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NOZOS-nieuws 
Mededelingenblad van de 

Noordhollandse Zoogdierstudiegroep 

Derde jaargang, nummer 5 
late najaar 1996 

Verscholen in de rust van het kantoorkolos, waarin onze vereniging resideert, is de procedure voor de aanvraag 
voorbereidt. Deze teruggetrokken voorbereiding was nodig om de 'anderen' niet op verkeerde gedachten te bren
gen . Bekend was dat de landelijke moederorganisatie in het geniep werkte aan een gelijksoortig project. Een derge
lijk achterbakse houding konden we niet ongestraft laten. Onder de code 'otterproject' is in sti lte zo een goede 
voortgang geboekt, dat we nu - onbevreesd voor de valse concurrentie - de resultaten bekend kunnen en willen ma-
ken. . 

De naam 'otterproject' is natuurlijk niet voor niets gekozen . Ten eerste leken we mee te liften op de hype die en
kele jaren geleden heerste, toen een onbekend gebleven genie bedacht dat de Otter dan wel geen goede indicator is 
en voora l ook is uitgestö'rven, maar wel een lekker toetje heeft. En zoals bekend zielige kleine ki nderen en donzige 
hu ile rs waren - ewztj n -' dé beste mogelijkheid Dm veel geld in te zamelen. Ten tweede worden er zoveel goedbe
doelde nota's vol geschreven over de Otter, dat het in het geheel niet zou opvallen als wij alleen lippendienst bewe
zen' aan deze moderne dinosauriër. Wi j konden dus rustig de otter als dekmantel voor onze briljante activiteiten ge
bruiken. 

De ve rdachtmakingen uit een slecht bekend staand ochtendblad, dat het meeste geld niet wordt gebruikt voor de 
heilige doelstelling berust volledig op laster. Het bestuur krijgt niet meer dan een normale onkostenvergoeding en 
heeft niet eens uitzicht op een verzilverde handdruk bij het verlijden van de functie . De bestuursmaaltijden zijn echt 
niet breugeli aans, maar hebben eerder een calvinistisch karakter. Het wijntje en de kaviaar kwam gewoon van de 
grootgrutter. De overige aantijgingen werpen we natuurlijk ver van ons. We moeten nu eenmaal gewoon kosten ma
ken om een bloeiende vereniging aan de gang te houden . Misschien gaat dan niet het grootste deel van de fondsen 
naar het project, maar dan wordt toch zeker een groot deel van de verwerving eraan gespendeerd. De suggestie dat 
er slechts ti en procent van de baten naar het doel gaat berust op insinuatie en abject verkeerde berekeningen . Vol
gens de penningmeester hebben we maar iets meer dan tachtig procent besteed aan bestuurstaken. 

Nu, om de vlottende middelen meer ruimte te geven heeft het bestuur de geniale aanpak van André Rieu gevolgd. 
Nu hoeft u niet bang te zijn dat de secretaris bij de jaarvergadering plots naar zijn viool grijpt, of dat een ander be
stuurslid in een stemmige smartlap uitbarst. Dergelijke kundigheden laten wij over aan André. Natuurlijk hebben we 
het niet zo kleinschalig aangepakt als het eenmansbedrijf Rieu . Hij kon dan ook slechts één hoofd als beeldmerk de
poneren. Nu wil het bestuur geen overdreven aandacht van fans. Onze eigen markante beeltenissen zijn daarom niet 
gedeponeerd als beeldmerk. Om een beetje overzicht te kunnen bewaren hebben wij voorlopig drie beroemdheden 
bij het merkenbureau beschermd. De immer aaibare egel en eekhoorn en de zeldzame en daardoor waardevolle 
noord se woelmuis . Als nu bijvoorbeeld een spaarbank een eekhoorn wil afdrukken, dan kan dat alleen na goedkeu
ring en financiële genoegdoening. 

Om niet afhankelijk te zijn van de markt zal het bestuur waarschijnlijk worden uitgebreid met de heer E. Nijpels. 
Hi j heeft goede ervaringen met zwartwit beren uit China en grote vogels in Nederland. De merchandising is bij hem 
stellig in goede handen . Naast het pandabroodje zijn er mogelijkheden voor het Eekhoornnootje, de Woelmuiskaas 
en een Egelpizza. 
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Redactioneel 
We zijn te laat met dit nummer. En dan gaan we ook nog rommelen 
met de nummering. Eigenlijk zou dit het tweede nummer van het 
vierde jaargang moeten zijn. Maar u heeft het al gemerkt, nummer 
één is nooit verschenen . Dat fenomeen had moeten plaatsvinden in 
september jongstleden. Door allerlei oorzaken (vakantie, veel vrije 
tijd etc.) is het niet gelukt voldoende kopy bij elkaar te vergaren om 
een volwaardig nummer te laten verschijnen. We hebben het na 
amper beraad dus maar niet uitgebracht. 

Een ander probleem, dat we willen gladstrijken, is de nummering 
van uw lijfblad . Tussen ons, dat is een puinhoop. We hebben bij
voorbeeld zes jaar gedaan over drie jaargangen. Iets vertraagd om 
met NS-termen te spreken. Door al het geschuif met de Nieuwsbrief 
is het begin van het jaar ook plots in september terecht gekomen. 
Zodat u de rare gewaarwording zag van een nummer drie in januari 
(als het goed ging) . De penningmeester vondt het ook raar om 'hal
verwege het jaar' de giro's rond te zenden. 
Daarom is dit nummer 3/5 en komt in februari nummer 4/1. De 
deadline voor dat nummer (voor al uw zoogdierproza) sluit op 15 
januari 's ochtends om 9.15 uur. Tot dan staat mijn brievenbus open 
voor uw geschriften! 
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Van de Voorzitter 
Weer een NOlaS-nieuws, en weer veel te melden. 
Allereerst het vierde NOlOS muizenweekend. Dit 
jaar sloegen we onze vallen op in de Twiskepolder, 
een natuurrijk recreatiegebied bij Oostzaan . We 
openden de jacht op de noordse woelmuis en wa
terspitsmuis. Dertig deelnemers deden mee aan zes 
controle's van 210 vallen. Heel opvallend was het 
weer, alle soorten kwamen we tegen: zon, mist, 
zachte regen, hagel, een heldere sterrennacht en 
slagregen . Maar de hamvraag was natuurlijk : komen 
de leuke moerasmuizen in het nieuwe recreatiege
bied voort Wel, dat kunnen we'positiefbeantwoor
den. Naast massa's bos-, bosspits en veldmuizen ko
men er bescheiden hoeveelheden dwerg, noordse 
woel- en waterspitsmuizen voor. Ach en het was ge
woon een heel leuk weekend. 

Muizen, of exacter kleine zoogdieren, beginnen 
steeds meer te 'leven', want dit najaar vinden er 
veel nieuwe inventarisaties plaats : bij Andijk, rond 
Schagen, langs de Gooise kust en een zeer uitge
breide in de Wieringermeer. Het laatste onderzoek 
leverde verrassende resultaten op, met name het 
regelmatig voorkomen van de wate rspitsmu is. We 
weten inmiddels al heel veel van de Wieringer
meerse muizen door de vele duizenden braakbal
len die de mensen van W ierhaven pluizen . Door 
het intensieve muizenonderzoek van de Provincie 
Noord-Holland weten ,we ook welke soorten in 
welke biotopen ~!1;i n wat voor d ichtheden yoorko
men. Het grootschalig pluis- en vallenonderzoek 
begint steeds meer kennis op te leveren die bruik
baar is voor de inrichting en beheer van muizenbio
topen , en ook voor roofvogels en roofd ieren. 
Voor wie het pluizen nog wil leren of bijspijkeren 
verwijs ik naar de pluisdag in Castricum, voor jong 
en oud en voor ervaren en onervaren . Iedereen is 

welkom. 

In de zomer gingen tientallen mensen het veld in 
om vleermuizen te tellen, en er is veel geteld, on
danks het koude voorjaar lijkt het toch geen slecht 
vleermuizen jaar. Maar daar zal Kees Kapteijn el
ders exact over berichten. De simultaantellingen 
zijn in ieder geval zeer populair, want er was dit 
jaar een ernstig te kort aan vleermuisbomen voor de 
meer dan zestig tellers . 

Dan iets anders. Een paar weken geleden mocht ik 
mee op excursie met een aantal Westfriese boeren . 
De boeren zetten zich in om oevers langs hun be
drijven natuurvriendelijkin te gaan richten. Hun en-

thousiasme sprak mij erg aan. We kwamen ook 
langs de snelweg ter hoogte van Abbekerk (op de 
zuid rand van de Wieringermeer) . Onder aan de 
weg stond een hoog hek met gaas. Het hek staat 
ongeveer twee meter van de slootkant. Een brede, 
ruige grasstrook markeerde de sloot. Het hek liep 
door naar een klein industrieterrein met een gras
drogerij. De rondleidende boer vertelde de excur
siedeelnemers dat dit deel uitmaakt van een verbin
dingszone voor otters. Het hoge hek moet 
voorkomen dat otters de snelweg op rennen, met 
alle gevolgen van dien . Dat was dus dikke pret on
der de aanwezige boeren, wie verzint zoiets nu . 
Maar ja het hek staat er en de otter is het bijbeho
rende verhaal. Ik kon er slechts wat mompelen over 
andere dieren die er van kunnen profiteren, maar 
overtuigend klonk het niet. En dat is het ook niet. 

Hoe kan dat nu? 
Ik ban bang dat er toch te veel gesold wordt met de 
otter als symbool. Veel mensen willen best wat 
doen voor de terugkeer van de otter. Maar hoe 
haalbaar is dat. Technische instanties, zoals water
schappen w illen hun nek uit steken. M aar als de na
tuurbeschermers otters beloven en dat nooit waar 
kunnen maken dan zullen de waterschappers zich 
wel twee keer bedenken voor ze met zweverige na
tuurbeschermers in zee gaan. En dat is bijzonder 
jammer als natuurbeschermers later met een project 
aan,komen wat wel hout sn ijdt. 

lo mochten we kort geleden vernemen dat de wo
ningbouw van een mooie kleine polder bij Hoorn, 
de Lekerlanden genaamd, ernstig wordt bemoeilijkt 
omdat het gebied deel uit maakt van de verbin
dingszone voor het otterherstelplan. Tja, denk ik 
dan . Er zijn genoeg geldige argumenten om tegen 
die woningbouw te ageren, maar om nu met de ot
ter te komen is ronduit een zwakte bod. Laat die -
otter toch met rust, hij is weg en blijft de komende 
vijftig jaar gerust nog wel weg. Het is gewoon over 
met de otter. Dat kun je erg vinden, en dat is het 
ook, maar er blijft nog genoeg natuur over om je 
druk over te maken. Om te beginnen de wezel, 
hermelijn en bunzing. Dus invullen die waarne
mingskaarten of plaats eens een marterkast. 
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Muizenissen in het Twiske 
tijdens het weekend van 4, 5 en 6 oktober 1996 

Die vrijdagavond? 
De herfst laat zich goed blijken. Ook de weerman
netjes en -vrouwtjes voorspellen weinig goeds maar 
toch laad ik de kampeerspullen in want het jaarlijk
se NOZOS-muizenvangweekend is weer daar! Ge
wapend met de prachtige, helaas niet- kleurenpros
pectus van 'Recreatieschap het Twiske' fiets ik 
bepakt vanuit Amsterdam de Zaanstreek in. Overal 
staat het Twiske aangegeven dus mislopen kan ik 
het niet, wordt me verzekerd in de uitnodigings
brief. Een half uurtje fietsen denk ik maar ik word 
zo vakkundig toeristisch om mijn doel (haven de 
Roemer) heen geleid dat ik tw ee regenbu ien plus 
een heuse hagelbui meepik. Een tikje chagrijnig dan 
ook vangt voor mij dit weekend aan. 

Goed. Net op t ijd voor het eerste programma-on
derdeel soep-koffie-met-koek. Ik monster ik mede
vangers en -vangsters, een dikke twintig mensen . 
Enkele bekende gezichten, echter ook veel nieuwe. 

, Zo te zien heeft iedereen er zin in. Het tweede pro
gramma-onderdeel ('instructie over muizen, mui
zenvallen en onderzoek') wordt door Floor kern
achtig beperkt tot zes lichtgew icht opgezette 
muizen met de mededeling 'Deze moeten we heb
ben' . Highlights vormen de Waterspitsmuis en de 
Noordse woelniOis.1ó weet ik tenminste-wat ik 
moet vangen dit weekend. Gezien de vondst van 
beide soorten in het Ilperveld en Landsmeerderveld 
(zie NOZOS-nieuws 1996-4) en het vermoeden dat 
hier dezelfde biotopen te vinden zijn, is de ver
wachting hoog gespannen en de inzet 1 taart per 
10 Waterspitsen . 

Er zijn dit weekend 210 vallen (in 21 raaien) van 
het type Longworth verspreid over drie gebieden 
(zie kaartje). Floor verzorgt sectie noordwest, Nico 
sectie noordoost en Kees heel sectie zuid (de stak
ker). In noordwest ligt een drassig eilandenrijk dat 
voor een deel on begraasd blijft, een waar paradijs 
voor beide aandachtssoorten. Noordoost bezit wat 
meer bos en grasland, terwijl sectie zuid van alles 
wat heeft. 
In het bezoekerscentrum wordt de koffie voortgezet 
met een lezing door Nico, over ontstaansgeschiede
nis en beheer van dit bijna 100 ha grote gebied. Be
dijking van de polder vond al vroeg plaats. Van 
oudsher wordt dit land evenals het omliggende ge
bieden als veenweide gebruikt. Voor levensonder-
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houd een armetierig gebied, zodat geen traan gela
ten wordt om de zandwinning in de Stootersplas in 
de jaren zestig ten behoeve van een snelweg. Met 
hulp van een creatieve landschapsarchitect wordt 
het gebied zo ingericht dat natuur en recreatie ge
zoneerd kunnen plaatsvinden. Het is nu een vlucht" 
mogelijkheid voor horden recreërende Zaanlanders, 
Purmerenders en Amsterdammers . 

