klimaatgeschiedenis 
Geologie is de wetenschap die de wordingsge
schiedenis van de Aarde bestudeert. De leeftijd 
van de Aarde wordt geschat op 4.6 miljard jaar. 
Deze tijd wordt onderverdeeld in geologische 
periodes die samen de geologische tijdschaal 

Tabel 1. De geologische tijdschaal, tijdsduur in miljoe
nen jaren voor heden. 

Phanerozoicum Cellozoicum 

Mesozoicum 

Palaeozoicum 

Precambrium 

Kwartair 
Tertiair 
Krijt 
Jura 
Trias 
Perm 
Carboon 
Devoon 
Siluur 
Ordovicium 
Cambrium 

2.5-0 
65-2.5 

143-65 
211-143 
247-211 
288-247 
368-288 
420-368 
446-420 
510-446 
574-510 

4600-574 

vormen. De geologische tijdschaal wordt inge
deeld op grond van belangrijke gebeurtenissen, 
zoals gebergtevorming, of op grond van opval
lende veranderingen in de soorten fossielen. 
Fossielen zijn (al dan niet versteende) overblijf
selen van planten en dieren die in de aardlagen 
uit het geologisch verleden worden aangetrof
fen. 

Het Noordzeebekken waar het grootste deel 
van Nederland deel van uitmaakt, werd ge
vormd tijdens de afgelopen vijftigmiljoen jaar. 
De bodem van dit ondiepe bekken daalt lang
zaam maar gestaag, terwijl in hetzelfde tempo 
nieuwe afzettingen ontstaan. Deze afzettingen 
bestaan vooral uit zand en klei, aangevoerd 
door de rivieren uit de Europese gebergten. De 
Noordzee blijft dus ongeveer even diep, terwijl 
de bodem als het ware een archief van geologi
sche gebeurtenissen vormt. Als je dit archief van 
beneden naar boven leest, dan lees je de ge
schiedenis van de aardkorst van het verleden 
naar het heden. 
Het jongste tijdperk van de geologische tijd
schaal is het Kwartair. Deze periode omvat de 
laatste 2.5 miljoen jaar aardgeschiedenis. In 
Noord-Holland liggen de onderste afzettingen 
van het Kwartair plaatselijk op een diepte van 
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Kwartair 

* koude tijd 

Holoceen 
Pleistoceen Weichselien* 

Eemien 
Saalien* 
Holsteinien 
Elsterien* 
Cromerien complex! 
Menapien* 
Waalien 
Eburonien* 
Tiglien 

0.01 -0 
0.10-0.01 
0.12-0.10 
0.20-0.12 
0.30-0.20 
0.40-0.30 
0.80-0.40 
0.90-0.80 
1.10-0.90 
1.70 -1.1 0 
2.00-1.70 

1 Het Cromerien complex is een opeenvolging van een aantal 
ijstijden en tussenijstijden 

Tabel 2. !ndeling van het Kwartair, tijdsduur in miljoenen 
jaren voor heden (bij benadering) 

meer dan 500 meter. In de Noordzee hier en 
daar zelfs op een diepte van meer dan 700 me
ter. Het Kwartair wordt onderverdeeld in twee 
periodes: het Pleistoceen en het Holoceen. Het 
Holoceen begon tienduizend jaar geleden en 
duurt voort tot op de dag van vandaag. Het 
wordt onderscheiden van het er aan vooraf
gaande Pleistoceen door een drastische kli
maatsverbetering en door het grotendeels uit
sterven van de zogenaamde megafauna: de 
grote ijstijdzoogdieren, waarvan de mammoet 
wel het meest tot de verbeelding spreekt. 

Het Pleistoceen wordt vaak in één begrip sa
mengevat: de ijstijd. Dat is echter niet terecht. 
Ten eerste is er geen sprake van één ijstijd ge
durende het Pleistoceen, maar van een reeks 
ijstijden (glacialen). Bovendien waren deze ex
treem koude perioden van elkaar gescheiden 
door veel mildere perioden (interglacialen of 
tussenijstijden). En niet overal ter wereld lieten 
de Pleistocene klimaatsverslechteringen zich 
gelden in de vorm van ijsbedekking; zo waren 
er gebieden op Aarde waar het bijvoorbeeld 
veel meer regende dan normaal (er wordt dan 
niet van een ijstijd gesproken, maar van een re-
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gentijd of pluviaal). Ook binnen de ijstijden in 
engere zin (de glacialen) was er sprake van kli
maatschommelingen. Periodes met iets hogere 
temperaturen binnen een glaciaal worden inter
stadialen genoemd. De koudere periodes waar
door deze werden afgewisseld noemt men sta
dialen. 
Desalniettemin zijn ijstijden heel karakteristiek 
voor het Pleistoceen. De ijskappen op de polen 
en de gletsjers in de hooggebergten die voor 
ons idee typerend zijn voor de Aarde die we 
bewonen waren gedurende het grootste deel 
van de aardgeschiedenis gewoon afwezig. 
In Nederland worden in het Pleistoceen zo'n 
negen koude periodes onderscheiden. Ze zijn 
niet allemaal geassocieerd met afzettingen door 
gletsjers, en alleen gedurende de Saaie-ijstijd 
(het Saalien: spreek uit als Salie-jen) zijn de 
gletsjers in Nederland doorgedrongen. Deze 
gletsjers hadden hun oorsprong in Scandinavië. 
Ijs is bevroren water en al dit ijs ontstond door
dat zeewater uit de oceanen verdampte en als 
sneeuw op gletsjers werd afgezet. Meer dan ze
ventig miljoen kubieke kilometer (!) water was 
tijdens de hoogtepunten van de afgelopen twee 
ijstijden in de landijskappen opgeslagen. De 
zeespiegel daalde wereldwijd met gemiddeld 
honderd meter, en waar nu de Noordzee en de 
Waddenzee liggen, strekte zich een eindeloze 
toendra uit. 
Na het Saalien volgde een warme periode. Het 
ijs smolt, de zeespiegel steeg en de zee 
overspoelde grote delen van Noord-Holland. 
Eén van de zeearmen reikte tot aan Amersfoort, 
en het riviertje de Eem die daar stroomt heeft 
zijn naam gegeven aan deze warme tussenijs
tijd: de Eemtijd of Eemien (die duurde van ca. 
120.000 tot ca. 100.000 jaar geleden). 
De meeste afzettingen uit het Eemien zijn in 
Noord-Holland echter door erosie weer verwij-



derd, met name tijdens de ijstijd die er op zou 
volgen: het Weichselien. Deze (voorlopig) laat
ste ijstijd, die duurde van ca. 100.000 tot ca. 
10.000 jaar geleden, heeft (behalve wat heel 
fijn, door de wind afgezet dekzand) niet veel 
sporen in Noord-Holland zelf achtergelaten, 
maar des te meer in het aangrenzend westelijk 
Waddengebied. 
De Weichselien-afzettingen bestaan in het wes
telijk Waddengebied vooral uit door de wind 
afgezette dekzanden, maar er zit ook leem, 
veen, en rivierzand bij. Onder wat voor 
omstandigheden werden deze en dergelijke af
zettingen gevormd? Om daar een antwoord op 
te krijgen zullen we in de volgende aflevering 
van dit feuilleton eens kijken naar één van de 
dieren waarvan de resten zijn opgevist uit 
Weichselien-afzettingen in de Waddenzee: de 
Muskusos (Ovibos moschatus). 
Het huis van de aarde 
Een aantal vondsten van Pleistocene zoogdieren 
uit Noord-Holland zal binnenkort worden ten
toongesteld in een nieuw museum voor regio
nale geologie en archeologie te Den Oever: het 
huis van de Aarde. In de tentoonstelling wordt 
de ontstaansgeschiedenis van de kop van 
Noord-Holland en het aangrenzend Wadden
gebied verteld aan de hand van een groot aan
tai bodemvondsten; variërend van boorkernen 
tot zwerfstenen, en van mammoetbotten tot 
vuurstenen werktuigen. 
Het museum zal dit jaar worden gerealiseerd. 
De precieze openingsdatum is nog niet bekend, 
maar vanaf mei is er de mogelijkheid voor groe
pen om gebruik te maken van het museum 
voor gesteentepractica en als uitvalsbasis voor 
geologische en fysisch-geografische excursies op 
Wieringen. Het huis van de Aarde is nog op 
zoek naar interessant materiaal dat in de ten
toonstelling gebruikt zou kunnen worden. 
Mocht u geologische of archeologische vond
sten uit de regio willen afstaan of in bruikleen 
willen geven, neem dan contact op met de 
schrijver. 

Bert de Vries 
Mering 27 
1777 DG Hippolytushoef 
tel.: 0227-593940 

Agenda 
23 maart 1996 
5 juli 1996 

Zesde NOZOSdag 
Simultaantelling Rosse vleer
muis en Watervleermuis in 
Zuid Kennemerland. 

De simultaantelling van Rosse vleermuizen en 
Watervleermuizen wordt voor de tweede maal 
in Zuid Kennemerland georganiseerd. De telling 
wordt tussen Elswout en Vogenzang gehouden. 
In de week voorafgaand aan de teldag worden 
IS nachts de koloniebomen gezocht. Opgave 
voor de simultaantelling en de speurtocht naar 
koloniebomen Cs nachts) kan bij Kees Kapteijn 
(023) 5642777. 
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Vos met een kaakafwijking 
In het blad Zoogdier publiceerde Jaap Mulder 
in 1990 een artikel over erfelijke kaakafwijkin
gen bij Noordhollandse Vossen. Tijdens de be
studering van de leefwijze van de Vos in het 
Noordhollands Duinreservaat (periode 1980-
1985) werd duidelijk dat een bepaald percenta
ge van de Vossen een te korte onderkaak had. 