Het weer werkt mee (regen) dus na de lezing erop 
uit. De fantastische organisatie van dit kamp heeft 
de vallen 'geprebait ' en op scherp gezet (dank, 
dank). W ij hoeven dus alleen nog maar de vangsten 
in de vangzakken leeg te schudden, een eitje . In vol 
ornaat van laarzen en regenpak wordt de eerste val
lenronde verricht. We zijn gespitst op de Waters
pitsmuis, die hier kan zitten, echter nog nooit ge
vangen is . Een wonder want na al het hemelwater 
moet dit toch een paradijs zijn . 

Fietsen in het donker door een onbekend gebied is 
een aparte gewaarwording . Zeker als dit 's nachts 
verboden terrein is en je veldwachters kunt tegen
komen . Nico's voortvarende aanpak op een ver
meende politieauto moet brokken van chaotische 

. muizenfreaks voorkomen. Echter op de legitieme 

. vraag 'Moet u ons hebben?' antwoordt het stelletje 
(bij nader inzien) contactlenzen te zoeken. Tja ... 

Ondanks de inzet der rijkspolitie zijn we toch Floor 
nog kwijt. Na pakweg drie uur is hij met ploeg nog 
niet weergekeerd van zijn ronde. Als we ons echt 
zorgen gaan maken, staat hij op de stoep: in onver
droten ijver blijken zij alle Bosmuizen van het Twis
ke gemerkt te hebben. 
De vangsten na de eerste ronde zijn niet mis! Tops
corer is de Bosmuis met maar liefst 26 exemplaren, 
gevolgd nummer 2, de Bosspitsmuis met 13. Num
mer 3 is de Veldmuis met 8 exemplaren. Ook 
Noordse woelen zijn van de partij, niet minder dan 
4. Die buit is binnen. En als toet nog een overijveri
ge Wezel. Afijn, het is tenslotte Dierendag. 

Beet op de zaterdag 
Om 7.15 uur breekt zaterdag 5 oktober aan on
danks de hardnekkige roes van het Bavaria maltbier. 
Een snel bezoek aan de plaatselijke bakker moest 
voorkomen dat we voor achten en zonder snel ont
bijt valronde 2 moesten aanvangen. In onvervalst 



Oostzaans wisten we du idelijk te maken wat we 
hebben wilden ("Ha jo", wat zoveel wil zeggen als : 
"Goedemorgen bakkermevrouw, graag 15 volkoren 
broden en snel een beetje ") en konden we met voI
le maag aan de slag. Dit keer met Kees (excursielei
der sectie Zuid) op pad . Dat levert ons zowaar een 
grote Bruine rat en een kleine Dwergmuis op. 
Het vervolg van het ontbijt volgt om een uur of 11 . 
Met mooi weer worden er wat boodschappen ge
daan en vervolgen we het programma met een 
wandelinkje door 'de Blokken' . Nico heeft een ver
haal klaar over dit gebied met erg veel leuke be
heersresultaten op microniveau . Er vindt al tien jaar 
begrazing plaats met Schotse Hooglanders. Helaas 
blijven we steken in ons uiteindelijke eroel die dag: 
het maken van raaibeschrijvingen daar waar de val
len staan . Bij het 'Hobbyveldje ' komt er zo'n bak 
water naar beneden dat niemand bezwaar maakt 
tegen de aftocht. Onverstoorbaar vervolgen we de 
dag binnen met het pluizen van braakballen uit dit 
gebied. De enige Kerku il van de Zaanstreek is een 
prima vanger, zoals we die middag t ijdens het plui
zen van diens braakballen vaststellen. We stellen 
een topscore van 9 Bosspitsmuizen in één bal vast. 
Na even priegelen met de tabel zijn de kaken en 
schedels goed en steeds sneller op naam te bren
gen. 

Stootersplas Den lip 

Oostzaan 
Landsmeer 
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Een stevige hagelbui weerhoudt ons niet de plaatselijke 
Chinees te bezoeken, want we worden onderweg verge
zeld van een werkelijk prachtig halfronde regenboog. 
De echte die-hards onder ons vinden fietsen te makke
lijk en komen nu binnenstappen na een roei boottocht 
door het llperveld. 
's Avonds blijkt dat er in het Twiske meer te beleven 
is dan alleen mu izenpret. In het bezoekerscentrum 
wacht ons een lezing door Bert over vogels het jaar 
rond , in spetterende kleuren. En daar gaat iedan 
weer met avond program deel 2! Gewapend met 
zaklampen en hoofdlampjes in alle vormen en for
maten duiken we de nacht weer in . Mijn vallenron
de gaat naar noordwest en daar gebeurt het dat in 
een natte rietoever de eerste (en enige) Waterspits
muis gevangen wordt. Bijna zwart van kleur en met 
gewimperde poten en staart is het een echt minia
tuur ottertje! 

Kwam het tot een gelukkig einde die zondag? 
. Deze morgen, iets later dan gisteren wordt er ont
beten. Het is stralend mooi weer, de vierde en laat
ste gezamenlijke vallenronde. Het besluit wordt ge
nomen om door te vangen tot maandagmorgen 
door de bikkels in de club om de telling in het pro
vinciale systeem mee te kunnen laten tellen . Voor 
de meesten is het echter opruimen en afscheid ne
men. Zo is een weekend snel achter de rug met 
muizenissen van allerlei aard . Terugblikkend een 
gezellig kamp en nog nieuwe soorten leuke soorten 
gevangen ook! Ik kom hier zeker nog eens in het 
Twiske, een verrassend natuurlijk gebied, en vol
gend jaar op het NOZOS weekend 1997 ben ik 
weer van de partij! 

Gerd-Jan Pontenagel 
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Simultaantelling Rosse vleermuizen in het 
telgebied Haarlem-zuid, Zuid-Kennemerland 

Sinds 1992 organiseren we als NOZOS simultaan
tellingen van zomerkolonies van de Rosse vleermuis 
en de Watervleermuis. De tellingen worden eens 
per jaar in begin juli gehouden, afwisselend in de 
gebieden Gooi-west, Zuid-Kennemerland en 
Noord-Kennemerland. Bovendien wordt jaarlijks 
een telling gehouden in Gooi-zuid . 
In 1993 telden we voor het eerst de Rosse vleer
muizen en Watervleermuizenin Zu id -Kennemer
land (Kapteyn, 1993) . Op 5 juli 1996 was dit ge
bied voor de tweede keer aan de beurt. Door 
tijdgebrek konden we helaas uitsluitend kolonies 
van de Rosse vleermu is' op sporen en tellen . In d it 
artikel volgt een kort verslag van deze simultaantel
ling. 

Afbakening van het telgebied 
Het telgebied was dit jaar kleiner dan in 1993. Het 
telgebied werd nu gevormd door bossen uitsluitend 
ten zuiden van Haarlem, kortweg aangeduid met 

, "Haarlem-zuid ". Daarmee is een belangrijke afval 
Ier landgoed Elswout, een groot landgoed waar vrij
wel altijd verschillende kolonies zitten . 
De reden van de verkleining van het telgebied is 
dat het huidige, kleinere gebied " Haarlem-zuid" 
een beter afgebakend ,netwerk van bossen vormt 
waarbinnen uitwisseling van kolon ies vleérmuizen 
v,erwacht wordt. Ook is het gebied beter ' behap
baar' voor het opsporen van kolonies in een korte 
periode. 
Daarnaast is het telgebied anders begrensd in verge
lijking met 1993. Zo kon in 1996 onder andere het 
voor vleermuizen zo belangrijke landgoed Vogelen
zang niet worden onderzocht. Perikelen tussen de 
particuliere eigenaar en de overheid hebben ertoe 
geleid dat er geen vergunning werd verleend voor 
onderzoek op het landgoed. Aan de andere kant 
konden we dankzij de inzet van Frank Mertens dit 
jaar enkele bossen in de Amsterdamse Waterlei
dingduinen (grenzend aan Vogelenzang) onderzoe
ken die in 1993 buiten beschouwing zijn gebleven. 
In figuur 1 zijn alle vanaf 1987 gevonden kolonies 
aangegeven, inclusief kolonies op landgoed Elswout 
in het noorden. 

Telling wordt steeds populairder 
Wat betreft het aantal deelnemers lijkt de simul
taantelling ieder jaar een groter succes te worden. 
Dit jaar waren er maar liefst meer dan 40 mensen: 
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, 
Gert-Jan Pontenagel, Fred Vogelzang, Albert O ldenhof, 
Jeroen Vorstman, Otto Toeset, Dorien Dorrepaal, Jaap 
Postma, Teun van der Zee, Jos Roersma, Kris Joosten, 
Joy de Wit, Erik-Jan de Wit, Marian van Klaveren, Pe
tra Vlaming (en vriend in), Nico Kehl , Khosro Sigha
rian Ail , Nico Jonker, Frank Mertens, Martijn de 
Vries, Riemke Bitter, Martin Tijdgat, Barbara Bierhui 
zen met vriend Tom, Floor van der Vliet, Onno Steen
dam, Tini van Burgsteden met vriend, Arianne Sölner, 

. Arjan Postma, Els van de Geest, Paulien Dubbeid, Ar

. jàn Hensen, Marijke Delfgou, Wim Konter met zoon, 
Jan Willemse, Hermine Tinneveld, en ondergetekende. 
Vooral de hulp van Martijn Boonman, Frank Mertens 
en Floor van der Vliet was essentieel, doordat zij een 
of twee nachten hebben geholpen om de bossen in het 
telgebied systematisch te doorkruisen op zoek naar ko
Ioniebomen. 
Een woord van dank gaat hierbij ook uit naar de 
beheerders en eigenaren van de landgoederen : dhr 
F. van der Hengst (Huis te Manpad), gemeente 
Heemstede (Groenendaal), fam. P. van den Bos 
(Ipenrode), J. Buiter (landgoed Berkenrode), Water
leidingbedrijf Noord-Holland PWN N.v. (Leyduin, 

1 De nadruk ligt op de Rosse vleermuis om twee redenen. De 
eerste reden is dat de Rosse vleermuis landelijk gezien veel 
zeldzamer is dan de Watervleermuis én een karakteristieke 
soort voor Noord-Holland . De soort staat in Noord-Holland 
bovendien als bedreigd op de provinciale Rode Lijst. De 
tweede reden is van methodische aard: kolonies van de Ros
se vleermuis zijn veel makkelijker op te sporen dan die van 
de Watervleermuis, doordat ze in de boom veel hardere ge
luiden maken die met het blote oor hoorbaar zijn . Daardoor 
kun je de kolonies van deze soort zonder vleermuisdetector 
opsporen. 



Landgoed Boom- X-as Y-as Tijd eerste Tijd laatste Aantal 
soort km km uitvlieger uitvlieger uitvliegers 

Leyduin Eik 100.43 484 ,20 2215 2230 10 
Leyduin Eik 100.48 484 ,19 7 7 8 
Leyduin Eik 100.49 484 .39 n08 22:26 8 
Woestduin Popul ier 100.26 483.25 7 7 16 
AWduinen 7 98,67 482,57 7 7 0 
AWduinen 7 98,67 482 ,57 n08 ? 16 
AWduinen 7 98,67 482,57 22:05 ? 46 
Bennebroekerbos Eik 101,69 481,11 22:06 22:53 41 
Berkenrode Beuk 101,83 485,59 22:20 22:20 2 
Ipenrode Eik 101 ,63 484,73 22:20 22:30 15 
Huis te Manpad Eik 101 ,09 483,27 22:08 22:25 23 
Groenendaal Grove den 101 ,98 483,67 21 :58 22:15 4 
Vogelenzang geen toestemming ca. 50 
Totaal Rosse vleermuis ca. 239 

Tabel 1. Resultaten van de simultaantelling Rosse vleermuizen op landgoederen ten 
zuiden van Haarlem . Weergegeven is het landgoed, de boomsoort, de locatie van de 
boom in Amersfoort-coördinaten, de tijd van de eerste en laatste uitvlieger (voor zover 
dit was genoteerd) en tot slot het aantal uitvliegers. Voor landgoed Vogelenzang moest 
het aantal vleermuizen worden geschat, omdat hier geen toestemming voor onderzoek 
werd verkregen. 

Landgoed 1993 1996 

Voge lenzang 59(+30) NO 
AWd uinen NO 46+16 
Groenendaal 22+ 26 4 
Bennebroekerbos 0 41 
Huis te M anpad 6 23 
Ipenrode 3 15 
Berkenrode (25) 2 
Overbos , /....-- 0 . 0 _ 
Haarlemmer hout 0 0 
Leyduin 0 8+8 + 1 0 
(Oud) Woestduin 0 16 
Linnaeushof 0 0 

Tabel 2. Vergelijking in vleermuisbomen tussen 1993 
en 7996 in het telgebied Haarlem -zuid. Ieder getal 
staat voor een groep vleermuizen in een boom. Als 
het getal tussen haakjes staat, is het aantal vleermui
zen geschat wegens voortijdige verplaatsing van de 
groep vleermuizen. (NO = niet onderzocht) 

Woestduin, Vinkenduin, Bennebroekerbos), Staats
bosbeheer, gemeente Amsterdam (Waterleidingdui
nen). 

Resultaten telling 1996 
Populatiegrootte Rosse vleermuis 
In tabel 1 staat het resultaat van de simultaantelling. 
Er zijn 12 bomen met Rosse vleermuizen opge
spoord. De simultaantelling van uitvliegers leverde 
in totaal 189 Rosse vleermuizen op, gemiddeld be-

draagt de groepsgrootte 15,75 vleermuizen per 
boom. De klei nste groep bestond uit 2 dieren en de 
grootste groep bestond uit 46 dieren (tabel 1 ). Op 
landgoed Vogelenzang is in verschillende jaren in 
het verleden steeds een groep van 50 tot 80 Rosse 
vleermuizen aanwezig geweest, zodat het aantal 
Rosse vleermuizen voor het niet-onderzochte land
goed Vogelenzang geschat wordt op tenminste 50 
dieren. Daarmee is in het hele telgebied ten zuiden 
van Haarlem een populatie van naar schatting ten- . 
minste 239 Rosse vleermuizen aanwezig . Voorzich
tigheidshalve wordt de populatie geschat op 225 -
275 Rosse vleermuizen, 

Uitvliegtijden en boomsoort 
De tijden waarop de eerste Rosse vleermuizen uit
vlogen , verschilden behoorlijk van boom tot boom. 
Op landgoed Groenendaal vlogen de eerste dieren 
van een groep van slechts 4 exemplaren alom twee 
minuten voor zonsondergang uit. Van de relatief 
grote groepen was de eerste uitvlieger er ook al 
vroeg bij: van een groep van 46 dieren vloog de 
eerste 5 minuten na zonsondergang, en van een 
groep van 41 dieren al 6 minuten na zonsonder
gang. De eerste uitvliegtijden van de andere groe
pen varieerden tussen 8 minuten en 20 minuten na 
zonsondergang . 
In tabel 1 staat tevens in welke soort boom de 
vleermuizen zaten. De meeste kolonies werden 
aangetroffen in Zomereik. Alleen op Berkenrode zat 
een groepje van 2 dieren in een Beuk. Twee 
boomsoorten worden in de regel minder snel ge
bruikt als kolonieboom, namelijk Grove den (op 
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landgoed Groenendaal) en Populier (Woestduinl. 

Vergelijking tussen 1993 en 1996 
De gew ijzigde begrenzing van het telgebied ten op
zichte van 1993 maakt een directe vergelijking van 
de resultaten mÇ>eilijk, Aan de ene kant ontbrak in 
1996 het landgoedVógelenzang dat in 1"993 juist 
het belangrijkste landgoed was voor de Rosse vleer
muis. Aan de andere kant is in 1996 een bosgebied 
i n de AWd u i nen dat grenst aan dit landgoed toege
voegd , nadat Frank Mertens hier in 1995 voor het 
eerst enkele vleermuisbomen had gelocaliseerd. 
In 1993 verbleef i n het gebied ten zu iden van Haar
lem, dus exclusief landgoed Elswout en omgeving, 
een populatie van naar schatting 170 dieren, waar
van er 116 dieren daadwerkelijk als uitvlieger zijn 
geteld (Kapteyn, 1993). In 1996 zijn er in het deels ge
wijzigde telgebied tenminste 189 dieren geteld, en be
draagt de populatieschatting inclusief landgoed Voge
lenzang zelfs circa 240 dieren. Het verschil wordt 
grotendeels veroorzaakt door de twee bomen in de Am
sterdamse waterleidingduinen met samen 62 uitvliegers 
(tabel 1 ). Zonder dit gebied bedraagt het aantal vleer
muizen in het telgebied slechts 127 dieren en de schat
ting voor het gebied inclusief landgoed Vogelenzang 
177 dieren . Dat is vrijwel dezelfde populatieschatting 
als in 1993. 
Er is echter een verschil in nauwkeurigheid van de 
schatting . Ondanks dat in 1996 landgoed Vogelen-
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zang niet onderzocht kon worden, is de schatting in 
1996 nauwkeu riger dan in 1993, omdat in 1993 
relatief veel kolonies al verplaatst waren voordat de 
telling plaatsvond . Dat was in 1996 niet het geval, 
waarschijnlijk doordat de periode waarin we de 
vleermuisbomen opspoorden, aanzienlijk korter 
was. 

Uitwisseling tussen landgoederen 
De landgoederen in het telgebied liggen zo dicht 
opeen, dat kolonies in het gebied waarschijnlijk ver
huizen tussen bomen in het ene en bomen in het 
andere gebied . Dat vermoeden is de reden dat we 
telling van de boomkolonies simultaan moeten uitvoe
ren. En dat vermoeden is niet voor niks: de kolonies 
waren in 1996 op andere plekken en zelfs op andere 
landgoederen aanwezig in vergelijking met 1993. 
In 1993 waren het behalve landgoed Vogelenzang de 
landgoederen Groenendaal en 8erkenrode waar de 
vleermuiskolonieszaten. In 1996 bevonden de grotere 
kolonies zich op landgoed lpenrode, Huis te Manpad 
en het 8ennebroekerbos. Voor de kleine groepjes was 
het andersom: in 1993 zaten kleine groepjes op land
goed Ipenrode en Huis te Manpad, in 1996 op land
goed Groenendaal en 8erkenrode. Op het aaneenslui
tende complex Leyduin, Woestduin en Vinkenduin was 
in 1993 geen boom met Rosse vleermuizen te vinden; 
nu waren er vier bomen met (kleine groepjes) Rosse 
vleermuizen . Daarvan is mogel ijk de groep op Woest-



duin van 16 dieren (zeer waarschijnlijk mannetjes) 
in 1993 over het hoofd gezien, vanwege de moei
lijk te voorspellen locatie. 
Het is jammer dat landgoed Vogelenzang niet on
derzocht kon worden . We hebben in het telgebied 
te maken met één populatie Rosse vleermuizen, 
waarvan kolonies naar verwachting uitwisselen tus
sen de verschillende landgoed bossen. De telling is 
daarom voor herhaling vatbaar zodra er weer toe
stemming voor onderzoek op Vogelenzang gegeven 
wordt. 

Rosse vleermuizen als indicator voor nieuwe 
kansen in de Haarlemmermeer 
De populatie in het telgebiedis in Ve'rgelijking met 
vroeger tenminste met 50% afgenomen. Dat weten we 
door het ringonderzoek dat Leo Bels in de jaren dertig 
en veertig in de Haarlemmer hout en het Bloemendaler 
bos heeft ondernomen (zie Kapteyn, 1995). 
Ter compensatie van de toenemende verstening en uit
breiding van Schiphol is er een plan om aan de west
rand van de Haarlemmermeer, tussen Cruquius en 
Zwaanshoek, een moeras annex bosgebied te creëren, 
voornamelijk om een groeiend aantal recreanten op te 
kunnen vangen. Een juiste inrichting van dat gebied 
biedt voor een soort als de Rosse vleermuis een nieuwe 

kans: moeras behoort tot het belangrijkste foerageerha
bitat van de Rosse vleermuis. Een relatie tussen de 
landgoedbossen en aangrenzend foerageergebied bete
kent dat het gebied in zijn geheel veel aantrekkelijker 
wordt voor de Rosse vleermuis. We verwachten dan 
ook dat de soort enorm van. zoin gebied zal profiteren, 
kortom, dat de poputati€ tóe zal nemen (Kapteyn & 
Boonman, 1996). Een belangrijke reden om door te 
gaan' met de simultaantellingen ! 

K. Kapteyn 

Literatuur 
Kapteyn, K, 7993. Simultaantelling kolonies Rosse 
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Schuyt & Co, Haarlem . 

Kapteyn, K. & M. Boonman, 1996. Oecline of a po
pulation of noctule bats (Nyctalus noctuia) near 
Haarlem, 7930-7995, based on a method of si
multaneous counts, and the prospects for a re
covery. Abstract 7th European Bat Research Sym
posium, Veldhoven, Netherlands. 

Vertegenwoordiging 
Regionale contactgroep Vossenonderzoek 
Voor het vossenonderzoek door de Provinciale Water
leidingmaatschappij Noord-Holland is naast een weten
schappelijke begeleidingscommissie en een lokale con
tactgroep, een regionale contactgroep gevormd, met 
vertegenwoordigers van Landschapsbeheer Noord-Hol
land, Provincie Noord-Holland, Kritisch Faunabeheer, 
Wildbeheereenheden, Milieufederatie Noord-Holland. 
Tijdens de eerste bijeenkomst op 12 februari werd ver
zocht om een vertegenwoordiger van een zoogdierorga
nisatie. Ik ben gevraagd namens NOZaS en wellicht 
ook namens vu. Ik heb de vergadering van 10 april 
bijgewoond. 

Kern van het vossenonderzoek vormt het merken en 
zenderen van een aantal vbssen, i.h.b. van vossen die 
leven in het duingebied, grenzend aan cultuurland, met 
als doel de verplaatsingen van deze vossen te volgen, 
met name de dispersie van jonge vossen. Verder zal ge
probeerd worden de vermeende schade die vossen toe

brengen aan ondermeer schapen en weidevogels te on
derzoeken. 
Het onderzoek is zeer breed opgezet (o.m. bestudering 

vossenpopulatie in het duin en het aangrenzend cu 1-
tuurland, voedselonderzoek, invloed op prooidieren) en 
moet een vergelijking mogelijk maken met het onder

zoek dat in het begin van de jaren tachtig o.l.v. Jaap 
Mulder is verricht. 
Dè uitwerking van de onderzoeksmethoden is nog niet 
valwoid, en hiervan zal in hoge mate het slagen afhan
gen. Als uitgangspunt is genomen dat de populatie vos
sen in het Noord-Hollands Duinreservaat niet wordt 
bejaagd, en kan worden vergeleken met wel bejaagde 
populaties. Uit het onderzoek begin jaren tachtig kwam 
echter naar voren dat nogal wat vossen die bij het on
derzoek waren betrokken op een niet natuurlijke manier 
de dood vonden (strikken, vergiftiging). 
Jammer genoeg is het onderzoek naar de invloed op 
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weidevogels nog niet gestart zodat het voorjaar van 
1996 niet wordt benut. De onderzoeksplannen zijn te 
vaag om hier als contactgroep éen goea oordeel over te 
kunnen vormen. Door de onderzoekers wordt gesteld 
dat het niet de bedoeling is dat de contactgroep zich 
met de opzet van het onderzoek bemoeit, maar dat 
neemt niet weg dat de contactgroep wel in kennis moet 
worden gesteld van de uitgewerkte onderzoekspjannen. 

Een goede inbreng is anders niet mogel ij k. 
De contactgroep is breed samengesteld, met deelnemers 
uit tegenovergestelde hoek: Kritisch Faunabeheer ver
sus Wi ldbeheereenheden. Hopelijk lukt het om in goede 
samenwerking een zinvolle bijdrage aan het onderzoek 
te leveren. 

Zoogd i erp I atform 
Door de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdier
bescherming is een overleg ingesteld van groeperingen 
die zich met onderzoek en bescherming van in Neder
land in het wild levende,zoogd ieren bezighouden. Deel 
nemen behalve oe VU (met vertegenwoordigingen van 
de verschillende werkgroepen) ondermeer Das en 
8oom, Otterstation en diverse provi nciale zoogdierstu
diegroepen. Ik ben daar voor de NOZOS gaan zitten, 
hoewel ik ook voor de VZZ-Veldwerkgroep waarneem. 

Ruimte voor zoogdieren 
Door de werkgroep Bescherming van de VZZ is een 
plan ontwikkeld op basis van de rode lijst voor zoog
dieren . Het plan is zwaar theoretisch (wel wat er in al
gemene zin zou moeten gebeuren, maar niet hoe dit 
praktisch moet gebeuren) . Vanuit het Zoogdierplatform 

is aangedrongen op uitwerking tot concrete plannen en 
maatregelen, zodanig dat dit aansluit bij kennis en er
varing in bepaalde regio 's. De diverse in het platform 
vertegenwoordigde clubs hebben speciale vaardigheden 
waarnaar taken verdeeld kunnen worden: onderzoek, 

jurisprudentie, voorlichting, educatie en advisering, of 
combinaties daarvan. 

Soorten beleid Ministerie LNV 
Hoewel in 1990 het Natuurbeleidsplan, met ondermeer 
soortbeschermingsplannen, is gelanceerd komt van de 
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daadwerkelijke uitvoer niet veel terecht. Het Ministerie 
reorganiseert voortdu rend en heeft het 'soortdenken' 
ingeru ild voor 'gebiedsdenken '. Het soortenbeleid is in 
concept vastgesteld maar zal naar verwachting binnen 
het m inisterie zwaar geamendeerd worden. De betref
fende nota dateert overigens van februari 1995, om een 
indruk te geven van de snelheid waarmee wordt ge
werkt. 

Dus er moet niet een plan komen voor de Noordse 
woelmuis maar voor moerasgebied, waarvan dan o.a. 
Noordse woelmuis, Otter, Waterspitsmuis, Bever en 
Meervleermuis profiteren . Probleem is daarbij natuur
lijk dat niet in alle gebieden alle soorten voorkomen. 
Merkwaardig is dat onomwonden door LNV wordt 
toegegeven, dat op draagvlak wordt ingespeeld: het 
soortenbeleid is gericht op soorten die het bij het pu
bliek goed doen. Er is ook te weinig geld beschikbaar 
om voor alle soorten, waarvoor dit eigenlijk zou moe
ten, een beleid te voeren. 

. Aan internationale verplichtingen die Nederland is aan
gegaan lijkt niet te worden voldaan. Zo had in het ka
der van de Habitatrichtlijn per 1 juni 1995 moeten 
worden aangegeven welke gebieden t.b.v. de Noordse 
woelmuis zullen worden beschermd . Dit is tot op heden 
niet gebeurd. Naar mijn smaak moet de VZZ hierin 
stappen ondernemen, bijvoorbeeld als per i juni (dus 
een jaar te laat) er nog niets is gebeurd . Verder leefde 
binnen het platform de gedachte dat er door LNV te 
makkelijk aan herintroductie van soorten wordt ge
dacht. Het beleid moet er op gericht zijn soorten te be
houden. 