. Als gevolg van het feit dat stropers nogal wat 
Vossen vergiftigden konden er 72 schedels wor
den verzameld. Twaalf hadden een te korte on
derkaak, met andere woorden bij 1 7% van de 
populatie werd deze kaakafwijking vastgesteld. 
Jaap Mulder geeft de bijzondere ontstaansge
schiedenis van de vossenpopulatie ten noorden 
van het Noordzeekanaal als verklaring voor het 
hoge percentage kaakafwijkingen. Uit vier, 
waarschijnlijk door jagers uitgezette, jonge Vos
sen is de gehele huidige populatie ontstaan. 
Een van deze Vossen had waarschijnlijk een te 
korte onderkaak. In een gezonde populatie 
komt deze recessieve eigenschap minder fre
quent voor. Ondermeer als gevolg van inteelt
verschijnselen komt deze specifieke eigenschap 
bij kleine populaties frequenter voor. 

Beschrijving vondst 
in het voorjaar van î 995 vond ik in de berm 
van de Westerduinweg langs de Hondsbossche 
Zeewering de resten van een doodgereden Vos. 
De schedel werd door mij verzameld. Na be
studering bleek deze schedel een te korte on
derkaak te hebben. Deze Vos was echter dub
bel gehandicapt, de linkeronderkaak was een 
fractie korter dan de rechteronderkaak. Tevens 

Een normale schedel van een Vos. De boven
hoektand valt achter de onderhoektand. 

8 

waren beide onderhoektanden naar binnen ge
drongen en in het verhemelte ingegroeid. 

Bespreking 
Een goed gebit is belangrijk voor een Vos, im
mers hij pakt er zijn prooien me. Een Vos met 
een te korte onderkaak zal in zekere mate wor
den gehinderd in het grijpen en doden van 
prooien. Het is daarom aannemelijk om te ver
onderstellen dat Vossen met een te korte onder
kaak op dit gebied in het nadeel zijn ten op
zichte van hun gezonde collega's. Naar 
aanleiding van deze veronderstelling sprak Jaap 
Mulder in 1990 de verwachting uit dat het per
centage Vossen met een afwijking zal afnemen. 
Deze recente vondst zegt niets over het al of 
niet dalen van het percentage Vossen met een 
kaakafwijking, wel echter dat het verschijnsel 
nog steeds voorkomt. 

literatuur 
Mulder, j. 1990 Erfelijke kaakafwijking bij 
Noordhollandse vossen. Zoogdier 1 (1): 19-22. 

Een afwijkende schedel van een Vos. De bo
venhoektand valt voor de onderhoektand. 



Eekhoorns jagen in het Gooi 
Onze kennis van de verspreiding van zoogdie
ren is over het algemeen gestoeld op toevallige 
waarnemingen. Daarom zijn van veel zoogdier
soorten verspreiding, populatie-omvang en 
dichtheid slechts incidenteel bekend. Eén van 
die soorten is de Eekhoorn (Sciurus vulgaris). De 
verspreiding van de Eekhoorns is slechts globaal 
bekend en niet compleet. Over hun dichtheden 
weten we helemaal weinig. 

Zoals gewoonlijk is een gebrek aan versprei
dingskennis voor NOZOS een uitdaging. Om 
een combinatie van natuureducatie en een be
tere verspreidingskennis te verkrijgen is een bij
zondere onderzoeksopzet gekozen. Samen met 
de Milieufederatie Noord-Holland en de On
derwijsbegeleidingsdienst het Gooi is een pro
ject opgezet dat uit twee onderdelen bestaat. 
1. leerlingen van groep 7/8 van de basisschool 

houden een enquête in villawijken in het 
Gooi 

2. NOZOS-Ieden en andere 'deskundigen' in
ventariseren de winternesten in de aangren
zende bossen en eventueel de villawijken 
zelf. 

Enquête 
De leerlingen van vijf basisscholen in Hilversum 
en Laren zijn in oktober jongstleden de villabe
woners in drie Hilversumse en één Larense vil
lawijk langsgegaan. Aan iedereen die ze thuis 
troffen is gevraagd of er Eekhoorns waren ge
zien en zo ja, hoe vaak en hoe veel dieren dat 
waren. Ook werd opgeschreven of er in de tuin 
bomen stonden. Bij ruim 350 villabewoners is 
een enquête afgenomen, globaal is dat 50% van 
de bewoners. Opvallend is het grote aantal be
woners dat Eekhoorns heeft gezien (zie tabel). 
Ook de medewerking was uitstekend, slechts 
een enkele nurks weigerde. 
Ter ondersteuning hebben alle leerlingen een 
lesbrief gekregen waarin het leven van Eek
hoorns is beschreven. De leerkrachten waren te 
voren goed geïnstrueerd en voorzien van infor
matie. De kinderen waren erg enthousiast. Met 
de scholen samen is een 'klas in de krant' ge
maakt. Deze pagina is onlangs in de Gooi en 

Eemlander verschenen. De lesbrief is geschre
ven door Ton Kalwij, medewerker van de On
derwijsbegeleidingsdienst voor Gooi en omstre
ken te Hilversum. 

Eekhoorns nee ja dagelijks iedere af en toe 
week 

Trompenberg 4 42 25 6 11 
Hoogt van 't Kruis 6 66 20 12 34 
Monnikenberg 1 34 13 14 7 
laren 24 179 100 33 46 

Tabel 1. waarnemingen van Eekhoorns door villabewo
ners. 

Nesten tellen 
Zaterdag 17 februari is door acht mensen, 
waarvan vier NOZOS-Ieden, de winternesten 
in de villawijken van Laren geteld. De thuisblij
vers hebben wat gemist. Het was prachtig win
terweer; uitstekend geschikt voor een wande
ling. Ook nu was er volop medewerking van de 
villabewoners die toestemming moesten geven 
om in hun tuin de winternesten te tellen. 
Slechts enkele zuurpruimen geven geen toe
stemming. In totaal zijn 13 winternesten gevon
den, waarvan 2 oude nesten. Alle nesten zaten 
in naaldbomen. Naast Eekhoornnesten zijn nog 
vier Reeën gezien en verder sporen van Bos
muis (aangevreten hazelnoten), Konijn, Vos en 
Hermelijn. Meermalen wisten de villabewoners 
andere soorten te melden dan de Eekhoorns. 

De conclusie is na één villawijk nog niet zinvol 
te maken. Op het moment van schrijven is al 
wel bekend wanneer de overige wijken worden 
onderzocht op Eekhoorns (29 februari). Over 
het onderzoek wordt een rapportje geschreven. 
Terzijnertijd kan dat bij de NOZOS worden be
steld, de prijs en de omvang is nog onbekend. 

Peter van der Linden 
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Meer Waterspitsmuizen bij Amsterdam 
Het verhaaltje over Waterspitsmuizen bij Amster
dam in de vorige NOZOS-nieuws behandelde de 
ondermeer vangst van een Waterspitsmuis bij 
Geuzenveld, vrijwel langs de spoor- baan Amster
dam - Haarlem. Er zijn tot 1990 voor zover be
kend door mensen nooit Waterspitsmuizen bij 
Amsterdam gevangen. Maar hun aanwezigheid in 

. de omgeving van de stad werd wel vermoed: in 
braakballen van uilen werden zo nu en dan de 
resten van een Waterspitsmuis gevonden. Ik heb 
die oude gegevens nog even nagezocht (samen
gevat door Van Laar (1961) en eveneens ge
noemd door Melchers en Timmermans (1991)). 
Wat blijkt nu: er zijn braakballen met Waterspits
muisresten gevonden in het IIperveld (1 ex. in 
kerkuilballen, mei 1957), bij Het Twiske (6 ex. in 
30 kerkuilbraakballen, juni 1956), in Ransdorp, 
Waterland (4 ex. in kerkuilballen, 1934), bij Die
men (1 ex., 1945), en bij Sloterdijk (1 ex. in kerk
uilbraakballen, nov./dec. 1949). Van Laar noemt 
verder Amsterdam Noord als vindplaats zonder 
nadere vermelding. 
Die oude gegevens zijn altijd interessant. Er blijkt 
uit dat er toen Kerkuilen bij de stad voorkwamen. 
Die zijn tot voor een paar jaar terug afwezig ge
weest, een enkele dwalende vogel daargelaten, 
maar het gaat nu weer beter, met bijvoorbeeld 
bmedende Kerkuilen bij Het Twiske. En denk aan 
de Wieringermeerpolder die vanaf het begin van 
de jaren negentig door Kerkuilen is gekoloni
seerd. In de strenge winter '62-'63 kreeg de stand 
een geweldige klap en laag Nederland werd 
sindsdien bijna niet meer door Kerkuilen bevolkt. 
Het is afwachten wat het gevolg is van de toch 
ook niet kinderachtige winter die we nu beleven. 
Maar terug naar de Waterspitsmuizen. Ook daar
van kun je door de oude gegevens wat zeggen: 
namelijk dat ze op juist die plaatsen waar vroeger 
al braakballen met Waterspitsmuisresten zijn ge
vonden, inmiddels ook zijn gevangen. En dat 
komt niet doordat er gericht onderzoek op die 
plaatsen is gedaan vanwege de eerdere vondst 
van braakballen. Er is in, laten we zeggen 
de laatste tien jaar, heel veel onderzoek met val
len gedaan in en rondom Amsterdam. Op veel 
plaatsen zijn moerasoevers met behulp van vallen 
onderzocht. Hoewel er vaak leuke muizen wer
den gevangen, Dwergmuizen en Aardmuizen bij
voorbeeld, soms ook Rosse woelmuizen en 
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Noordse woelmuizen) leverde het alleen vangsten 
van Waterspitsmuizen op bij de Diemerzeedijk 
(Diemen), in het IIperveld, bij Landsmeer en in 
het Oostzanerveld (niet zo ver van Het Twiske, 
dat dit jaar door de NOZOS onderzocht zal gaan 
worden), het Barnegat (3 km van Ransdorp in 
Waterland) en bij Amsterdam - Geuzenveld (3 km 
ten westen van Sloterdijk). Bij de laatste twee 
vindplaatsen is het beslist niet uitgesloten dat Wa
terspitsmuizen ook veel dichter bij de oude 
braakbalvindplaatsen leven. 