Floor van der Vliet 



Raadselachtige vangst in Naarden 

Boven het riet dansen ongeveer tien Baardmannetjes in 
de ochtendmist. Het rietland is ongeveer een hectare 
groot, het water staat 10 centimeter onder het maai
veld . Naast het alom aanwezige Riet staat verder 
Bitterzoet, Watermunt, Waterzuring, Pilzegge, Grote 
lisdodde en Moerasvaren op deze raai 7 van het onder
zoeksveld . Langs de bosrand wordt Schietwilg, Zomer
eik, Esdoorn, Eenslijlige meidoorn en Braam gevonden. 
In mijn rijke fantasie zie ik al Dwergmuis, Waterspits
muis en wellicht Noordse woelmuis in de vallen lopen. 

Raai 1 en 2 staan in een kruidenrijke oever een decime
ter boven de waterspiegel van de Karnemelksloot. Raai 
3 is te vinden op de voormalige gemeentekwekerij van 
Naarden . Het gebied is nu bijna spookachtig begroeid 
met meters hoge braamstruwelen en drie meter hoge 
bloeistengels van de Reuzenbereklauw. Hiertussen 
waan je je nietig. Raai 4 staat minder prozaïsch in een 
stadspark langs de buitengracht van de Naarder ves
ting. Raai 5 moet je zoeken in een smalle rietstrook 
langs een fietspad en tot slot raai 6 in de beboste ves
tingwal. 

Een rijkgeschakkeerd beeld van de voorkomende mui
zen en spitsmuizen moet te vangen zijn . Een Noordse 
woelmuis vangen is waarschijnlijk een te hoge ver
wachting . De soort is wel waargenomen in de Vecht
streek, maar de mogelijkheden om van daaruit raai 7 te 
bereiken zijn voor een Nbordse woelmuis beperkt. De 
Dwergmuis en Waterspitsmuis zijn al eerder langs de 
Goojmeerkust waargenomen en lijken niet te hoog ge
grepen. Voor de raaien 1, 2 en 5 kunnen Veldmuis, 
Rosse woelmuis en met wat geluk Aardmuis op het te 
verwachten lijstje worden gezet. De overige vangplek
ken zijn typische biotopen voor Bosmuis, Rosse woel
muis en Bosspitsmuis. Vanwege de nabije bebouwing 
is vrijwel overal ook Huisspitsmuis op het 'wenzen
lijstje' gezet. 

Ecolint Naarden 
De reden van het onderzoekje is niet het bevredigen 
van mijn nieuwsgierigheid, maar ligt verscholen in de 
nabije toekomst. Voor het gebied tussen Naardermeer 
en Gooimeerkust wordt namelijk een plan ontwikkeld 
voor het aanleggen van een ecologische verbindingszo
ne. AI eerder zijn maatregelen genomen om de rijksweg 
ten noorden van de vesting oversteekbaar te maken 

voor muizen, marters en andere beestjes. Met de na
tuurontwikkeling langs de Karnemelksloot en de bui
tengracht van de vesting Naarden moeten de ecologisch 
belangrijke moerasgebieden van de Vechtstreek (Naar
dermeer, Ankeveensche Plassen) en de Gooimeerkust 

met elkaar worden verbonden. De planontwikkeling 
wordt binnenkort gestart, de werkzaamheden volgen 
waarschijnlijk in 1997 of 1998. 
Om deze maatregelen in de toekomst op hun effect te 
kunnen toetsen én om nauwkeuriger te kunnen bepalen 
hoe het nieuwe natuurgebied moet worden ingericht 
wordt in de komende maanden een zogenoemde nuIeva
luatie uitgevoerd. In deze inventarisatie moet duidelijk 
worden welke zoogdieren, vlinders, amfibieën, reptie
len en welke planten in het gebied voorkomen. Aanvul
lend worden 'losse waarnemingen' van de overige dier
soorten opgeschreven. Medio oktober mochten de 
muizen en spitsmuizen de spits afbijten. Voor het on
derzoek zijn zeven vangraaien met in totaal 67 lifetraps 
uitgezet, alle vallen zijn achtmaal gecontroleerd . Een 
probleem was het baggeren van een sloot, waarbij een 
raai moest worden opgeheven (raai 5). In totaal zijn 
475 valcontroles te noteren. 

Resultaten 
Samengevat staan de resultaten in de tabel, hier beperk 
ik mij tot het bespreken van het teleurstellende resul
taat. Net iets meer dan 30 dieren op 475 controles is 

erg weinig. Daarbij komt, dat er slechts vier terugvang
sten zijn te melden . En deze zijn ook nog eens over vier 
raaien verdeeld . Een u itspraak over de omvang van de 
populatie is alleen met kaartleggen of andere occulte 
methoden te wagen. Aangezien ik dat diploma niet be
zit, bl ijf ik b ij de constatering 'er zitten muizen en 
spitsmuizen'. Ook een uitspraak over de verspreiding 

Tabel 1. Vangstresultaten in Naarden met vermel
ding van de verwachtingen. 

raai 

resultaten 
Huisspitsmuis 
Veldmuis 
Bosmuis 
Rosse woelmuis 

verwachtingen 
Bosspitsmuis 
Dwergspitsmuis 
Waterspitsmuis 
Huisspitsmuis 
Rosse woelmuis 
Aardmuis 
Veldmuis 
Dwergmuis 
Bosmuis 
Huismuis 

5 

x 
x 
x 
x 

x 

2 

2 
1 
3 

x 
x 
x 
x 

x 
x 

3 

2 
1 

x 

x 
x 

x 
x 

4 

4 

x 

x 
x 

x 

x 

5 

4 

2 

x 

x 
x 
x 

x 
x 

6 

3 

x 

x 

x 

7 

7 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

1 1 



over de zeven raaien is te veel gevraagd, de fout in de 
uitspraak is simpelweg veel te groot. 
Mogen we dan concluderen, dat er géén muizen en/of 
spitsmuizen in het gebied leven. Dat komt me wat te 
ongenuanceerd over; waarom zouden er geen mu izen 
zitten? Het biotoop is geschikt en de vallen stonden niet 
zo slecht, dat de slechte vangsten te verklaren zijn. Ook 
komen er in de nabije omgeving verschillende muizen 
en spitsmuizen voor. De isolatie van de gebieden (mis
schien met raai 6 als uitzondering) is nietzo sterk dat 
er geen enkele muis kan komen. En anders; ~terke ver
breiders als Veldmuis, Bosmuis, Rosse woelmuis -
soorten die je écht overal in het Gooi vangt - waarom 
zijn die dan zo weinig gevangen? 

Eigenlijk weet ik niet, althans nog niet, wat ik er van 
moet zeggen. De enige te rechtvaardigen conclusie die 
mogelijk is, is simpel nogmaals vangen. Wellicht met 
nog meervallen in aangrenzende biotopen. Als dan 
blijkt dat er weer weinig tot niets wordt gevangen, dan 
is misschien de conclusie gerechtvaardigd dat er echt 
weinig muizenleven in Naarden is. 
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Oproep van uw penningmeester! 

Ingesloten vindt u een acceptgirokaart 
voor de contributie 1997. Het zou uw 
penningmeester zeer plezieren indien 
u hier massaal gebruik van maakt. Om 
de kosten voor de NOZOS zo laag 
mogelijk te houden graag vóór 15 de
cember a.s. inzenden. 

Van het Braakballenfront 

Ransuil eet geringe graspieper 
In de zomer van 1995 ontving ik vanmedewerkers van 
natuurcentrum De Poel boerderij bij Warmer 27 braak
ballen van ransuilen, verzameld op 6 maart 1995 in het 
Warmer en Jisperveld. In dit gebied, zo weten we in
middels uit eerder uitgeplozen partijen braakballen, is 
niet de Veldmuis maar de veel talrijker voorkomende 
Noordse woelmuis het stapelvoedsel van de Ransuil. 
Dat bleek ook weer uit deze partij braakballen. Bijna 
een jaar nadat ik ze gekregen had kwam ik er eens toe 
om ze uit te pluizen. Ik vond er de resten van 21 
Noordse woelmuizen in en slechts vier Veldmuizen. 
Verder bevatten de braakballen de overblijfselen van 
twee Woelratten en een Huizmuis. En er zaten vier vo
gelschedels in, twee van mussen en twee van zangvo
geltjes met spitse snaveltjes. Bij een van die schedeltjes 
vond ik een langwerpig bot met een glimmend alumini
um ringetje eromheen. 
De gegevens hierover stuurde ik naar het Vogeltreksta
tion Arnhem. Daar stond het ringnummer geregistreerd 
als dat van een Graspieper die op 21 september 1994 
in de Kennemerduinen was gevangen en geringd. 
De Graspieper heeft dus hooguit een half jaar met het 
ringetje rondgevlogen, is misschien al dooreen uil ge
pakt in de herfst van 1994, maar kan ook nog een 
mooie winter hebben doorgebracht in zuidelijkerstre
ken. 

Floor van der Vliet 



Huismuizen 

Na het onderwerp een tijdje te hebben laten rusten kom 
ik nu toch weer eens met een aflevering "huismuizen", 
over belevenissen met muizen als huisdier. Je kunt een 
muis in huis eigenlijk alleen houden in gevangenschap. 
Voor je eigen bestwil dan, een muis weet zich in huis 
prima te redden . Een beetje te prima, dat is het pro
bleem. Snoepen van eten dat niet voor de muis bestemd 
is, met veel herrie 's-nachts rondspoken, knagen aan 
andermans spullen, ook weer vooral 's-nachts, overal 
poepen en piesen. Als er een mannetje en een vrouwtje 
los rondlopen blijft het niet bij twe.~ muiz~n. 

Wil je het een beetje controleerbaar houden dan moeten 
muizen achter slot en grendel. Daar moet niet te licht 
over worden gedacht. Een kenmerk van een mu is die 
ergens in zit is dat die muis daar uit wil. Huismuizen 
en bosmuizen kunnen hogere sprongen maken dan je 
denkt en alle muizen kunnen altijd door kleinere gaatjes 
dan je zou verwachten. En als er geen gaatje is dan 
probeert een muis een gaatje te maken. Als de boven
tanden maar ergens houvast vinden is bijna niets tegen 
het gaatjesmaken bestand. Ik heb het in dit verhaaltje 
steeds over echte muizen, zeg maar bosmuizen en veld
~uizen en aanverwante modellen. Spitsmuizen zijn erg 
simpele zieltjes die je bij wijze van spreken in een 
schoenendoos binnen houdt, al zijn ze behoorlijk vin
dingrijk in het vinden van een gaatje. Maar de andere 
muizen zijn flinke knagers. Plastic en niet te hard me
taal zoals aluminium gààt eraan, hout natuu rl ilk ook. 
In een gladde bak 'van plastic of glas kunnen ze geen 
houyast vinden om te knagen . Ook in een bak van gaas 
blijven ze wel binnen. Die bestaat helemaal uit gaatjes, 
maar het is zaak te zorgen dat die gaatjes te klein zijn 
om een muis doorte laten. 
De stelling was dat muizen die ergens in zitten er uit 
willen . Maar een verlangen naar ruimte zit daar dacht 
ik niet achter. Ik hield een bosmuis in een niet zo erg 
grote bak met een houten bodem en gazen opbouw. 
Eerst woonde die bosmuis samen met een soortgenoot 
maar dat boterde niet. Dus die soortgenoot heb ik ver
wijderd. Maar een alleensstaande mu is ged raagt zich 
saai . Er is geen reden voor sociaal gedrag. Eten, slapen 
en 's-nachts een beetje rondscharrelen, dat is het leven 
van een eenzame bosmuis. De mijne had ik de beschik
king gegeven over een lege kokosnoot met een gat erin. 
In d ie noot maakte de mu is een nest en sleepte er de 
door mij geleverde pinda's, muesli en eikels naar bin
nen. Dat werk werd 's-nachts uitgevoerd. De muis liet 
zich overdag nooit zien . Eigenlijk alleen doordat 's
ochtends het voer van de vorige avond was verdwenen 
wist ik dat die muis er nog was. 
Diezelfde bosmuis had ik eerst, zonder kokosnoot, in 

een 25 cm hoge glazen bak zitten, met als deksel een 
aluminium rooster. De muis had al meteen geen zin om 
in de bak te blijven en sprong na wat verkenningsrond
jes over de bodem met een halve salto tegen het deksel 
en begon daar aan het rooster te knagen. Dat gedrag 
probeerde ik te corrigeren door met de vlakke hand op 
het deksel te slaan. Dat hielp dan wel even maar na een 
paar minuten hing de muis al weer aan het deksel te 
knagen. 
De volgende dag hing de muis zich op. Geen wan
hoopsdaad maar het gebeurde per ongeluk. Bij het kna
gen schoten per ongelu k de bovenknaagtanden door een 
van de gaatjes in het deksel. De muis had ze blijkbaar 
niet terug kunnen krijgen en was na een tijdje waar
schijnlijk zo moe geraakt dat het niet meer lukte zich 
aan het deksel vast te klampen. Het beest hing dus aan 
zijn tanden. Ik dacht eerst een roerloos hangend lijkje 
te zien, maar opeens ging door dat lijfje een stuip
trekking. Er zat warempel nog leven in. Het koste veel 
moeite de tanden van de muis uit het deksel te wurmen. 
Toen dat gebeurd was lag het slachtoffer slapjes op de 
grond. Een heel ander beest eigenlijk, met een enorm 
opgezwollen snuit, meer een soort minineushoorn. Pas 
na ruim een week was de zwelling verdwenen. En de 
muis bleek er niets van geleerd te hebben want het 
springen tegen het deksel begon op nieuw. Ik had er 
wel van geleerd en zorgde voor een schuilplaats, de ko
kosnoot, en een andere behuizing waar de drangtot 
springen minder groot was. Langs gaas kun je als bos
muis lekker klimmen . 
Als er niets te klimmen valt komen dwergmuizen niet 
ver. Hoge sprongen maken als een bosmuis kunnen ze 
niet. Dus in een open glazen bak van 20 cm hoog kun 
je ze best houden. Toch rende er opeens een dwergmuis 
door de kamer nadat ik stukken appel in zo'n bak had 
gevoerd. Een paar dagen later toen ik een verst stuk 
appel had gegeven zag ik hoe dat kwam. Het bleek dat 
een mu is d ie een keer of wat over de appel heen was 
getrippeld kleefvoetjes had gekregen en daardoor in 
staat was in de hoek van de bak tegen het glas omhoog 
te lopen. 
Ook weer heel dom gedrag eigenlijk. De muis probeer
de aldoor al tegen de wand te klimmen. Nu lukte het 
toevallig, maar van beredeneerd over de appel lopen 
(dan ga ik kleven en kan ik de wijde wereld in) was 
geen sprake. En trouwens, zo'n muis weet het wel niet 
maar je bent veel beter af in een bak waar je eten en 
drinken en een huis hebt dan zomaar buiten, waar je 
kou en honger kan lijden, of door een ander beest wor
den opgevreten. Dat vind ik tenminste. 

Floor van der Vliet 
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Muskusos, Reuzenhert, Neushoorn en Mammoet 
aflevering 3, olifant en neushoorn 

In de laatste aflevering over Pleistocene zoogdieren 
wordt ingegaan op twee dieren die we nu alleen uit 
tropische landstreken kennen. Tijdens de ijstijden 
kwamen in Nederland neushoorn en olifanten voor. 
Een verhaal over twee uitgestorven soorten. 

De eerste neushoorn die tot het bewustzijn van de wes
terse beschaving doordrong arriveerde in het jaar 1515 
per schip in Lissabon, als geschenk van een Indiase 
sultan aan de koning van PortugaL. Het dier werd ver
volgens weer per zeepost aan de paus gezonden, maar 
het schip verging voor de kust van Italië, begin 1516. 
Desalniettemin zou deze neushoom beroemd worden 
omdat er een houtsnede van werd gemaakt, door Al
brecht Dürer. Dürer heeft het dier niet zelf gezien, hij 
ging af op een schets van een ander, en zijn weergave 
is dan ook niet natuurgetrouw. 
Lange tijd heerste er verwarring over het aantal hoorns 
van de neushoorn. Er waren berichten overtweehoorni
ge neushoorns, maar de exemplaren die vanuit India en 
Azië westerse onderzoekers bereikten, bezaten allemaal 
maar één hoorn. Pas aan het eind van de achttiende 
eeuw, toen meer bekend werd over de Afrikaanse neus
hoorns (met twee hoorns) kwam er een einde aan de 
verwarring. We onderscheiden nu vijf soorten: de Indi
sche of Pantserneushoorn, de Javaanse neushoorn, de 
Sumatraanse neushO?rn (die een onvolledig ontwikkel
de tweede hoorrLbezit),,'de Breedlip- ofWitt~ neus
hoorn, en de Puntlip- of Zwarte neushoorn (de laatste 
twee uit Afrika). 
Waarom dit verhaal over deze merkwaardige kolossen, 
die door hun zware huidplaten en hoorns zo'n 'prehis
torisch' voorkomen hebben? Omdat neushoorns gedu
rende de ijstijd ook in Nederland voorkwamen. Enige 
tijd geleden werd een klein schedelfragment uit de 
Waddenzee werd opgevist. Waarschijnlijk is het sche
deldakfragment afkomstig van de Wolharige neushoorn 
(Coe/odonta antiquitatis), één van de vier soorten die 
in Nederland voorkwamen. Deze Europese ijstijdsoor
ten zijn verwant aan de kleine Sumatraanse neushoorn. 
We weten redelijk veel van de Wolharige neushoorn 
omdat er niet alleen botten van zijn teruggevonden, 
maar omdat er ook complete karkassen met huid en 
haar zijn teruggevonden in de permanent bevroren bo
dem van Siberië, en omdat onze verre voorouders het 
dier meer dan eens hebben vereeuwigd in hun grot
schilderingen. De wolharige neushoorn was voorzien 
van een dikke vacht, had een omlaaghangende kop met 
twee hoorns, en voedde zich met gras, kruiden en twij
gen van struiken (van de complete permafrost-exem
plaren kon de maaginhoud worden geanalyseerd). 
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De Wolharige neushoorn stierf aan het eind van de 
laatste ijstijd uit; zijn verwanten in Azië en Afrika heb
ben het wat langer uitgehouden, maar worden momen
teel ook met uitsterven bedreigd. Ditmaal niet door kli
maatveranderingen, maar door handelingen van de 
mens: vernietiging van de leefomgeving van de ver
schillende neushoomsoorten, en stroperij vormen de 
belangrijkste bedreigingen. Er zijn nog 1800 Indische, 
60 Javaanse, 700 Sumatraanse, 4600 Witte en 4000 
Zwarte neushoorns, plus een aantal in diverse dieren
tuinen over de hele wereld. Niet veel dus. 

Mammoeten uit de Waddenzee 
Wie een boek over de evolutie van het leven opslaat bij 
het hoofdstuk "ijstijdzoogdieren" wordt heel vaak ver
gast op een plaatje van Mammoeten in een uitgestrekte 
woestenij van sneeuwen ijs. De Mammoet (Mam
muthus primigenius) is inderdaad typerend voor be
paalde perioden van het Pleistoceen. Maar er moet een 
kanttekening bij worden geplaatst. De Mammoet was 
geen bewoner van langdurig besneeuwde of verijsde 
gebieden. Hij was weliswaar aangepast aan subarcti
sche omstandigheden (o.a. door een dikke vacht van 
lange, bruine haren, en door reserves in de dikke vet
bult tussen de schedel en de schoft), maar in de ijstijd
landschappen van de boeken zou hij het niet lang heb-

. ben uitgehouden. Een volwassen Mammoet moest per 
d,ag toch vele tientallen kilo's gras, bladeren, twijgen en 

, andere gewassen verorberen, en een gebied dat wordt 
bedekt door gletsjers levert een dergelijke oogst niet. 
Het is beter om je de Mammoet voor te stellen als een 
steppe- en toendra-bewoner, gebieden waar dus meestal 
ook 's winters nog wel genoeg viel op te scharrelen. 
Net als de andere uitgestorven en thans nog levende 
soorten olifanten had de Mammoet een gebit dat was 
aangepast aan het vermalen van grote hoeveelheden 
groenvoer. Grote, platte en vooral ribbelige kiezen dus, 
die met een speciale beweging van de onderkaak over 
elkaar werden geschuurd. Het bijzondere kenmerk van 
het olifantsgebit is dat de kiezen horizontaal gewisseld 
worden, en wel van achter naar voren. Andere zoogdie
ren, inclusief de mens, wisselen verticaal: nieuwe kie
zen (en tanden) komen van onderen of van boven al 
naar gelang men de onder- of de bovenkaak beschouwt. 
Olifantskiezen bestaan verder uit een aan elkaar gekitte 
reeks van platte schijven, de lamellen. Deze lamellen 
bestaan uit een rand van hard email, met daartussen 
het iets minder harde tandbeen (dentine). De lamellen 
worden met tandcement aan elkaar geklonken. Achterin 
de onder- en de bovenkaak zit een sponsachtig or
gaan van kraakbeen dat gedurende een belangrijk 



deel van het leven van de olifant (of Mammoet) 
nieuwe lamellen aanmaakt. Mammoeten wisselden 
net als de recente olifanten vijf keer. Ze hadden in 
totaal in iedere helft van boven- en onderkaak ach
tereenvolgens drie melkkiezen en drie ware kiezen. 
In principe was slechts één kies in iedere kaakhelft 
in gebruik, hoewel het voorste deel van de kies in 
wording (die er achter lag) soms ook al werd benut. 
Onderzoek van Mammoetkiezen uit Rusland en van de 
Noordzeebodem heeft aangetoond dat ze nogal wat te 
lijden hebben gehad van het fijne zand dat door de 
poolwinden van de randen van de vergletsjerde gebie
den naar de toendra werd gevoerd. Kennelijk werden 
de planten er daar mee bedekt en sleten de kiezen van 
de olifantachtigen steeds sneller al Wie zIch goed wil 
voorstellen wat dit betekent moet maar eens een paar 
uur op een stuk schuurpapier kauwen. De evolutie van 
de Mammoetkies vertoont dan ook een tendens in de 
richting van steeds hogere elementen (met meer materi
aal om te 'verslijten ') met steeds meer lamellen (en 
daardoor naar verhouding meer van het harde email). 
AaIT her aanrailamellen en ae graaa-van afslijTing I<afy

men ook de leeftijd van het dier aflezen. 
Het moeten indrukwekkende verschijningen zijn ge
weest, die grote harige kolossen met hun enorme ge
kromde slagtanden. Hoewel ze nauwelijks groter 
Wären dan de recente Indische olifant hadden ze 
een wat hogere schoft door de vetbult achter de 
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schedel (waarin voedingsstoffen lagen opgeslagen 
om de winters op de toendra door te komen). Maar 
ook de slagtanden waren aanzienlijk groter dan die 
van de moderne olifanten. Mammoeten waren in 
sommige streken zeer algemeen. Zo algemeen dat 
hier en daar in Rusland hele lagen met Mammoet-

. haar in de bodem worden gevonden (de dieren zui
len waarschijnlijk, net als andere behaarde 
toendrabewoners in de lente hebben verhaard), ter
wijl het ivoor van Mammoeten, lang nadat de soort 
was uitgestorven, uit de Russische steppen werd 
verhandeld naar China. Daar werd een groot deel 
van het beroemde middeleeuwse en Iaat-middel
eeuwse handsnijwerk in tienduizenden jaren oud 
Mammoetivoor uitgevoerd! 
Een deel van het materiaal uit het westelijk Waddenge
bied was, toen ik het onder ogen kreeg, dringend toe 
aan conservering (zo niet restauratie) . Ik zou iedereen 
die nog botten, kiezen of tanden in de boet of op zolder 
heeft liggen willen vragen om dit te laten conserveren. 
Soms zijn opgeviste botten heel gaaf, zo gaaf dat ze 
zetfs een jarenlang bestaan als tuinversiering (zon, 
vorst, regen, droogte) hebben overleefd. Maar soms 
zijn ze heel brokkelig en vallen ze na het drogen onder 
je vingers u it elkaar. Dat heeft te maken met de op
bouw van botten, kiezen en tanden . Mammoetkie
zen bijvoorbeeld bestaan uit drie verschillende soor
ten materiaal : email, tandbeen en cement. Deze 
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drie hebben echter een verschillende krimpings
factor, dus wanneer je een vers opgeviste kies op de 
verwarming legt om te drogen valt hij meestal spon
taan in losse lamellen uit elkaar. Het drogen van op
geviste zoogdierfossielen zou eigenlijk een weken
lang proces moeten zijn . De kwetsbaarheid van het 
materiaal heeft ook te maken met het feit dat het 
uit zee komt: zout dat tijdens het drogen uitkristalli
seert kan de natuurlijke samenhang van het fossiel 
zodanig aantasten dat het gaat scheuren en ver
brokkelen . Voordat opgeviste botten, tanden en kie
zen van ijstijdzoogdieren gedroogd en geconser
veerd kunnen worden, is het nodig dat ze ontzilt 
worden . Dit proces is een zaak van geduld : er gaan 
maanden overheen . 
En dan komt nog de determinatie: vaak gaat het om 
fragmenten, op z' n best een compleet bot. Wat voor bot 
is het? Voorpoot, achterpoot, links of rechts? En wat 
voor soort dier was het? Paard of rund? Edelhert of 
Rendier? Een enkele keer is het niet mogelijk om er met 
de literatuur alleen uitte komen, en moetje naar een 
zogenaamde "referentie-collectie" uitwijken, waar 
bijna complete skeletten (al dan niet in onderdelen) 
van allerlei dieren aanwezig zijn. Een botfragment 
naast complete botten houden is vaak de enige ma
nier om een juiste determinatie te krijgen. Maar 

, meestal is dit langdurige en vaak tijdrovende karwei 

Agenda 
We hebben weeieefl winter voor de deur staan. Tijd 
dus voor een aantal 'binnenactiviteiten' . Hieronder wor
den twee verpozingen voor het late najaar aangeboden 
(binnen uiteraard) én een voor de winterharde onder 
ons buiten - en dat nog wel een weekend lang ook! Ter 
geruststelling het is wel de bedoeling om binnen te sla
pen. 

7 december 1996 
Pluisdag te Castricum. Wegens groot succes wordt 
de provinciale pluisdag herhaald. Met z'n allen plui 
zen we een grote hoeveelheid braakballen. Ieder
een is welkom (ook vriendjes, vriendinnen, je moe
der of een toevallige kennis). Er zijn 'deskundigen' 
aanwezig dus schroom niet. Het pluizen start om 
11.00 in de Dorpsstraat 65 te Castricum. 

12 december 1996 
Een lezing over vleermuizen in het kantoor Leiduin 
van Gemeentewaterleidingen Vogelenzangseweg 21 
te Vogelenzang. Koffie en thee staat klaar om 
19.40, de lezing begint om 20.00 uur. 
De sprekers zijn: Rogier Lange en Floor van der Vliet. 
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de moeite meer dan waard. Want het is belangrijk 
dat zoveel mogelijk materiaal goed gedocumen
teerd bewaard blijft als onderdeel van het verhaal 
over de ontstaansgeschiedenis van de wereld waar
in wij leven. 