Wat zegt nu dit alles? 
Het laat zien hoe weinig onderzoek er naar mui
zen werd gedaan in en om Amsterdam: nauwe
lijks gedocumenteerde vangsten (ook niet van 
heel algemene soorten) en maar een beperkt aan
tal waarnemingen op grond van resten in braak
ballen. Maar tegelijkertijd: het beiang van die 
weinige oude gegevens om en beeld van de ver
spreiding van soorten te kunnen opbouwen. Wa
terspitsmuizen blijken voor te komen op plaatsen 
waar ze tientallen jaren eerder al werden ver
moed. Daar leven ze nu nog. Er zijn echter ook 
plekken aan te wijzen waar ze waarschijnlijk 
vroeger voorkwamen maar nu niet meer, bijvoor
beeld omdat moerasland is veranderd in stad. 
Maar heel veel is er niet van te zeggen, de gege
vens zijn ontoereikend. We zitten de laatste jaren 
op de goede weg. Doordat er veel meer waarne
mingen worden gedaan van zoogdieren (of beter 
gezegd: worden genoteerd en i neen provi nciaal 
waarnemingenbestand worden verzameld) ont
staat een veel beter verspreidingsbeeld van zoog
diersoorten in Noord-Holland en kunnen veran
deringen in verspreiding en populatieomvang 
sneller en nauwkeuriger worden bepaald. 
En er is zoveel meer uit te weten te komen. 

literatuur 
Van Laar, v., 1961. Faunistische gegevens over 

zoogdieren in en om Amsterdam. Lutra, 3: 
1118. 

Me/chers, M. & G. Timmermans, 1991. Haring in 
het 1], de verborgen dierenwereld van Amster
dam. Stadsuitgeverij Amsterdam. 

Floor van der Vliet 



Zesde Noordhollandse zoogdierendag 
zaterdag 23 maart 

10.30 Zaal open (koffie en thee) 

11.00 Opening 
welkom door de voorzitter 

11.05 Het zoogdieronderzoek in Noord-Holland 
Kees Kapteyn vertelt de meest opvallende resultaten over het recente zoogdieronderzoek in Noord-Holland; de tellin
gen van vleermuizen in zomerverblijven, het voedsel van Ransuilen en Kerkuilen door de jaren heen, de verspreiding 
van muizen op Texel en nog veel meer ... 

11.30 Zoogdieren in de Noord- en Oostzee 
Hoeveel zeezoogdieren leven er in de Noordzee? Om deze vraag te beantwoorden zochten acht boten en twee vlieg
tuigen dit najaar het hele gebied in korte tijd af op walvissen en dolfijnen. De resultaten zijn spectaculair. De leider van 
deze expeditie, Mardik Leopold, vertelt over Bruinvissen, Gewone zeehonden, Witsnuitdolfijnen en Dwergvinvissen. 

12.00 Korte mededelingen 
- Eekhoorns in het Gooi: 

Peter van der Linden vertelt over het succesvolle eekhoornonderzoek wat hij samen met tientallen leerlingen van 
basisscholen in het Gooi doet 

- Rosse vleermuizen in Zuid-Kennemerland. 
Otto Toeset keek de afgelopen zomer naar Rosse vleermuizen in Zuid-Kennemerland. Hij heeft het belang van de 
Zuidkennmerlandse Landgoederen onderzocht voor parende Rosse vleermuizen en Dwergvleermuizen. Hij keek 
ook naar het aktiviteitsverloop in de nacht van manlijke Rosse vleermuizen. 

12.30 Pauze, er draait een video over het verborgen leven van de Wilde kat, de mogelijkheid bestaat de prachtige Winkel 
van het Landschap te bezoeken. . 

13.30 Noordse woelmuizen in de Zeevang en Waterland-Oost 
De belangrijkste populatie Noordse woelmuizen in West-Europa leeft in Noord-Holland. De Noor komt ook voor in 
de Zeevang en het is de vraag hoe de toekomstige landinrichting uitzal pakken voor deze kwetsbare moerasmuis. Piet 
Bergers heeft onderzoek gedaan naar de Noordse woelmuis in de Zeevang en Waterland-Oost en kan voorspellen hoe 
een geschikt Noordse woelmuisgebied er uit moet zien. 

14.00 Toekomst voor Dassen in het Gooi? 
De Das is in Noord-Holland letterlijk een marginale verschijning, maar er zijn veel activiteiten om ze te behouden. Af
gelopen zomer heeft Dennis Wansink onderzoek gedaan naar het voedsel van de Gooise Dassen. Over de verrassende 
resultaten komt hij vertellen en vervolgens over de toekomstmogelijkheden voor de Das in het uiterste zuiden van 
Noord-Holland. 

14.30 Pauze 

14.50 Het Zoölogisch Museum en zoogdieronderzoek 
In Amsterdam staat een belangrijk instituut voor zoogdieronderzoek, het Zoölogisch Museum. Het instituut kent een 
rijke historie. De heer van P. Bree zal hier over spreken. Verder gaat hij in op de betekenis van het instituut voor 
Noordhollandse zoogdieronderzoekers betekenen? 

15.20 Plannen en verder onderzoek 
Kees Kapteyn komt terug op de inleiding van vanochtend en meer vertellen over de komende activiteiten waar we ons 
voor in gaan zetten. 

De dag vindt plaats in het kantoor van het Noordhollands Landschap, Dorpsstraat 65 Castricum (5 
minuten lopen van het station). Tijdens de pauzes draaien er video's en er is koffie en thee ver
krijgbaar. Voor een lunch moet je zelf zorgen. De dag is kosteloos, maar telefonisch opgeven is no
dig; dat kan tijdens kantooruren bij het Noordhollands Landschap, 0251-659696. 
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Van het Braakballenfront 
Goudhaantje en Aardmuizen prooi van 
Ransuilen op Texel 
Dat braakbalpluizen verrassingen op kan leve
ren beleefde ik eens te meer toen ik in mijn 
nachtdienst van 11 en 12 februari een partij van 
+ 260 ransuilbraakballen afkomstig van de 
Koog op Texel ploos. De partij was geraapt op 
23 januari 1996 door Rein & Mart je Dokter uit 
Hoorn. Het totaal aantal prooidieren bedraagt 
286. De navolgende soorten worden vastge
steld: 

Aardmuis 8 
Noordse woelmuis 93 
Dwergmuis 114 
Bosmuis 53 
Huismuis 3 
Bruine rat 8 
vogels 6 
insecten 1 

De acht exemplaren van de aardmuis lijken aan 
te geven dat deze woelmuis naast Ameland nu 
ook Texel definitief heeft gekoloniseerd. Het re
cente inventarisatie-onderzoek van de provin
cie Noord-Holland (1995) zal dit naar verwach
ting bevestigen. Wat opvalt zijn de op het oog 
kleine schedels van de Aardmuizen. Verrassend 
is het hoge aantal Dwergmuizen. Nadat de 
soort in 1956 voor het eerst in een braakbal 
werd aangetroffen en in 1964 werd gevangen 
(van Wijngaarden, 1965) lijkt zij nu massaal op 
Texel voor te komen. In het Nederlandse wad
dengebied ontbreekt de dwergmuis thans nog 
op Vlieland en Schiermonnikoog (Mostert, 
1992). Eén van de vogels had nog een ringetje 
afkomstig van vogeltrekstation Arnhem aan zijn 
loopbeen. Het betreft een cf goudhaantje ge
ringd op 1 oktober 1995 in de Korverskooi op 
Texel. Het insect kon door insectenspecialist 
Ben Brugge als Geelgerande watertor worden 
gedetermineerd. 

Literatuur 
Wijngaarden, A. van, 1965. Dwergmuizen op Texel. De 
Levende Natuur, 68: 239. 
Mostert, K., 1992. Dwergmuis Micromys minutus (Pallas, 
7777): 287-285. In: Broekhuizen et al. Atlas van de Ne-
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derlandse Zoogdieren. 3e herziene druk. Natuurhistori
sche bibliotheek van de KNNV. Pirola, Schoor!. 

Kerkuil in Middenmeer slaat Wezel 
Uit een partij van 15 kerkuil braakballen verza
meld door Luc Smit en ondergetekende op 11 
september 1995 werden 127 prooidieren ge
plozen. de navolgende soorten konden worden 
vastgesteld: 

Bosspitsmuis 18 
Huisspitsmuis 32 
Veldmuis 58 
Bosmuis 9 
Huismuis 1 
Bruine rat 1 
vogels 6 
\Nezel 1 

De kaken van een Wezel gevonden in een braakbal. 

Alle 6 vogels betreffen de Huismus. Van de We
zel werd een complete bovenkaak en een rech
ter-onderkaak geplozen. Aan de hand van uiter
lijke kenmerken, de lengte onderzijde schedel 
(36.6 mm), de onderkaaklengte (19.3 mm) en 
de tandenrijlengte van de onderkaak (11.2 mm) 
werd de soort gedetermineerd. 

Literatuur 
Lange, R. P. Twisk, A. van Winden & A. van Diepenbeek, 
7994. Zoogdieren van West-Europa. KNNV-uitgeverij, 
Utrecht. 