Het huis van de aarde 
Een aantal vondsten van Pleistocene zoogdieren uit 
Noord-Holland is tentoongesteld in een nieuw mu
seum voor regionale 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 Waddengebied 
verteld aan de hand van een groot aantal bodem
vondsten, variërend van boorkernen tot zwerfstenen, en 
van Mammoetbotten tot vuurstenen werktuigen. Het 
museum is dit jaar gerealiseerd . Het huis van de 
Aarde is nog op zoek naar interessant materiaal dat 
in de tentoonstelling gebruikt zou kunnen worden. 
Mocht u geologische of archeologische vondsten uit 
de regio willen afstaan of in bruikleen willen geven, 
neem dan contact op meLde schrijver. 

Bert de Vries 
Mering 27 
1777 DG Hippolytushoef 
telefoon 0227-593940 

31 januari tot 2 februari 1997 
Een nieuwe aanbied ing in het totaalpakket van de 
NOZOS; een weekend lang over de eekhoorn. Naast 
lezingen worden bossen en bosjes op aanwezigheid van 
eekhoorn nesten doorzocht. Tijdens het weekend 
zijn eekhoorn-deskundigen aanwezig, die onder 
andere zullen wijzen op de kenmerken van winter
nesten . 
Het weekend start op vrijdagavond om 19.00 uur 
met koffie en lezingen. Zaterdag en zondag gaan 
we naar buiten om eekhoorns te zoeken. Zaterdag 
eten we gezamenlijk ergens en wellicht is er nog 
een korte lezing. 's Nachts slapen we. Aangezien er 
overnachting geregeld moet worden graag opgave 
bij : 

Peter van der Linden (035) 6854902 -thuis 
(075) 6351598 -werk 



Lastige laatvliegers 

In Assendelft woont een kolonie laatvliegers in een 
huis. Dat kan letterlijk zo worden opgevat. Samen met 
Kees Kapteyn was ik daar drie of vier jaar geleden al 
eens omdat er vleermuizen onder de vloer van de bega
ne grond zouden zitten. Je denkt dan aan muizen maar 
het bleek wel degelijk om vleermuizen te gaan: in een 
convectorput (verwarmingsradiator in gat in de vloer) 
lagen keutels van laatvliegers. Vleermuizen waren daar 
niet te zien maar ze hadden wel een ander warm plekje 
in gebruik: de meterkast in de hal, waar buizen van de 
centrale verwarming doorheen liepen. AI5,je de kast
deur vlug opendeed en omhoogkeek zag je een paar 
laatvliegers zich uit de voeten maken. Boven het aan
grenzende plafond van de woonkamer wa.;; voortdurend 
gekrabbel te horen van rondkruipende vleermuizen. De 
laatvliegers bleken het huis 's avonds te verlaten door 
een spleettussen dakpannen, vrij dicht bij de nok. Dat 
betekende dat ze op zijn minst acht meter moesten 
klimmen om van de plaats waar ze zich overdag schuil
hielden bij de uitvliegopeningte komen. 
De vleermuizen zijn er nog steeds. Eind april werden er 
een paar weggehaald door de Dierenambulance. Ze la
g~n op de grond in de meterkast. Toen daar een tussen
schot werd weggesloopt bleek er een hele groep aanwe
zig, en overal lagen keutels. Dat vonden de nieuwe 
bewoners van het huis niet plezierig, temeer vanwege 
de aanstaande geboorte van een kind . Overwogen werd 
de vleermuizen met chemische middelen te bestrijden. 
Het beste leek mij ~çhter dè vleermu izen terugJe dri j
ven naar een ruimte waar ze geen overlast gaven, bij 
voomeeld de spouwmuur. Ik bekeek de situatie op 12 
mei. Op 1 7 mei werd de vloer van de kamer boven de 
woonkamer opengemaakt. Vanaf de meterkast lagen er 
in een baan tussen latten keutels, met drie duidelijke 
concentraties, en groezelige plekken op de vloer, waar 
de laatvliegers boven het plafond hadden gezeten. Een 
groot aantal kieren en de verbinding met de meterkast 
werden met pur-schuim afgesloten. Vleermuizen waren 
er op die dag trouwens niet: door het lawaai waarmee 
's ochtends de spijkers uit de vloer waren gehaald wa-
ren ze waarschijnlijk verjaagd naar de spouw. In de 
meterkast werd onderin de muur een gat gedicht. 

te kruipen. Ik kon er drie vangen, maar het leek of 
de rest dat in de gaten had. Plotseling waren ze ver
dwenen. Bij het plafond bleken enkele gaten in de 
muur te zitten. Blijkbaar waren ze daardoor wegge
kropen . Ook die gaten werden gedicht. Nu konden 
ze zeker niet meer naar binnen. Dacht ik. 
Maar een week later hingen er toch weer Iaatvlie
gers in de meterkast. De dagen daarvoor werden 
op de bovenverdieping ramen vernieuwd en waar
schijnlijk hadden de vleermuizen zich vanwege het 
getimmer schuilgehouden. Een tl-lamp en een pa
troon toiletverfrisser in de meterkast had ze er niet 
van weerhouden hun oude plekje weer op te zoe
ken. Dit keer waren het er zeven en door goed te 
kijken waar ze wegkropen werd een nog niet be
kend gat in de muur opgemerkt. Ook dit gat werd 
royaal met pur-schuim gedicht, evenals nog enkele 
andere plekken waaLze_e~ntll~ellangsJmode~ 
kruipen. 
Nu moet het wel raar lopen als de laatvliegers toch nog 
kans zien om zich op ongewenste plaatsen te nestelen. 
Denk ik. In de spouw kunnen ze rustig blijven zitten, 
dat geeft de mensen in het huis geen last. Binnenkort 
zal de kolonie een keer geteld worden. En de komende 
maanden zal bekeken worden of de getroffen maatrege
len afdoende zijn. Wie weet waar de laatvliegers nog 
opduiken, hardnekkig als ze blijken vast te houden aan 
hun oude woonplek. 

Hoor van der Vliet 

Overlast laatvliegers 11 
In aanvulling op het voorgaande; de Laatvliegers zijn 
door Floor van der Vliet geteld op 7 juni. Er werden 30 
tot 35 exemplaren geteld. 

redactie 

Waarschijnlijk kwamen ze daardoor~~miil~I!!11111111111 binnen. Dacht ik. 
Helaas waren de vleermu izen 
op 19 mei toch weer terug. Er 
hing een gezelschap van der-

tien laatvlie~rsin demete~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kast. Vervaarlijk lieten ze 
hun tanden zien en panie
kerig begonnen ze rond 
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Korte berichten 

De Das I 
Op de grens van Hilv~rsum en Maartensdijk huist een 
kleine dassenpopulatie. Telkenjaren worden ongeveer 
10 volwassen en halfvolwassen dieren geteld. Helaas . 
worden er ook ieder jaar verkeersslachtoffers gevon
den. De populatie wordt niet kleiner, maar ook niet 
groter. In potentie is er in de streek wel ruimte voor een 
grotere populatie. Het aantal verkeersslachtoffers is 
echter de belangrijkste beperki ng voor groei. 

AI enkele jaren geleden zijn er.9nder qe A27, de 
Utrechtseweg en de Graaf Floris V weg zogenoemde 
dassentunnels aangelegd. Echter naar nu blijkt onvol
doende om verkeersslachtoffers te voorkomen. Een van 
de oorzaken hiervan is, dat de activiteit van de Dassen 
zich in westelijke richting heeft verplaatst, en daar lig
gen geen dassentunnels. Door het regionaal Dassenbe
raad en de M ilieufederatie Noord-Holland is daarom 
bekeken wat de beste oplossing was voor dit probleem. 
In eerste instantie leek afsl uit ing van de Graaf Floris V 
weg de beste bescherming te geven. Helaas wilde de 
gemeente Maartensdijk hieraan niet meewerken. Ook 

, een versmalling van de weg en verlaging van de rijsnel
heid kon niet worden besproken. Daarom is door Hans 
Vink en ondergetekende in overleg met Natuurmonu
menten gezocht naar een technische oplossing. 

Op ons voorstel worden nu onder de Graaf Floris V 
weg twee nieu:"'$ dassèntunnels aangelegd; Daarnaast 
zijn er aanvullende maatregelen als het neerzetten van 
een hekwerk. Aan de provincie Utrecht, de provincie 
Noord-Holland, en aan de landinrichtingsdienst is sub
sidie aangevraagd. De beide gemeenten, Maartensdijk 
en Hilversum zijn gevraagd vergunning te verlenen 
voor de noodzakelijke werkzaamheden. Sneller dan 
verwacht heeft iedereen positief gereageerd op het 
voorstel en het subsidieverzoek. De gemeente Maar
tensdijk heeft zelfs op haar initiatief f 2.000 toegezegd 
als aandeel in de kosten. Natuurmonumenten zorgt 
voor de uitvoering van de maatregelen, zodat volgend 
jaar de Graaf Floris V weg geen hinderpaal meer hoeft 
te zijn. 

Peter van der Linden 

De Das 11 
De Huydecopersweg loopt over de gronden, die oor
spronkelijk toebehoorden aan Joan Huydecoper, ook 
wel Huydecopervan Maarsseveen genoemd (1769-
1836). Joan Huydecoper was heer van Maarsseveen en 
Neerdijk, ridder in de Orde van de Unie der Nederland-
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se Leeuw, commissaris en kapitein der burgerij en lid 
van de raad van de stad Amsterdam. Ook was hij di
recteur van de Nederlandsche Bank en lid van de Pro
vinciale Staten en van de Ridderschap van Noord-Hol
land. Kortom een belangrijk man. 
Huydecoper kocht op 25 september 1797 van Pieter 
Cornelis Hasselaer het landgoed Groeneveld te Baarn. 
Groeneveld behoorde oorspronkelijk tot de ridderhof
stad 'Drakenburg'. Het berustte op feodale traditie en 
werd in 1340 riddermatig. Drakenburg was gelegen 
even ten noorden van het huidige Groeneveld. De Huy
decopersweg loopt oorspronkelijk van Groeneveld naar 
de grens van het graafschap Holland. Tegenwoord ig is 
de Huydecopersweg in drie delen 'geknipt' door aanleg 
van de A27 en andere wegen. 
Het zuidelijkste stuk v~m de Huydecopersweg is on
langs door de gemeente Hilversum afgesloten voor ge
motoriseerd verkeer. Als motivatie geeft de gemeente 
de bescherming van een bedreigde populatie van de 
Das. Deze bestaat uit ongeveer tien dieren, terwijl de 
Huydecopersweg ligt tussen de hoofd burcht en de 
voornaamste foerageergebieden. Ondanks dat de Huy
decopersweg onverhard is, werd er regelmatig en hard 
over de weggereden. Met de afsluiting van de Huyde
copersweg is het blijvend voortbestaan van de das in 
Holland weer een stukje veiliger. 

Peter van der Linden 

Huistijgers 
Dat huiskatten vogels vangen is voor niemand vreemd; 
dat ze - zoals bij onze kat - bij tijd en wijle als een 
soort mu izenslager functionneren is ook niet onbekend. 
Wat minder bekend zal zijn dat ze ook - zoals een vori
ge kat - hagedissen en/of salamanders verorberen. 
Naast insecten (vlinders, vliegen en libellen) en de eer
der genoemde d ieren worden ook wel grotere zoogd ie
ren gepakt en indien mogelijk verorberd . Te denken 
valt hierbij vooral aan konijnen. Onze huistijger denkt 
zo af en toe een jong levend konijn bij ons thuis te 
moeten afleveren. Onze dank is dan zeer groot: een 
weggejaagde kat en een vrijgelaten konijn. Eens heeft 
de vorige kat een eekhoorn gevangen die de kennisma
king niet heeft overleeft. Huistijgers kunnen verder ook 
ver bovengronds nog wel eens wat aanrichten: De 
buurvrouw van enige huizen verderop meldde mij dat 
in 1995 een eekhoorn nest door haar kat was uitge
haald. 

Martien Bouman 



Diefstal 
Begin augustus 1996 een heerlijke dag, we zaten dan 
ook lekker in de tuin thee of limonade te drinken en te 
kletsen. Tot een van de twee logées riep : één muis! En 
ja hoor: een bosmuis zat tussen de aardbeienplantjes. 
Hij voelde zich kennelijk betrapt en racete 'als een 
streep' de bescherming van nabijgelegen varens tege
moet en verdween. We vormde met zijn zevenen kenne
lijk toch niet zo'n bedreiging want even later was hij/ 
zij er weer. De bosmuis kroop/sloop wat heen en weer 
en zo verloren wij de muis uit het oog. Maar even later 
was hij er weer en verdween met dezelfde snelheid als 
de eerste keer als een bruin/rode streep tussen de 
varens. Bosmuizen zijn toch niet rood? Nee maar de, 
vermoedelijk in de bek meegenomen, aardbei wel! De 
oorzaak van de nogal tegenvallende oogst van ons 
aardbeienperk was nu ook meteen duidelijk: min of 
meer leeggeroofd dooreen bosmuis. Een heel gerust
stellende gedachte dat het niet wéér de slakken waren ... 