Joost Verbeek 



Opmerkelijk 
Grootoorvleermuis verkiest goede wijn 
De koude winter leverde in Amsterdam een 
groter aantal meldingen van vleermuizen in hui
zen op dan in andere jaren. Hiervan zal nog 
een overzicht worden samengesteld. De meest 
bijzondere melding kwam in de tweede week 
van januari. In Amsterdam-Buitenveldert was 
een vleermuis aangetroffen in een houten kistje 
met 10 flessen wijn. Dit kistje was kort daarvoor 
meegenomen uit een kelder in Groenlo (Gel
derland). 
Op 10 januari ging ik naar de vleermuis kijken. 
Die zou nog in de kist met wijnflessen moeten 
zitten, maar toen ik zag dat er een knoestgat in 
het deksel zat vreesde ik al het ergste. En inder
daad, geen vleermuis meer te vinden. Er ston
den nog acht kistjes wijn en rekken vol spulle
tjes. Waar zou hij zitten? 
Wat rondgekeken en toen maar kist voor kist 
uitgepakt. En ja hoor, tussen de onderste flessen 
zeer goede wijn in kist zes: daar zat onze wijn
kenner. In Amsterdam zijn vleermuizen die in 
huis worden gevonden bijna altijd Dwergvleer
muizen, Ruige dwergvleermuizen of Laatvlie
gers. Maar dit was een Grootoorvleermuis! Niet 
bekend uit Buitenveldert, misschien zitten er 
Grootoorvleermuizen in het Amsterdamse Bos. 
De kelder in Buitenveldert was in elk geval te 
warm en te droog als overwinteringsplaats. 
Volgens de bewoonster kwam de wijn uit een 
vrij vochtige kelder in Groenlo waar in de win
ter geregeld vleermuizen werden gevonden. 's 
Zomers vliegen er in de avondschemering door 
de tuin vaak vleermuizen traag langs de strui
ken. Die omschrijving wijst op Grootoorvleer
muizen. De melding is doorgegeven aan vleer
muisonderzoekers in Gelderland. Wie weet zit 
er een kolonie en is de kelder een belangrijke 
overwinteringsplaats voor Grootoorvleermui
zen. Grote kans dat deze grootoor inderdaad 
een verstekeling was. 
Ik denk dan meteen weer aan de Grote rosse 
vleermuis en de Grijze grootoorvleermuis die 
Joost Verbeek in West-Friesland vond. Het kan 
heel goed dat deze vleermuizen met materiaal 
voor de bollenteelt uit Midden-Europa zijn aan
gevoerd. Het is de moeite waard om eens uit te 
zoeken wat daar voor kisten en andere spullen 

vandaan komen. Als er nieuws uit Groenlo is 
zal ik dat in NOZOS-Nieuws melden. 

Floor van der Vliet 

Dwergvleermuis in spinseldraden Grote 
kard i naai sm utssti ppel mot 
Toen op 20 juni 1996 Niels Hogeweg, hoofd 
tuin- en milieudienst van psychiatrisch zieken
huis Duin en Bosch zijn dagelijkse ochtend ron
de over het ziekenhuisterrein maakte, trof hij 
tot zijn verbazing op ongeveer 180cm boven de 
weg een vleermuisje aan, hangend in de spin
seldraden van de Grote kardinaalsmutsstippel
mot (Yponomeuta cagnagellus). Vermoedelijke 
was het vleermuisje bij een poging een rupsje te 
verschalken in de spinseldraden verstrikt ge
raakt en gevangen. Het diertje leek dood en 
werd ter determinatie meegenomen. Eenmaal 
van alle spinseldraden ontdaan bleek het een 
levend Q dwergvleermuis. Om mijn vermoeden 
te bevestigen voerde ik het vleermuisje enkele 
rupsjes van de Grote kardinaalsmutsstippelmot. 
Na het verorberen van twee rupsjes hield zij het 
voor gezien. Dezelfde avond werd het vleer
muisje op de vindplaats vrijgelaten. 
Aaneensluitende, onbeschaduwde kardinals
mutsvegetaties - soms door konijnevraat ont
staan - zijn bijzonder aantrekkelijk voor de 
Grote kardinaalsmutsstippelmot. Van dit vlin
dertje overwinteren groepen jonge rupsen on
der een kapsel van aaneengeplakte eischaaltjes 
op een tak. Als in de lente de bladknoppen uit
lopen, kruipen de rupsen hierheen. In de loop 
van de voorzomer hullen ze de ene na de an
dere struik in een net van spinseldraden en vre
ten alle blad en bloei eraf. Bij gevaar kruipen ze 
dieper weg in het spinsel of laten zich aan een 
draad zakken; een groot aantal valt echter ten 
prooi aan insectenetende zangvogels ten prooi 
(Weed a et al, 1987). 

Uteratuur 
Weeda, drs E.l., R. Westra, eh. Westra en T. Westra, 
1987. Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en 
hun relaties 2: 175. De LangeNan Leer, Deventer. 

Joost Verbeek 
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Eekhoorn als maaltijd 
Op vrijdagavond 21 april 1995 omstreeks 
19.30 was ik een avondwandeling aan het ma
ken op het fraaie landgoed Duin en Kruidberg. 
Bij toeval zag ik dat een Bosuil een Eekhoorn 
uit een boom pakte. Het toeval heeft twee oor
zaken: ten eerste zijn Bosuilen slechts in lage 
dichtheden aanwezig en ten tweede eten Bos
uilen slechts zelden een Eekhoorn. Volgens 
Mooij (1982) maakt de Eekhoorn 4,1 % van het 

- voedselpakket uit als de Bosuil in het bos leeft. 
Als de Bosuil in meer stedelijke omgeving leeft 
(stadspark) kan het aandeel Eekhoorn in het 
voedselpakket verdubbelen. Ondanks de nabij
heid van Haarlem is Duin en Kruidberg als 'bos' 
te beschouwen. 

Uteratuur 
Mooij, J.H., 1982. De Bosuil. Kosmos Voge/mo
nografieëri 

Rob Effern 

Eekhoorn kraakt nest Zwarte specht 
Begin maart is - door Edith Velema - in de 
Schoorlse Duinen gezien, dat een Eekhoorn 
een in een holle boom levende Zwarte specht 
uit zijn nestholte verjaagde. De volgende dag 
zat de Eekhoorn nog steeds in de boom holte. 

Aangesproken collega's beweren dat een gedrag 
bijna tegengesteld aan het hiervoor beschevene 
gebruikelijk is. Een robuste vogel als de Zwarte 
specht laat zich niet door een Eekhoorn verja
gen. In de literatuur is niets te vinden over dit 
gedrag van de Eekhoorn. 

Daarom een loproepl wie heeft eerder waarge
nomen dat een Eekhoorn een nest van een 
Zwarte specht kraakt. Of is het omgekeerde 
waargenomen (een Zwarte specht die zich niet 
laat verjagen) door iemand. 

Peter van der Linden 

Rondom de zoogdierstudie (111) 

o wat ben ik blij dat ik u nou eindelijk te pak
ken heb. Ik weet me geen raad. Ik heb eerst 
naar Artis gebeld en ... 
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Ja! Hoe weet u dat? 

Ik heb hem hier gisteravond ontdekt. Toen 
vloog hij opeens door de kamer. Toen hebben 
we hem vandaag de hele dag niet gezien maar 
nu vliegt hij weer rond. 

Hij hangt nu aan de muur. 

Dat hebben we al geprobeerd maar hij wil niet 
naar buiten, en het werd hier binnen steen
koud. 

Nou af en toe. Nu zit hij stil, hij beweegt een 
beetje. Freek! 
Blijf nou bij dat beest weg! 

Huuuuuu!... Mijn man is er te dicht bij gegaan, 
hij is weer gaan vliegen. Ik sta nou met de tele
foon in de gang. Ik heb vannacht bijna geen 
oog dicht gedaan, met alle deuren stijf dicht. Ik 
durfde ook niet naar de wc. Ik vind het dood
eng. 

Ja, dat zegt u! Straks fladdert ie in me haar! 

Tja, hoe groot. Als ie aan de muur hangt een 
klein bolletje. 

Hij zou wel in een lucifersdoosje passen ja, 
maar hoe krijg je hem daar in? 

o bedoelt u dat, maar hij moet hier op de een 
of andere manier weg. 

o als u nog vanavond wil komen graag, want ik 
weet niet hoelang dat beest hier nog door het 
huis spookt. Ik heb het nu al spaansbenauwd. 

Nou heel vriendelijk van u. Ik zal het adres 
even geven. 

Fred van Vlierloot 



Geknipt ... 

De bladen zijn de laatste tijd beheerst door be
richtgeving over 'Vleermuizen in het land
schap'. Het boek van Kees Kapteijn verdiende 
die aandacht volledig. Over het boek werd een 
bespreking geplaatst door onder andere: 

Gooi en Eemlander 
De Wijde Blik 
Noordhollands Milieu 
NOZOS-nieuws 

Van al deze besprekingen drukken we er twee 
af. Een inhoudelijke uit de Alkmaarsche Cou
rant en een zeer korte uit De Levende Natuur. 
Overbodig te zeggen, dat de laatste bespreking 
meer zegt over de belangstelling van het/tijd
schrift voor veldbiologie/dan over de onover
troffen Vleermuizenatlas. 

NRC 
Alkmaarsche Courant 
De Levende Natuur 
Intermediair 
Enkhuizer Courant 
Noordhollands Dagblad 
Zoogdier 

Redactie 

Vleermuizen in het landschap. K. Kapteyn. 1995. 

Provincie Noord-Holland, Noordhollandse Zoog

dierstudiegroep, Het Noordhollandse Landschap. 

Schuyt & Co. ISBN 90-6097-392-5. Prijs: f 59,50. 

Dit boek gaat In op de ecologie, het gedrag en de ver

spreiding van vleermUizen. 

De Levende Natuur 100 (1): 34 

Alkmaarsche Courant 16 december 1995 

Noord-Holland 
vleermuizenland 

Noord-Holland vleermuizenland. Mini
maal 20% van de Nederlandse. populatie 
van meervleermuizen, rosse vleermuizen, 
laatvliegers en ruige dwergvleermuizen 
leeft in onze provincie. Daarnaast zijn er 
nog negen soorten vleermuizen in Noord
Holland waargenomen, waaronder heel 
zeldzame. die hoog op nationale en inter
nationale rode lijsten (met uil~terven be
drei~d) staan. In totaal doorklieven na 
zonsondergang in Noord-Holland moge
lijk zo'n 40.000 'duivelskinderen' het 
zwerk, op jacht naar inseKten. Alleen 
's winters niet. Dan houden ze een winter
slaap, onder andere in spouwmuren van 
woningen, in bunkers, in antieke ijskelders 
en in de monumentale forten van de Am
sterdamse stelling. 

Wie had ooit gedacht dal er nog zoveel van oC7e 
bedreigde loo.!!dieren zouden leven in Noord~ 
Holland? Ecologisch onderzoeker drs Kee< 
Kapteyn. verbonden aan de provinciale dienst 
R lumte & Groen, in elk geval niet. Gedurende 
de afgelopen 7evenjaar verrichtte hij samen met 
een legertje vrijwilligers inten~def onderloek. 
Een speurtocht die internationaal de aandacht 
heeft getrokken. Kapteyn viel in de onderzoeks
periode van deene in de andere verbazing. Want 
de kennis over verspreiding, gedrag, en biotoop· 
eisen van de vliegende zoogdieren kende nog ve~ 
Ie leemtes. 