Martien Bouman 

Verkeer & Vleer 
Platgereden padden en egels zijn een bekend verschijn
se l. Veel minder vaak (althans voorzover nu bekend) 
worden vleermuizen slachtoffer van het verkeer. Kees 
Kapte!;1 heeft mij verteld dat er in onze hele provincie 
5 of 6 gevallen van platgereden vieren bekend zijn . Tij 
dens hettellen van platgereden padden, in de gemeente 
Huizen, heb ik in 1996 3 geplette vleermuizen aange
troffen . Op 20 april 1966 werd midden op een rijstrook 
van de Nieuwe Buss~mmerweg (een hoofdverbindings
weg met aan weerskanten een al wat oudere bomenrij) 
op een stukje met aan beide zijden van de weg bos een 
gewone dwergvleermuis gevonden. De Valkeveenselaan 
is een klinkerweg met aan weerszijden een dubbele rij 
oude beuken . Naast de laan zijn nog enkele stukjes bos 
en ook tuinen met nog meer oude bomen. Er is een ko
lonie rosse vleermuizen vastgesteld bij 'de leeuwen
berg' ook dat hoorde ik van Kees. Op 2 juli 1966 vond 
ik twee geplette rosse vleermuizen midden op de rij
weg. De plaats is wel ca. 500 m verwijderd van 'de 
leeuwenberg', maar zoals Kees vertelde is het best mo
gelijk dat de kolonie zich in het gebied verplaatst en is 
het het meest voor de hand liggend dat de dieren 's 
morgens vroeg, als het licht wordt, tijdens of vlak na 
het uitzwermen door de auto(s) zijn geplet. 

Martien Bouman 

Noordse woelmuis pal bij Amsterdam 
Door het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek 
(I B N) is vorig jaar onderzoek gedaan naar het voorko
men van de noordse woelmuis in Polder de Zeevang en 
in het oostelijk deel van Waterland. Op redelijk wat 

plaatsen werd de soort gevangen, onder meer langs de 
dijk langs het IJ tussen Schellingwoude en Durgerdam, 
ten noordoosten van Amsterdam. 
Daar ging ik ook vallen zetten toen voor open dagen in 
het llperveld, begin mei, een paar noordse woelmuizen 
nodig waren om daar ten toon te stellen. Het llperveld 
is immers een van de beste woongebieden voor de 
soort. En dat wil je "het publiek" laten weten. 
Het valt in het voorjaar om de een of andere reden 
nooit mee om muizen te vangen en het lukte ook nu 
slecht. In de 20 vallen die ik in strookjes riet had gezet 
lieten zich wat bosspitsmuizen vangen en na drie dagen 
één noordse woelmuis. Het bleef de volgende dagen bij 
nog enkele bosspitsmu izen. Daarom verplaatste ik een 
rij vallen naar een rietstrookje ten westen van de Schel
lingwouderbrug, aan de rand van Schellingwoude. Dat 
zou je ook de stadsrand van Amsterdam kunnen noe
men. Ik had het idee daar veldmuizen of bosmuizen te 
kunnen vangen, ook wel leuk voor een tentoonstelling. 
Ik ving inderdaad een veldmuis. Maar twee dagen later 
ook een noordse woelmuis. De vallen hebben daarna 
nog twee dagen gestaan zonder dat er iers-geva-n-gen 
werd. 
Leuk aan de vangsten is dat het opnieuw een plek is 
waar veldmuis en noordse woelmuis beide voorkomen, 
en dat de rietkraag tamelijk geïsoleerd ligt en ook vrij 
droog is. Aan de ene kant ligt een nogal ruig begroeid 
weilandje met daar achtertuinen, en daar weer achter 
de huizen van Schellingwoude. Aan de andere zijde be
vindt zich een weg met een sloot en daarnaast de hoge 
oprit naar de Schellingwouderbrug, met even verderop 
de drukbereden ringweg rond Amsterdam. Het geschik
te biotoop ter plaatse is voor de noordse woelmuis niet 
groot: een strook van 5-6 meter breed en ca. 150 m. 
lang. Daaromheen ligt droger grasland. 
Hetzou wel de moeite lonen om de rietiandjes op veen
grond in Amsterdam Noord eens met vallen te onder
zoeken. Wie weet zitten er noordse woelmuizen În Am
sterdam. 
Overigens ben ik van mening dat de noordse woelmuis 
als rode lijstsoort gehandhaafd moet blijven. Hoewel er 
inmiddels behoorlijk wat recente vindplaatsen zijn in de 
veengebieden van Noord-Holland blijft het een feit dat 
de noordse woelmuis in een groot deel van dat gebied 
in de cultuurgraslanden niet meer voorkomt en dat de 
situatie daar nog verder verslechtert. Denk bij voor
beeld aan de waterpeilverlagingen in Waterland in het 
kader van ruilverkavelingen. 

Floor van der Vliet 

Tien jaar vleermuisinventarisaties, een lezing 
Reeds tien jaar vinden er inventarisaties plaats in de 
bunkers van Amsterdams Waterleidingduinen. In de 
winter worden hier alle overwinterende vleermuizen 
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geteld. In de lezing zal worden ingegaan op de ontwik
kelingen die de afgelopen jaren zijn opgetreden en op 
de invloed van de genomen maatregelen om de vleer
muizen te beschermen. Er zal ook worden ingegaan op 
het onderzoek dat plaatsvindt naar de zomerverblijf
plaatsen en het foerageergedrag. 
De lezing is op 12 december 1996 in het kantoor Lei
duin van Gemeentewaterleidingen Vogelenzangseweg 
21 te Vogelenzang. Koffie en thee staat klaar om 
19.40, de lezing begint om 20.00 uur. 
De sprekers zijn: Rogier Lange en Floor van der Vliet. 

Vleermuizengeluidswal 
Rond Schagen komen zeker zes verschillende vleermui
zen voor. OverwinteringsplaatSenzijn"echter schaars in 
deze omgeving. In overleg met de gemeente Schagen 
wordt nu een overwinteringsplaats gemaakt in een ge
luidswal nabij Hoep-luid. Met oude rioolbuizen als 
stutpaal en muur wordt een ondergrondse ruimte ge
maakt in de geluidswal. Met behulp van een betonnen 

sloot tot aan het bejaardenhuis. 

Kleine beesies. Een beetje van die tladderdingetjes. 

Nee, laag over het water zie ik ze niet vliegen. Weet je 
waar dat soort beesten wel zitten? Als je verderop bij 
het bejaardenhuis naar het park gaat. Bij de vijver zit 
ik wel eens te vissen en daar zie je ze. 

Hm, nou een stuk of vijf zes. Er is er ook wel eens een
. tje tegen me visdraad gevlogen. Dat is een maf gezicht 
jongen als zo'n beest naar de kant peddelt. Net een 
soort vlinderslag. 

Ik denk dat ze daar onderde brug zitten. Daar zie ikze 
meteen boog onder vandaan kommen .. 

Van de kant af kan je daar niet kijken maar met een 
bootje zou je daar wel onder kunnen komen. 

rioolbuis, met een doorsnede van 1,60 meter, wordt Nee weet ik niet, ik heb geen bootje, maar daar leggen 
deze-ruimte toegankelijk gemaakt. Voor de ingang --wel bootjes, dan ken je daar-er toch eentje van pakken?
komt een ijzeren deur, waarin een opening zit ter grote 
van een brievenbus. De ruimte wordt uitgegraven tot 
onder de grondwaterspiegel. De moderne' bu nker' 
wordt afgedekt met een laag grond van één meter dik. 

, Voor het regulieren van de luchtvochtigheid worden 
ontluchtingsbuisjes aangebracht. 
We hopen dat het een kwestie van tijd is voordat de 
eerste vleermuizen komen slapen. 

Wel ja, als je het maar weer teruglegt. Moet je wel met 
je klauwen peddelen want roeispanen liggen er niet in. 

Hé die vleermuizen bij het sportpark die hangen in de 
struiken te slapen of zo, weet je dat? 

Ja echt, een hele zwerm bij mekaar. 

. " Do van Dijck Nee goocheme Jodocus, natuurlijk zijn dat geen vogels . 

Diepvrieskist 
NOlOS-paar Janny Nijman en Jan Verkaik hebben 
hun oude (ziet er nieuw uit) diepvrieskist aan de NO
lOS geschonken ten behoeve van de opslag van par
tijen braakballen. Hulde voor deze actie. De kist is af
geleverd en gestationeerd bij uw penningmeester. 

Joost Verbeek 

Rondom de zoogdierstudie IV 

Hallo, ik eh las in de krant van de week dat jullie met 
een vleermuisclub bezig zijn en nog naar waarnemin
gen vroegen. 

Ik weet wel wat waarnemingen ja. 

Nou, ken je dat fietsbruggetje bij de AK-sportvelden? 

Precies, ja, nou daar zitten behoorlijk wat vleermuizen. 
Ik zie ze als ik van trainen kom. le vliegen over de 
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Denk je dat ik blind ben? 

Ja nou toch zijn dat wel mooi vleermuizen. Je moet 
maar een keer komen kijken anders als je het niet ge
looft. 

Ja nu ook, ik heb ze van de week nog gezien. 

Waarom zou dat niet kunnen in november? 

Ja kom effe. Ik vertel waarnemingen die je ken gebrui
ken, ik doe de moeite om die aan je door te bellen. Als 
je het toch niet gelooft ... 

Ja nou vooruit maar, je ziet maar wat je er mee doet. 
De mazzel. 

Fred van Vlierloot 
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FOTO WILLEM MIDDELKOOP 

Op het strand van Petten is gisterochtend een dode dwergvinvis aangespoeld, Het beest is 
6.75 meter lang, Het skelet van het aangespoelde dier gaat naar het Fries Natuurmuseum 
in Leeuwarden, Het is pas de vijftiende keer in deze eeuw dat een dwergvinvis aanspoelt. 

De laatste keer gebeurde dat in 1987. ook op de kust van Noord-Holland, 

o 
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UITGEZETTE DASSEN 
RAKEN DIKWIJLS VAN DE 
WAL IN DE SLOOT 

Natuurbescherming valt niet samen met 
dierenbescherming. Dat blijkt weer eens bij 
de pogingen die al enige tijd gedaan wor · 
den dassen (Me/es me/es) in bepaalde de
len van Nederland opnieuw uit te zetten . 
De sterfte is betrekkelijk hoog. Verrassend 
genoeg blijkt dat verdrinking mogeliJk~en 
zwaar tol eist onder Nederlandse dassen 
(Lutra 39,1-32). 
Het Instituut voor Bos- en Natuuronder
zoek kreeg tijdelijk de financiële middelen 
om herintroductiepogingen nauwgezet op 
effect te onderzoeken. In 1992 werd be
gonnen met het loslaten van dassen in een 
paar gebieden waar zij ooit voorkwamen: 
Midden-Overijssel en Zuidoost-Friesland. 

- Nieuwe populaties op-die plaatsen zom:Jen 
en schakel kunnen vormen tussen ge'fso
leerde restpopu laties. Het officiëelloslaten 
van,dassen blijkt nog niet zo makkelijk : 
soms blijken de dieren zelf al uit hun tiJde· 
lij ke verbl ijf ontsnapt da nkzij hun met verve 
toegepaste graaftechniek. In Overijssel 

, werden op het landgoed Eerde , waar de 
das in de jaren vi jftig verdween , in totaal 
twaalf dassen uitgezet. Of ze nu in het ge
bied bleven of vertrokken , bi jna alle dieren 
werden uiteindelijk doodgereden, verdron
ken gevonden of ternauwernood van ver
drinking gered. Een vrouwtje overleefde in 
het gebied zelf en kre~ gezelschap van een 
wild mannetje , voormalig bewoner van een 
zeven kilometer verderop liggende burcht. 
lfj plantte zich vervolgens voort. Een uitge
zet vrouwtje sloot zich bij de bewoners van 
die burcht aan; twee jaar later wierp ze jon
gen maar werd kort daarop overrederl. 
De Friese nieuwkomers toonden zich wat 
minder reislustig. Vermoedelijk kwam dat 
doordat zijn in grotere groepen tegelijk wer
den uitgezet: eerst de mannetjes, dan de 

vrouwtjes. Dat in de hoop dat de eerste ge
neigd zouden zijn ter plekke te blijven we
gens de aanwezigheid van aanvankelijk 
nog opgesloten vrouwtjes. En die laatste 
groep zou mogelijk juist weer honkvaster 
blijken door de al door de mannetjes ge· 
creëerde geursporen en wissels naar voed
selgebieden. Van de negen dieren verdron
ken er twee - waarvan één net buiten de 
twee kilometer lange zone waarin een ge· 
kanaliseerde rivier weer dasvriendelijk ge
maakt was. Eén mannetje week naar Dren
the uit. Maar de rest leefde een jaar later 
ROg in hetzelfde gebied , bij Oldeberkoop, 
waar hun soort aan het begin van de eeuw 
verdween. 
Het begeleidende onderzoek leidt tot enige 
voorzichtige gevolgtrekkingen. Zo tonen 
vrouwtjes zich na loslating minder plaat
strouw. Maar mannetjes blijven in een ge
val zeker niet ter plekke: wanneer zich al 
eerder losgelaten mannelijke dieren geves
tigd hebben . De beste resultaten kunnen 

- voOrfaan welliCff! bereikt wordendoor das
sen niet al te ver van bestaande populaties 
uit te zetten: zo'n t ien tot vijftien kilometer. 
De kans dat zwervende dassen goed te
recht komen is dan groter. 