Pfl5 in de jaren veertig van deze eeuw werd bij 
voorbeeld ontdekt hoc vleermuizen zich via. 
echo~loCatie in het pikkedonker kunnen oriën· 
leren en prooien weten Ie bemachtigen. Eén van 
de twee ontdekkers was de Nederlandse profes
sor S. Dijkgraaf, die voor zijn baanbrekend on-

derzoek gehruik maakle van rosse vlcennui:r.en, 
gevangen door de Haarlemmer Leo Bels in de 
Haarlemmerhout. Bels ringde in de jaren der· 
tig/veertig bijna 4000 ro«e vleermuizen! Dijk. 
graaf ontrafelde het vleermuizenraadsel van 
'kijken met je oren'. De dieren maken met hun 
keel geluiden en <Iolen die via de geopende bek 
uit. De oren vangen het teruggekaatste geluid 
op en vertalen de echo in beelden. 

Blind 
Ook is no~ nict ("cns 7.0 lang. hel Illiwcrsland ue 
wereld uil dal vlcemlUizen blind 1-ouuen :r.ijn CIl 

daarom met hun oren 'zien'. De Engelsen had· 
den er zelrs een spreekwoord voor: blind as a hat. 

En sinds het sociale leven van de:r.e dieren beter 
bestudeerd wordt. weten we bovendien dal ze 
prima kunnen ruiken. Mann~lj~ I,okken met 
hehulp voh geur,thrvroU'ktJe\(,""'-''>uwtje, kun
nen via op de jongen gespoten geurstof in 
kraam kolonies hun kroost terugvinden. 

Zeer gedetailleerde kennis over de verspreiding 
van soorten is nogjonger. Die heen pas sinds de 
komst van de vleermuis~detector. begin jaren 
tachlig, ecn grole vlucht genomen. Via dil in· 
strument kunnen de dieren in het donker gelo~ 
kaliseerd worden, op basis van de geluiden die 
ze uitstoten. Elke soort heen een eigen 'sound', 
die mensen niet kunnen horen. De detector kan 
dal wel. 

In het onlangs verschenen boek 'Vleermuizen in 
hel landschap' beschrijrt Kees Kapleyn uitge· 
breid hoe vleermuizen leven. Na een algemeen 
overzicht over ecologie en gedrag van vleermui-
7en wordt 'ingezoomd' op de situatie in Noord· 
1101land. Kapteyn doet uit de doeken welke 
soorten hij in onze provincie heeft aangetrofTen, 
waar ze leven en hoe ze van allerlei landschaJ1s~ 
typen (zoals veenweiden, moerassen, binnen-

duinrand en bossen) gebruik maken. Tenslotte 
geeft hij aan hoe vleermuizen beter beschermd 
kunnen worden. 

Naast de al genoemde meervlecrmuÎ7.en, rosse 
vleermuizen, laat vliegers en ruige dwcrgvleer· 
muilen is het voorkomen van de baard\'lcer~ 
muis. franjestaart, watervleermuis, dwergvleer
muis, laatvtieger, tweekleurige vleermuis en de 
grootoorvleermuis in geringe lol grote aantallen 
vastgesteld: Vale vleermuis en hosvleermuis lijn 
in Noord-Holland zeer 7.ldzaam. 
De ene vlecnnuissoort is beslist de andere niet. 
Kapteyn: "Gedurende het onderzoek werd 
steeds duidelijker dat elke soort een eigen,",oo'r
keursphlats heeft. 7.0 herbergt Zuid-KC'nnemcr~ 
land bijna een kwart Vtll1 alle NoordhollalllJsc 
watervleermui:r.en, die cncrrijds houden van ou~ 
de bossen op landgoederen en anderzijds water 
nodig hebben." 

.,Baardvleermuizen. waarvan onder an~ere in 
llpendam en AbbekO(k>kOlonies zijn·8Q'A"den. 
pti:'fcrerrn a[!r;lTÎ~ch lánd~ch:1r met lint5C'ljmF 
wing., klcine bosjes, rommeligc tuinen en sloten. 
We zijn er in geslaagd van alle vaslg<;slelde soor
ten een ecologisch plaatje te maken. Allerlei be
langrijke aspecten zijn geïnventariseerd: de 
jacht plaatsen, kraam kolonies, winterverblij· 
ven, etectcra." 

Op basi"an het onderzoek is Karteyn heel stel· 
lig over de beste vlecrmuisgebieden in Noord
Holland: •. Het Gooi. Zuid-Kennemerland en de 
regio Bergen/Schoor!. Die stekcn cr qua aantal
len en soortenrijkdom duidelijk hoven uil. Signi· 
ficant: de duinen, loch min ofmeer puur natuur, 
blijken als jachtgebied voor vleermuizen minder 
interessant dan de polders erachter. Het armst 
aan vleermuizen is hel eiland Texel, gevolgd 
door de tamelijk kale noordkop van.de provin· 
cie. 

Een bij:r.ondere ontdekking wa~ het belang van 
Noord·Holland voor de ruige dwergvleermuis. 
Deze 500rt kan duizenden kilometers trekken. 

In de vroege herrst komen ze vanuit Noord- en 
Oost-Europa vrij ma<saal naar WeM·Neder
land, waar de mannetjes baltsterritoria innemen 
en meerdere vrouwtjes lokken (7e vannen ha
rems). Van de ruige dwergvleermui1-cn die in de 
herr<l naar Noord·Holland komen, trekken 
vooral de 7.wangerc vrouwtjes in hel voorjaar te
rug naar Oost-Europa. De meeste mannl!tjes 
blijven in ons land. Voor lover bekend is er 
maar één plek in Nederland waar de rui!!!! 
dwergvleermuis jongen tcr wereld hrengt. Die 
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bevindt zich in Jisp, in de spouwmurèll van een 
aantal woningen. 

Tweekleurig 
Kapteyn: "Ik heb me ook ze:er verbaasd over de 
zes waargenomen tweekleurige vleennuÎ7.en in 
Noord-Holland. De tweekleurige vleermuis is, 
net als de ruige dwergvleennuis, een lange.af. 
standstrekker met als thuisbasis Oost-Europa. 

Van de tWintig waarnemingen Ih Nederland IS 

bijna eenderde in Noord·HoliJnd gedaan. Het 
blijft een voor ons land erg zeldlame soort, 
maar toch talrijker dan we dachten." 

Na zoveel jaar onderzoek zou een dUidelijk ant
woord gegeven moeten kunnen worden op de 
vraag: gaan de in Noord-Holland voorknmcn
de vleermuissoorten voor" dan wel achteruit in 
aantal? De wetenschapper twijfelt echter. "Sys
tematisch onder7oek zoals wij hebben verricht, 
IS pionierswerk geweest. Je kunt de resultaten 
van onze inventansatles, waarbij wc gehruik 
maakten van de modernste tc~hnieb:n, !\k"chts 
heel beperkt vergelijken met Je rcsultlJtcn vall 
onderzoeken uit hel verleden. Voor zover cr In 
het verleden onderzoek is gedaan, gebcurJè dijt 
veel minder systematisch. Een uitzondering is 
het onderzoek van winterverbfljven (hunker::., 
ijskelders, forten) en van kerk zolders. " 

De rcsult~lten van vooral de speurtochten in kef
ken laten zich naar de mening van Kaptcyn wèl 
vergelijken met die uil het verleden. Tussen 1960 
en 1969 zijn alle Noordhollandse kerken gein
ventariseerd. "Wij hebben in de periode 1991-
1993 dat onderzoek herhaald. In de JiHen zestig 
werden op 58~/1) van de NoorJhol!and::.C" kerk
lolders sporen (oude ell vcr:-.e:) aallgctrolfl:n van 
vleermuizen. Begin Jaren negentig op ruim oB';'·" 
Achteruitgang derhalve. Van de kerk bewonen
de vleermuissoorten is vooral de grootoorvh:cr
muis sterk achteruit gegaan." Daar tegenover 
staat dat het aantal in bunkers en IjskekIers 
overv.·interende vlccrmui7.cn toeneemt. Sinds 

19Mb wordt er elke wint cr geleld. Vooral de po
pulallè watervleermUIlen stijgt. 

Öük de" tellingen van de Haarlemmer Bels, ge
daan in de jaren derug in de Haar!emmerhout, 
laten zich goed vergelijken met die uit recente ja
ren. Dank zij Bels weten we dat er 50 jaar gele
den, verspreid over tientallen holle bomen, tus
sen de vier- en zeshonderd rosse vleermuizen 
leefuen in dt!' HaarlemrnerhouL "Vergelijk je dat 
1llL'1 nn7l..'" inventarisaties, ditn kun jt!' :;tcllen dal 
Iil..'"llll~l 011.: ~4JOll OIJ Ol': lIpc::~lIid.t: pld.olic. nu een 
stuk minder goed gaat. In geen enkele holle 
hoorn hebben we een zomerkolonie gevonden. 
De Haarlemmerhout is voor de rosse vleermuis 
ct!'n verdwenen·paradijs." 

Ht!'l onderzoek heeft Kapteyn ecn schat aan in
fnrm'lllt!' opgelt!'verd over de specifieke eisen die 
'lk-crilluilen aiJn hun leefgt!bieden stellen. Oie 
kenniS kan benut worden 10 allerlei plannen 
Z{\;JI~ hIJ de rl!.lIi!\i.illI: of het herstel van ecologi. 
51.:hl..' \'l .. rbinJing~rtJulcs, hij Je uitvoering van 
hlllomnchlings- en allerlei groenplannen, mi
hL'u-"Jfccl rapr1nt.1 ge::., C1\"O\lO, )rts .•• Vlccrn\lIl
len 71Jn heel gt.::-.dllkt al~ IIlJiL:ilh)ren vllor de 
kWiJlitclI van hCllandschap of de staJ:-.nalllur", 
vlnJt Kaptcyn. 