Onbedoeld kwam bij deze uitzettingspro
jecten iets anders bovendrijven : het ver· 
drinkingsrisico dat dassen lopen . Dassen , 
zijn wel degelijk goede zwemmers. Wan· I 

neer nodig gaan ze zonder probleem te wa , 
ter , desnoods meerder keren per nacht, I 

pendelend tussen burcht en voedselterreill. 
Maar op veel plaatsen maken steile of glad:
de beschoeiingen het trekkende dassen 011 

mogelijk eenmaal opgezocht water weer te 
verlaten . ' 
Als verkeersslachtoffer is ons zwaarste lan' 
droofdier , met zijn opvallende zwart-wit ge· 
streepte kop , vermaard . Een dode das , 
langs de weg blijft niet lang onopgemerkt. ' 
Bij verdronken dassen ligt dat anders. Ver· 
moedelijk wordt het aantal dassen dat jaar· 
lijks verdrinkt in 'beschoeid' water sterk on · 
dersch~t. En het beeld van hun overle
vingskansen was al niet posi tief. 
Eerder bleek al dat tegen de helft van de 
nieuwe aanwas van dassen omkomt in het 
verkeer. Na j a re n lan~achteruitg~ng is er 
nueen licht herstel van de Nederlandse 
dassenstand, met rondde 2.200 dieren, 
mede dankzij het aanbrengen van dassen-, 
tunnels op verkeersknelpunten. Maar ook . 
wat betreft het aanpassen van steile oevers 
is er nog veel werk aan de winkel . 
(FR ANS VAN DER HELM) 
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NOZOS-Ieden 
Alkemade B C Briandln 44 2037 XN Haarlem 023-53 31185 

Appel jr C J C Lessestr 111 1966 SE Heemskerk 0251-227291 

Argeloo M Wagewg 52 1811 MK Alkmaar 072-5128100 

Bakker J N Beetswg 43 1851 CB Heiloo 072-5337588 

Ballintijn K Re igerpk 68 1444 AC Purmerend 
Baltus J A Pr I renestr 7 1934 EC Egmond a/d Hoef 072-5061599 
Bikker M Pr Christinaln 39 1421 BD Uithoorn 0297-53063 2 
Bitter Mw R Monnetflat 35 1422 EE Uithoorn 0297-561318 
Bobeld ij k F Hoep 57 1741 MB Schagen 0224-214462 
Boonman A M 1 B Bakkerin 143/ 11 3582 XW Utrecht 
Boonman M 1 B Bakkerin 213 3582 ZR Utrecht 030-2 716529 
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 Dorpswg 221 A 1759 CH Callantsoog 
Buys E P 1 e v Sw i ndenstr 90/B 1093 CJ Amsterdam 
Daan N 2e Broekermolen/Lagendk 8 1911 MT Ui~geest 0251-311171 
Daemen B Bickersgr 2 1013 LE Amsterdam 020-6265283 
Dijck D van Mozartln 9 1741 HR Schagen 0224-213351 
Doornveld Mw M Melkwg 5 1406 PM Bussum 035-691 2591 
Drees Mw M Sprui tenbosstr 10 1012 LK Haarlem 023-5328116 
Ebeling Koni ng 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 
Fleur P A Waddenwg 110 1025 PX Amsterdam 

, CWNL van Breukelen/ 
Sectie Oec Vogelenzangsewg 21 2114 BA Vogelenzang 023-5233530 
Haakma M Dr de Vriesstr 31 1654 JT Benningbroek 0229-591605 
Harder J Postbus 2524 1200 CM Hilversum 035-542 4505 
Helder R Singelstr 12 1398 BN Muiden 0294-214141 
Hesseling Mw R Koninginnewg 148 1075 ED Amsterdam 
Heuve l Mw E N vld Zylstr 66/R 2011 TP Haarlem 023-53 27691 
Hoekstra B f'- -- Bornsestr T18 7601 CK Almelo 05490-11294 
Hoogenboom Mw 1 Zinneveltin 14 2082 CS Santpoort Zu id 
Hoorn J M vld Purmersteenwg 16 1441 DL Purmerend 
Houwelingen R van Concordiastr 9 2171 CK 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 
Jong H de Bosschenhoek 45 Oud Beijerland 0186-621729 
Jonker N Rietsngl 8 1441 NL Purmerend 0299-428531 
Jonkers D A Koggewagen 3 1261 KA Blaricum 035-5260456 
Joosten Mw C M C Craafsewg 16 6512 CB Nymegen 024-3603367 
Kampf R Westeinde 69 1636 VC Schermerhorn 
Kapteijn K Meermanstr 38 2132 PR Hoofddorp 023-5642777 
Kehl N Dr Bendersin 35 1901 HH Bakkum 0251-656878 
Kelder C M L de Collignyln 8 1623 ND 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 DS Amersfoort 033-4750858 
Lange R Bergeend 19 3435 VK Nieuwegein 030-6039460 
Lelie C F vl d P J Troelstrain 44 3818 KT Amersfoort 

Linden P vl d Wesselstr 25 1222 CD Hilversum 

Maale M Dv/d Notvvg5 1692 EM Hauwert 

MelchersM Laplacestr 65/ HS 1098 HS Amsterdam 020-6650925 

Mertens F Ysselln 14 2105 VB Heemstede 023-5292683 

MijnhoutG B Wolffin 15 1215 HV Hilversum 035-6232476 

M ostert K Palamedestr 74 2612 KS Delft 015-2145073 
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MotMw I Daalwijk 219 1102M Amsterdam 

Nat Park Kennemerduin Militairewg 4 2051 EV Overveen 

Nijman Mw J Muldery 16 1825JR Alkmaar 

Oldenhof A Smedestr 45 2011 RE Haarlem 023-5424812 

Paassen A G van R de Beerenb In 44 1181 XT Amstelveen 020-6412548 

Peerenboom A Randersdk 15 1813 AA Alkmaar 072-5155835 

Pontenagel G J Ruyschstr 60 0 1091 CE Amsterdam 020-6682999 

Postma J Lakenkoperswg 20 1383 CS Weesp 0294-412804 
PWN 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 C F Loop 21 1862JG Bergen 072-5895346 
SBB/NWA dhr H Vink Postbus 1300 3970 BH Driebergen 
Schaper C T Kranenburgstr 123 1602 VK Enkhuizen 0228-316146 
Stam A G v Spykstr 23 1931 EH Egmond aan Zee 072-5061641 
Steendam EngeworR1er 38 1531 MX Wormer 075-6283576 
Stuart J A Jacobsstr 27 1991 TC Velserbroek 023-5389481 
Swaan A J Torresstr 33/111 1056 RR Amsterdam 
Tadema 0 G Wakerdk 21 1446 BR Purmerend 0299-641909 
Ten Haaf & Bakker Nieuwpoortsin 61 1815 LK Alkmaar 
Thier Mw E Clematisln 30 2111 BE Aerde'nhout 
Tielman C Kapershof 7 1657 LM Abbekerk 0229-582041 
Tijsen W De Dolven 39 1778 JP Westerland 0227-593095 
Timmermans G t aplacestr 50/FiS 1098 HX Amsterdam 020-6H30237 
Toeset 0 Past Roozenln 22 1187 AN Amstelveen 020-6418030 
Twisk P Comm de Quayin 460 5224 EB s Hertogenbosch 073-6218457 
Veen E C vl d Egboet 24 1671 LJ Medemblik 0227-543133 
Verbeek H 0 J Gemaal 9 1613 AM Grootebroek 0228-513605 
V~sbeen F Hofwykstr 16 11 1055 GE Amsterdam 020-6750907 
Vlaming Mw P Luttik Oudorp 24 1811 MX Alkmaar 072-5158639 
Vliet F vld Spaarndammerstr 660 1013 TJ Amsterdam 020-6828216 
Vogelzang F J Nautahof 28 1106 ZO Amsterdam 020-6969117 
Voute A v Lijndenln 8 3768 MG Soest 035-6015573 
Vries M de M onnetflat 35 1422 EE Uithoorn 0297-561318 
Vries jr 0 de v Steenstr 8 1771 CK Wieringerwerf 0227-602756 
Walravens H , ~~ St Willibrordu5str 56/11 1073 VD Amsterdam 
Wardenaar KJ F Hendrikpints 19/111 1052 XP Amsterdam 020-6824514 
Welf inghof-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 Kreileroord 0227-663523 
Wijs W J R de Pimpernelstr 6 1314 JL Almere 036-5346338 
Willemsen-Runia Mw J Schoolstr 8 1674 PO 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 10 7738 PG Witharen 0523-676470 

Toezending van NOZOS-Nieuws (of ruilabonnement): 

Artis Bibliotheek Plantage Kerkln 38-40 1018 CZ Amsterdam 
Bonte Piet Stichti ng 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 0317-474850 
ITZ 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 
Milieufederatie Noord Holland Stationsstr 38 1506 DH Zaandam 075-6351598 
Landschapsbeheer NH Stichting Postbus 6090 2001 HB Haarlem 
Landschapsbeheer NHI 
o v Galen St Kleverparkstr 23 2013 CK Haarlem 
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LNV Directie Noordwest Postbus 603 1110 AP Diemen-zuid 020-4953184 
NHG LimburgiL Backbier v Galenstr 64 6163 XW 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 Stichting Postbus 8080 6700 DD Wageningen 
VZZ Emmaln 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 Museum (ITZ) te Amster
dam (dhr van Bree) en in de bibliotheek van het Zoölogisch Museum te Leiden (dhr Smeenk). 

LID AF 

Bikker M 
Bree T P van 
Posma B 

Uithoorn 
Haarlem 
Venhuizen 

NOZOS WAARNEMERS (lijst per 1-1-1995) 

7247 Argeloo M Alkmaar 072-5128100 
0180 Baltus J A Egmond aid Hoef 072-5061599 
7200 Beusekom R F J van Huizen 035-5255688 
7214 Bikker M Uithoorn 0297-530632 
0167 Bobeldijk F Schagen 0224-214462 
0029 BQQl"lman A M Utrecht-- 030-22-1li529 
0213 Boonman M Utrecht 030-2512486 
0026 Boshamer J P C Den Helder 0223-645648 
7205 Bouman M Huizen 035-5254482 
0221 Brockhoff E Amstelveen 020-6434504 
7201 Brouwer R Callantsoog 

, 0223 Bul R Heerhugowaard 072-5742193 
7229 Daan N Uitgeest 0251-311171 
0168 Dijck 0 van Schagen 0224-213351 
0175 Doornveld Mw M Bussum 035-6912591 
7228 Effern R Santpoort Noord 023-5387842 
7230 Fabritius H E Avenhorn 0229-542499 
0222 Haakma M Benningbroek 0229-591605 
0212 Hanekamp ,B_- Ermelo 
7238 Heemskerk R St Pancras 
0206 Helder R Muiden 0294-214141 
7206 Heuvel Mw E N vld Haarlem 023-532 7691 
0067 Hoekstra B Almelo 05490-11294 
0181 Honingh H J Kwadendamme 
0218 Hoorn J M vld Purmerend 
0031 Houwelingen R van Sassenheim 0252-120395 
7235 Janssen M Amsterdam 
7213 Jeurink N Lelystad 
0166 Jong M J de Groningen 050-3180044 
0174 Jong A de Castricum 0251-655417 
0224 Jonker N Amsterdam 0299-428531 
7202 Jonker J 
7226 Jonkers 0 A Blaricum 035-5260456 
0069 Joosten Mw C J Nymegen 024-3603367 
0032 Kapteijn K Hooiddorp 023-5642777 
7211 Kehl N Bakkum 0251-656878 
7209 Klein Schiphorst W Heiloo 072-5128856 
7236 Koelman R Groningen 
7223 Koning F J Petten 
0040 Kriek R Haarlem 023-5313576 
7207 Kruijsen B Santpoort Noord 
7216 Laar V van Amersfoort 
7242 Lam E 
0039 Lange R Nieuwegein 030-6039460 
7215 Linden P J H vld Hilversum 
7222 Melchers M Amsterdam 020-6650925 
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0220 Mertens F 
7224 Mijnhout G 
0011 Mostert K 
7245 Mulder J 
0003 Postma J 
7225- Rijnja F G 
0177 Roersma J 
0020 Roobeek C F 
7212 Scharringa K 
7233 Schut P 
7218 Slingerland P 
7240 Smit L 
7210 Stuart J 
7203 Thier Mw E 
0217 Tijsen W 
7241 Vader H 
7227 Veen E C vld 
0176 Vegte J W vld 
0014 Veldhuyzen v Zanten H 
0001 Verbeek H 0 J 
0110 Verbruggen H 
7219 Verbruggen Mw R 
7243 Verdonck M 
0004 Verheggen L S G M 
7221 Visbeen F 
7217 Vlaming Mw P 
0005 Vliet F vld 
7232 Vlugt D 
72 31 Vogelzang F 
0239 Voute A 
0033 Vries M 
0169 Vries Ir 0 de 
0219 Wezel P J M 
0044 WiJS W J R de 
0059 Winden A van 
7234 Winters B 
7220 Witte R 
7236 Woutersen C 
0008 Zee T C R vld 
7999 Derden (archiefmateriaal) 

Heemstede 
Utrecht 
Delft 
De Bilt 
Amsterdam 
Bussum--
Petten 
Bergen 
Heiloo 
Hilversum 

Middenmeer 
Velserbroek 
Aerdenhout 
Westerland 

Medemblik 
Limmen 
Amsterdam 
Grootebroek 
Santpoort Noord 
Amsterdam? 
Leerdam 
Geleen 
Amsterdam 
Alkmaar 
Amsterdam 
Bergen 
Amsterdam 
Soest 
Amsterdam 
Wieringerwerf 
Haarlem 
Almere 
Nijmegen 
Medemblik 

Alkmaar 
Almere-haven 

023-5292683 
030-2946113 
015-2145073 
030-2203158 
020-6838707 

0226-383130 
072-5895346 
072-5330022 

023-5389481 

0227-593095 

0227-543133 

020-6275459 
0228-513605 
023-5367370 

046-4742357 

072-5158639 
020-6828216 

020-6969117 
035-6015573 
020-6626968 
0227-602756 
023-5362363 
036-5346338 
024-3605334 
0227-542892 

072-5119575 
036-5348363 