Van bd~\Og is de ontdd,king dat vh:ermuizcn in 
NUl)rJ-IJolland veel minder dan werd vcron
dt.:rstdd all1ankchjk zIJn van oude, holle homen, 
ru·lOc~ cn donkere kerkzolders. Kaptcyn: "Dat 
hl:clJ IS lbnK zij de \'lt:cnnuisJcLL:ctor achter
h.uIJ. NJluurlijk zijn holle bomen en dergelijke 
;n prllll.:ipc gl)Cle vlccrmuisloCallcs. Toch von· 
den Wl: v..:d kraam- en zornerkolunics op plek
ken , .. ·aar wc dat niet verwachtIen: in dc ~pouw
muren van wOningen die pak-weg een Jaar nf 2tl 
t Illd /;Jn. LOJl dJ.n 111 h~t hijzonder in dc spouwmu
ren van hoekwonmgen. Lekker warm en droog. 
Terwijl cr talloze op het oog voor vlcamuizcn 
aanlrd:kehjke kerkzllluèrs onhewoond ble
ken." 

KHplcyn, prominent lid van de NoordholJandse 

Zoogdierenstudiec\ub (Nozos), hoopt dat de 
uitgave van 'VleermuÎzen In het landschap' er· 
toe zal leiden dat mensen vleermuizen meer 
gaan waarderen en accepteren. Hij noemt d:\t 
het 'ontmythologiseren' van de vleennuis, de 
wijziging van de beeldvorming. Te lang zijn ze in 
onze cultuur verbonden geweest aan zwarte ma
gie, gevaar. ziekten en dood. In het geloof wer
den ze gekoppeld aan hel kwaad, de dui,"1. 
Kapteyn en zijn legertje vrijwilligers verrichten 
op de gekste plaatsen en vrijwel altijd in het 
nachtelijk donker speurwerk. Dat riep veel '\'I'a· 
gen op van nieuwSgierige burgers. Gaandeweg 
hel onderzoek heeft de! onderzoeker daardoor al 
heel wat 'onlmythologiseringswerk' verricht en 
gepoogd via ~orlichting vleermuizen een posi
tid imago aart te melen. 

In huis 
"Als ik bij mensen aanbelde met de mededeling 
dal er in hun spouwmuur een vleermuizenkolû
nlC zal, 7.cidt:n ze vaak: 'mooi, maar hlle krijg ik 
die lxestcn cr uit?' Alsje uitleg gccfl, verandercn 
ze meestal vall mening. Speciaal voor dal dod 
hebhen wc ecn brochure gemaakt: 'Vleermuizen 
in huis'. Mensen moeten l.ich vereerd voelen 
wanneer vleermuizen uitgerekend hun woning 
als verblijfplaats kiezen. Dat is een goed teken. 
Slechts hee! zelden veroorzaken ze overlast." 

Vleermuizen zijn wettelijk beschermd. Dat heeft 
ze lot nu toe niet zo heel veel baat gebracht. De 
algehele natuur- en milieu malaise deed de die
ren, ondanks die beschermde status, geen goed. 
.. Neen, die wettelijke bescherming zegt niks als 
Ulcl le~I,!IiJ"enIJJ wurJl ,,-(:L.Ol gJ \1001 bl!~ht.:r
ming van kraamkolonies, zomer- en winterver
blijven, behoud van kwalitatief goede jachtge
bieden, enzovoorts. Weet je dal het nog steeds 
voorkomt dat in bossen oude holle bomen wor" 
den omgezaagd waar dan vleermuizen uil te 
voorschijn komen? Of w.oningen gerenoveerd 
met vleermuiskolonies in de spouwmuren? Ver
mindering van hel gebruik van landbouwgif, 
verbetering van de waterkwiihteit, of milieu
vricndt!lijk slootkantcnhchcer hebben veel mCl!r 
efrect Jan .tllcen een wettekst. 

Kaplcyn somt de helangrijke vlccrnHII~-lltlhi(tI'.\ 
op lil NllOrJ-HollanJ, waar we erg zuinIg op 
moeten zijn.: oude kreken met rietland, dijken, 
vaarten en kanalen (liefst met een strOOK bos· 
schages er langs), vijvers, meren en plassen. erf
en laanbeplantingen, lommerrijkedorpskernen, 
landschappen met afwisselend bos en weiden I 
akkers (landgoederen met name). "Als je wet:! 
welke eil'le'n vleermuizen stellen, kunje ook nieu
we mogdijkheden sL:heppen. Zoals de aanleg 
van winterverblijven in geluidswallen, ofschoon 
het rl!sllitaat van die inspanningen tol nu loc ge
ring is," 

HERT OE .JONG 

'Vleermuiun in het landschap'. Au'tuf Km K.pteyn, ult
eenr Schuyl &; Coo ISBN .... ummer 9tt 6091391 S. Prijs 
f 59.50, lle brochure 'VltHmuizcA in huis' k..nbeslekl .-Of
den ~ill de provincillk dienst RuilnlC" Groeft, lelo 013-
5t4.\573. 
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TOUWTREKKEN OM 

Jn lyrische bewoordingen 
orobeien ze elkaar te overtref
fen. de bestuursleden van de 
stichting Dassenproject Gooi 
en Sticht. bijeen in het midden 
in de Gooise natuur gelegen 
atelier van beeldend kunste
naar W alty. Het onderwerp 
\'an hun liefde is. u raadt het 
al. de das. Door zijn grappige 
koo net een kruising tussen 
een maner en een beer. ~aar 
door toedoen van de mens in 
aantal dermate achteruit ge
gaan dat het een zeldzame, 
\'oornamelijk in het oosten 
\'an het land nog voorkomen
ee ':erschijning is geworden. 

In '32 werd. vertelt 'dasso
loog' Hans Vink. een dassen
:Joouiatie van acht tot tien die
~e':' aan de rand van het Gooi 
on;dekt. bij Maartensdijk. 
.. :-len dacht dat de laatste das 
daar in de jaren zestig was uit-
5e,,01"\·en". zegt \ïnk ... Toen 
::oen de _-\::7 eind jaren zeven
:ez aaniegàe. wist men niets 
":.in het bestaan \'an àie àas-
'::0:>'" 

De .~Z7. Hoofdrolspeler in 
j'N dassendrama. Want: .. De 
dassen waren gewend in het 
h('ie gebied te fourageren en 
lieoen zo die snelweg op. Dat 
:i"êit heel \\'at slachtoffers 
:"':Ct'lSl. 

':"ü: "eiàe in '84 al een be
<~e:-",ings"lan op: in '90 
'.':,,:-:i bO\'enàien door Walt\· 
='~':'J~: \"an Heel de stichtl:ig 
J.iö;;,nlJroiect Gooi en Sticht 
:·,(;o:-ic·h;.· . .Ik hoorde \'an 

: ~]·c.ö ',ink wat het probieem 
'.\'0' en dacht: wat zonde dat 
...:ca: onze infrastructuur een 
:'e-=:'tensoo!"t àie toch al op àe 
:'3ono \'an instorten staat. nog 
':e:-der yerd\\ijnt. Ik \\'oon en 
. ,::,ef hier. iets \-oor die dassen 
"t?::elen is het minste wat ik 
,,'-in doen, Het is ook een graad
:net er: als een das hier niet 
:"eer "illeyen. "il ik àat mis
.~c::ien ook niet meer," 

.. \\'e hebben lal "an deskun· 
.iigen geraadpleegd en \'ergun
nl ng aangevraagd om dassen te 
:nogen loslaten aan de oost· 
~ant van de weg om een betere 
"erbinding met de dassen op 
ie Veluwe te kunnen krij
;en", zegt Henri Wijsman. 
.,:'.an de westkant is bebou
\\ing en veengebied. ze daar 
:oslaten heeft dus geen zin. 
:1un toekomst ligt in het oos
:en." 

De vergunning werd ver· 
.eend. Wijsman: "Onder de 
voorwaarde dat de weg zou 
worden afgerasterd. Maar dat 
doet Rijkswaterstaat dus niet. 
Ze zeggen dat ze ten noorden 
van Maartensdijk al een nutte
loze tunnel hebben gemaakt." 

De Gooise populatie is wel 
de laatste populatie van West
Nederland. betoogt Vink. "Dat 
vlammetje moeten we bran
dend houden." 

Sponsor 
De benodigde dassen heeft 

de stichting al. die zijn voorlo
pig ondergebracht in Natuur
park Lelystad. En ook het geld 
zou geen probleem zijn: vol
gens Wijsman bestaat er een 
landelijke pot voor maatrege
len om de infrastructuur voor 
dieren aan te passen ... Het zou 
de eerste keer zijn dat de pro
vincie een beroep doet op die 
pot. Eventueel kunnen we nog 
sponsors zoeken. Nee. het pro
bleem is dat Rijkswaterstaat 
zich heeft "astgebeten in prin
cipes_ Su verschuilt men zich 
weer achter een nieuw rap~ 
port over de das in Utrecht. En 
dat rapport blijft al anderhalf 
jaar uit." 

W alty sjouv.t mappen met 
brieven en dossiers naar de ta
fel. .. Zes jaar vertraging en ki· 
10' spapier. En dat \'oor het los
iaten "an drie beestjes:" 

Zou je denken dat een orga
nisatie als de \' ereniging Das 
en Boom propageert 'hoe meer 
dassen hoe beter'. dat is toch 
niet helemaal zo. Voigens haar 
beleidsmedewerker eoen 
Klein Douwel moet worden 
opgepast \-oor'al te veel tuinie
ren met die dieren' .. .Er zitten 
maar een paar dassen in het 
Gooi en ontzettend veel men
sen die zich ermee bezighou
den." 

Hij heeft tenminste een dui
delijke \isie op het Dassenpro
ject Sticht en Gooi: "Je hebt 
die snelweg A2.i. Westelijk 
daarvan zitten dassen en ooste
lijk is het gebied waar men ze 
wil uitzetten. Dat is niet 10-
gisc h. Die geïsoleerd levende 
westelijke populatie is ge
doemd uit te sterven als er 
geen verbinding komt met de 
populaties op de Veluwe en de 
Gelderse Vallei. Dat gaat ech
ter jaren duren dus zul je die 
westelijke populatie zolang in 
leven moeten houden door 
daar dieren bij te zetten. En 
om te voorkomen dat ze ver
volgens worden doodgereden 
op de A27 moet die volledig 
worden afgerasterd en onder, 
tunneld." Fronst: "Dat had al 
heel lang moeten gebeuren. Er 
sneuvelen er nu ook al een of 
twee per jaar." 

Zolang de stichting Dassen
project Gooi en Sticht blijft 
praten over uitzetten aan de 
oostelijke kant. stokt naar de 
mening van Klein Douwel elk 
overleg . ..ze bewandelen de 
verkeerde strategie. Dat ooste
lijke verhaal is geen logisch 
verhaal. Dus krijgt de over
heid het idee dat ze voor veel 
geld een particulier project je 
moeten steunen. En dat is jam
mer, want die weg moet sowie
so worden afgerasterd." 

"Alles heeft natuurlijk 
twee kanten", relativeert de 
aan het Instituut voor Bos- en 
~atuuronderzoek CIBN-DLO) 

"erbonden dierecoloog dr. 
Siem Broekhuizen ... Een aan
tal jaren geleden is door het 
ministerie van Landbouw. 
~ atuurbeheer en Yisserij een 
dassen beheersplan geformu
leerd dat voorziel in het her
slellen \'an 'het oorspronkelij
ke areaal van de das. zo nodig 
"ia herintroductie. Dat herin
trnductichcleid is echter moei· 
lijk. daarvoor moet je de be
volking op een lijn krijgen en 
allerlei "oorzieningen treffen. 
Eigenlijk is dat alleen in Zuid
oosl-Frieslan~ en Overiissel 
gelukt. in de andere provin
cies is bet blijven hangen bij 
het voornemen. " 

In het oorspronkelijke voor 
Utrecht opgestelde lijstje van 
potentiële dassengebieden lag 
geen prioriteit bij uitzetten 
van dassen aan de oostkant 
van de _'>.27 .. .Maar als je als 
overheid de slagkracht mist 
om je plannen te realiseren. 
moet je ook niet fronsen als er 
particuliere initiatieven ko
men. De provincie Utrecht 
heeft gezegd: we verbeteren 
de infrastructuur en wachten 
wel tot die dassen vanzelf van
uit de Veluwe komen. Dat is 
een mooie gedachte. maar wel 
een onzekere. Kijk. dat verbe
teren \'an de ecologische infra
structuur moet óók gebeuren, 
daar wij ik niets aan afdoen, 
maar ik denk niet dat ik het 
nog meemaak dat ze uit zich
zelf aan de oostkant verschij
nen," 

Het gebied daar is op zich ge
schikt. weet Broekhuizen. 
. .Maar die _'>.27 is een apart pro-

~laartensa..:.iK maar aaar :na
ken ze niet veel gebruik van 
omdat de aansluiting met het 
leefgebied niet op:imaal is." 

:; aar zij n mening moet het 
afrasteren van de _'>.2; de voor· 
waarde blijven voor het losla
ten van dassen ... Rijkswater
staat wil daar echter op de een 
of andere manier niet aan. Het 
gaaI hier nota bene maar om 
een stukje van anderhalve ki
lometer terwijl men in Bra
bant en op de Veluwe zonder 
problemen vele kilometers af
rastert. Ik begrijp niet waar 
het probleem zit. Kennelijk 
heeft men zich ingegraven in 
principes. n 

Oorspronkelijk 
Ook een organisatie als Das 

en Boom doet dat. vindt 
Broekhuizen ... Die zeggen dat 
het poldergebied in het wes
ten qua voedsel best geschikt 
is en dat je de dieren dáár dus 

sen ae Ctrechtse en G~!aers~ 
dassen. Dat plan staat op het 
punt te verschijnen." Zucht: 
.. Het heeft allemaal yeei tlid 
gekost en dat is op Zich ':erVe
lend. Ik kan u ook niet :.litleg
gen waarom het zo lang heeft 
geduurd. Laat lk nu alyast zeg
gen dat we het bijzenen van 
dieren in principe als een mo
gelijkheid zien om de leefbaar, 
heid van een populatie te ver
groten .. Maar dat bijzenen 
moet dan wel voldoen aan 
voorwaarden die er altijd weer 
op neerkomen dat ervoor 
moet worden gezorgd dat die 
dassen niet worden doodgere
den op de snelweg." Zuinig: 
"We zitten er niet op te wach, 
ten dat straks met grote kop
pen in de krant staat dat ons 
beleid ertoe leidt dat dieren 
worden platgereden. 
Het kan best zijn dat het minis
terie van LNV vóór afrast ering 
van de _'>.2i is. er zijn 00;' orga
nisaties die daar een andere 
mening over hebben. ..Ook 
binnen Ll\'V en àe pro\incie" , 
benadrukt de biologe drs. ~I. 
Lichtendahl. milieubeleids
medewerker "an Rijkswater· 
staat directie Utrecht ... Daar
om hebben "ij gezegd àat we 
\'oardat we iets gaan doen 
eerst die notitie van de directie 
Xoord-West yan L:'>,' ·.\illen 
hebben waarin staat hoe we 
moeten omgaan met de àassen 
in ['(recht." 

Dus als straks uit die notitie 
blijk"! dat er een àassenkerenè 
raster langs de :\27 moe: ko· 
men. dan komt àat er ~.U em· 
delijk ook~ 

Misverstand 
Dat blijkt een misverstand. 

.. ~ee. dat is het moment om 
opnieuw om de tafel te gaan 
zitten". corrigeert Lichten
dah!. .. Er zijn mèer natuur
projecten. meer lokale milieu
verenigingen en vooral meér 
knelpunten in Utrecht. En we 
hebben maar een beperkte 
hoeveelheid geld en man
kracht. Een kwestie van prio
riteiten stellen." 

Een kwestie van kwade 
trouw. van duistere krachten 
in het spel. vindt e\'en\\,el 
Henri Wijsman van de stich
ting Dassenproject Gooi en 
Sticht. "Telkens worden er 
weer nieuwe argumenten ver
zonnen en rapporten bedachL 
Nu vindt men ineens dat de 
dassen zich maar op eigen 
kracht moeten verspreiden. 
Maar wat nou als die dieren 
niet willen meewerken aan die 
natuurlijke vorm van koloni
satie? Dat is dan blijkbaar niet 
hun pakkie-an ... " 
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Eekhoornjacht 
's Woensdag 11 oktDber gIn
gen we op eekhoornjacht, ten
minste zo noem Ik het maar. 
Daar zouden we bij deuren 
langagsan om te vragen of ze 
wel eens eekhoorns In hun 
tuin hadden ot kwamen. BIJ 
de Eikenlaan aangekomen, 
gingen we meteen op padl Ik 
was trouwens bij CaroUen in
gedeeld. Carollen en Ik moes
ten 8 hulzen langoga.a.n. 

Je zou denken dat dat veel 
is maar het waa zo gedaan. 
Het was best wel leuk. Een 
mevrouw vertelde zelf dat er 
misschien een nestje In de 
tuin was, omdat ze er wel 
eens een eekhoorn meer dan 
drie keer per dag had gezien. 
En een buurvrouw vertelde 
dat er in haar buurvrouws 
tuin een eekhoorn langs
kwam en dan maakte hij wel 
eens een nestje met een touw 
daaraan. Dus waren we eigen
lljk wel nieuwsgierig. Toen 
we daar waren. waren ze dUB 

niet thuis. Stom, h~1 Daar wa
ren mooie huizen I Als Ik het 
wist. dan wist Ik het wel. 
Maar daar ging het niet over. 
Toen we klaar waren, gingen 
we naar school en Je kan hier 
nu nog aan denken. omdat 
het een fijne dag waa. 
Van HasseltechooL ml.ersum 

KeUy Brundel 

Het Project 
WIJ vinden het eekhoornpro
ject erg leuk. Sommige men
sen werkten goed mee, m&ar 
andere werkten niet mee en 
stuurden ons weg. Ook zagen 
we een eekhoorn. Wat weten 
wij er eigenlijk over? 

Eigenlijk aardig veel. biJ
voorbeeld over het voedsel. 
Eekhoorns eten: zaden. eikels 
beukenootjes . hazelnoten en 
natuurlijk eikels. 

Ook zijn er verschillende 
soorten eekhoorns. wel 190 
soorten. En nou nog wat na
dere Informatie ove,· het eek
hoornprojecL. Wat is het eek
hoornproject eigenlijk.? 

Het is een wetenschappelijk 
onderzoek waar wij mee wil
len bereiken. te weten te ko
men hoeveel en WBAr er eek
hoorns leven in Het Gooi. 

Gooische SchoolJLa.ren 
MarUee van Soest en 

Aster StDkvls 

*** 
In Hilversum, vlakbij de tv-to
ren ziJ n WIJ bezig met een 
8ekhoornactle. 

Dan vragen wij aan de men
sen of ze eekhoorns gezien 
hebben en hoeveel bomen ze 
in d. tuin hebben. Dan vra
gen we AAn de mensen of ze 
naald- of loofbomen in hun 
tuin hebben. En we hebben 
ook leuke dingen meege
maakt. dat we van drie men
sen snoep hebben gekregen. 
We hebben minder leuke din
gen meegemaakt. dat we er
gens k wamen en aanbelden 
en dat er een chagrijnige 
meneer de deur open deed en 
hij was nlet vriendeliJk. 

Waarom het onderwek was 
om de eekhoorns te tellen? 
omdat er een boel dood gaan 
en daarom onderzoeken wij 
waar dat door komt. 
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KUmopschool 
Ewout en Ronaid 
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De enquête 
Om 13.15 uur vertrokken we 
van school. We hielden een 
enquête over eekhoorns. w. 
vroegen mensen or ze eek .. 
hoorns In hun tuin hadden 
gezien. 

WIJ. met z'n tweeën. gingen 
naar de CUra(aolaan. Toen we 
aanbelden biJ het eerste huis, 
zie de vrouw agl dat ze nlet 
mee wilde werken. want dat 
deed ze anders ook nooit. 

Bij de volgende deur had
den we ook geen succes, want 
er waa niemand thuis. 

Daarna kwam er een vrouw 
aangefietst. zij woonde op de 
SUrinamelaan. Ze waa 
nieuwsgierig en vroeg wat we 
aan het doen waren. We leg
den ui t dat we bezig waren 
met een enquête over eek
hoorns en wilden weten of er 
bij mensen eekhoorns in de 
tuin kwamen. ZIJ wilde wel 
meewerken en ondertussen 
zagen we een eekhoorntje de 
boom inklimmen. We hielden 
het interviewen gingen ver
der. Verder wilde Iedereen, die 
thuis waa, wel meewerken. 

Daarna was iedereen .kla..'1.T 
en gingen we weer terug 
naar school. 

Splnozaschool/ HIlversum 
Lette en Saskls 

*** 
Maandagmiddag, 9 oktober, 
ging groep 718 van de Splno
zaschool een eekhoornonder
zoek doen. De bedoellng was 
dat we aan moesten bellen biJ 
mensen en vragen ot ze eek· 
hoorns hadden gezien. 

Ik ging in de SUrinamelaan 
op onderwek uit. Ik was bij 
een mevrouwen Ik stelde net 
vragen en daar zak Ik een 
eekhoorn. Zij zag haast elke 
dag eekhoorns. Veel mensen 
waren niet thuis. Toen had Ik 
alle mensen gedaan en ging 
Ik terug naar de verzamel
plek. We gingen weer met de 
nete naar school. 

Splnozaochool/ Hilversum 
Domlnlque 

Eigen ervaring 
met eekhoorns 
llt was op vakantie In Holten. 
En tDen zagen we dus bijna 
elke dag een eekhoorntje ot 
meer. 

We hadden ·s avonds noot
jes op tafel gelegd. De volgen
de ochtend zat er een eek
hoorntJe aan de nootjes te 
knagen. Dat was een heel 
leuk gezicht. het huisje stond 
namellJk in het bOB. 

We waren ook een keer in 
de speeltuin en toen zagen we 
een eekhoorntje van tak naar 
lak springen. Dat waa dus 
een vakantie met veel en lieve 
eekhoorntjes. 
Van Hassellschool, Hilversum 

Roy Bollebakker 

••• 
Het was een mooie zomerdag. 
llt ging nar de speeltuin met 
mijn zus. 

Het waa een gezellige dag. 
totdat mijn zusje viel. We gin
gen naar huis en onderweg 
kwamen we twee eekhoorns 
tegen. allebei om een boom 
slingerend. Dus de dag llep 
toch nog goed af. 
Vlln Hasseltechool, Hilversum 

Danny Voorn .... 

De Eekhoorn 
In Nederland ziJn de 

Jacht- en Natuurbescher
mingswet onlangs gewij
zigd. Sinds 1 september 
1994 is de eekhoorn een be
schermd dier geworden. 
Deze bescherming geld t 
ook voor de nesten van de 
eekhoorn. Het is verboden 
een eekhoorn onder zich te 
hebben. te kopen/verkopen 
of te vervoeren. 

Vraag: Vond je het leuk om de 
mensen vragen te stellen? 
Antw.:Ja, Ik vond het heel 
leuk om bij mensen vragen te 
stellen en aan te beleln voor 
de eekhoornonderzoek. 

Vraag: Vond je dat eng? 
Antw.:Nee, hoor. Ik vond 

het niet eng maar welisuk en 
ook dat ze verzorgd worden 
en dat ze weer in de natuur 
vrolijk rond kunnen lopen en 
klimmen. 

Vraag:Heb Je nog iete geks 
meegemaakt? 

Antw.:René en Ik moohten 
naar binnen bij Dokter I.,ydle 
van ··Zeg eens Aa' voor de on
derzoek van de eekhoorns en 
wij waren ook biJ een andere 
mevrouw binnen geweest 
maar toen we klaar waren 
kregen wij een zak vol snoep. 
Dat waa lekkerl 

KllmopschoollHllversum 
Sander v.d. Valk 

Vroeger vond Ik de eekhoorn 
al een llet en grappig dlertje. 
En dat I. ook zo. Toen één van 
onze katten een eekhoorn had 
gepakt kon Ik hem voor het 
eerst van dichtbij zien. Jam
mer genoeg kon hij de klsp 
van onze kat niet overleven. 

Net gingen we aan de slag 
met het eekhoornproject. De 
vorige keer toen gingen we 
op pad. Het ging allemaal erg 
goed. maar één keer hadden 
we pech en werd de deur voor 
onze gezichten dichtgeslagen. 
Di t keer ging het beter. Er 
was een vrouw die afgelopen 
wmer een jonge eekhoorn 
had gezien, maar jammer ge
noeg was die gepakt. 

Je ziet wel dat de eekhoorn
tjes een beschermd natuurre
servaat nodig hebben. wdat 
ze minder kans hebben om 
het niet te overleven. 

Ik heb zelf ook eekhoorntjes 
in de tuin en ze zijn nog 
steeds zo Uer en zo schattig 
als toen en ze zien er nog 
steeds zo uit. 

Gooische Schoo1lLaren 
Dldyne Snoek 

.** 

Ik vond het eekhoornproject 
heel leuk. De mensen werkten 
heel erg mee. Ik werkte sa
men met Leemie Egeler op de 
BIerweg In Blaricum. 

Het eekhoornproject Is een 
project over eekhoorns. bij
voorbeeld hoe ze wonen, waar 
ze wonen en hoe ze leven. Die 
vragen stellen we aan de men
sen. 

De mensen reageerden echt 
heel spontaan en vrolijk. 
Sommige mensen wouden er 
heel erg veel van weten en 
vroegen ons heel veel vragen. 
Over wat de eekhoorn alle
maal deed. enz. 

Andere mensen waren heel 
verraat dat we die vragen stel
den. Maar iedereen vond het 
goed dat we meededen aan 
het eekhoorn-project. 

Gooische SchoolJLa.ren 
Nlcky van Delft 

..... 
We liepen op de Suriname
laan. We moesten bij mensen 
aanbellen en vragen stellen 
over de eekhoorn. 

Veel rne.."'lssn werkten mee. 
Er was ook een man die zei: 
·Ik wil geen kind er-postzegels· 
en gooide zo de deur dicht. 
~n kwamen we bij een 

man, waar we z'n achtertuin 
moohten zien. HIJ zei dat daar 
veel eekhoorns llepen. 

Er waren ook veel mensen 
niet thuis, dat was jammer. 

Het waa een leuke middag. 
SplnozaschoollHllversum 

Klm en Tommy 

*** 
Gedichtjes 
Eekhoorn. met Je mooie staart 
Springt langs de bomen met 
een vaart 
's Morgens, 0 zo vroeg 
Met nog een lange dag voor 
de boeg. 
Je hoopt dat er veel noten zijn 
Van het graven doen Je poot
Jes piJn 
Soms verstop Je ze te goed 
Maar Je hebt goede moed. 
En ook als de eekhoorn de no
ten niet vindt 
Is het nlet erg. mijn kind 
HIJ legt de noten op plekken 
neer 
Waarvan hij denkt: Hé daa,· 
groeit volgend jaar weer een 
eik meer. 

Van HlL8seltschool, 
Paula van Roolj 

.*. 
De eekhoorn is een lief dier 
HIJ kijkt altijd mee op een 
kier 
Tikke. takke, tone 
Roets en hij Is weer in de bo
men. 
HIJ komt weer beneden 
Zonder een reden 
H IJ gaat weer naar boven 
En legt een nootje In de oven 
HIJ gaat nog een nootje halen 
Zonder te betalen. 
Als de nootjes klaar ziJn na 
veel gebabbel 
Dan eet hij het op met veel ge
knabbel! 

Van Has.eltschoo~ 
Nelleke en Rachel 

Oosterhagen 

Opvang 
eekhoorns 

De rode Eekhoorn valt 
sinds september 1994 on
der de Natuurbeschor
mingewet, dit geeft aan dat 
het niet echt goed ga.a.t met 
de eekhoorn. Stichting 
Eekhoornopvang levert 
door het opvangen, verzor
gen on weer opnieuw uit
zetten In de natuur, een bij
drage aan de Inotandhou
ding van de rode eekhoorn 
In Nederland. 

Indien u een zieke of ge
wonde eekhoorn heen ge
vonden zet hem dan ergens 
In waar hij niet uit kan. 
Ook al Is hij nog w klein of 
ziek. Geen eten of drinken 
geven I Vervolgens direct 
de Eekhoornopvang bellen. 

Alle opgenomen eek
hoorns krijgen medische 
huip en verzorging. Gene
zen verklaarde dieren wor
den teruggeplaatst in de 
vrije natuur. Voor de nood
zakelljke 'gewenning' heen 
de SUchling diverse ruim
tes beschikbaar. 

Gewenning betekent dat 
de eekhoorns klaarge
maakt worden voor de na
tuur. Willen ze zich In de 
natuur kunnen hancihaven. 
dan moeten ze schuw zijn 
voor mensen en zelf voo r 
hun voedsel '<:unnen zor
gen. De Sllchting Eek
hoornopvang werkt met 
vrijwilligers en ontvangt 
geen cJVorheldssubsldlDs, U 
kunt de stichting helpen 
met een gin of door dona
teur te worden voor mlnJ
maal f 20.- per Jaar. 

.** 
Vraag:Wat doet de Slich
llng? 
Antw.:De Stlchllng helpt de 
eekhoorns als ze ziek zijn 
en om ze weer In de vrije 
natuur terug te zetten als 
ze weer beter ziJn. 
Vraag:Welk voer geven ze 
de gevonden eekhoorns? 
Antw.:De eekhoorns kriJ
gen nootjes. zonneplllen en 
vogel- en papegaaien voer . 
Dat gaat door elkaar en 
dan wordt het aan de eek
hoorns gegeven. 
Vraag:Hoe kun Je de Stlch· 
.ting bereiken? 
Antw.:Stlchting Eekhoorn
opvang, Postbus 264. 3454 
ZM De Meern. tel.: 030-
6667372. OIro: 343517 

KUmopschoollHllversum 
Ewout 

Eten 
Eekhoorns eten eikels. den

neappels, hazelnoten, kaatan
Jes en andere noten. 

Maar ook: zaden, bessen. 
denne- en sparreappels. beu
kenootjes en paddestoelen. 
Van Hasseltschool, HIlversum 

Ralph v. d. LInden 
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