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in het kader van het Natuurbeleidsplan van het ministerie van onder andere natuurbeheer zijn verschillen
de plannen geschreven ter betere bescherming van diersoorten en diergroepen. Een soortbeschermingsplan 
voor bijna uitgestorven onschuldige vis- en zaadeters als Lepelaar en_ Korhoen is natuurlijk leuk. Ook het 
plan ter meerdere eer en glorie van botervliegen kan op mijn -minzame instemming rekenen. Moeilijker 
verteerbaar echter is een beschermingsplan voor een zoogdiereter als de Kerkuil. Daar grU\vel ik van. Zo'n 
enge vogel die 'onze' zoogdieren schade toebrengt beschermen ... bah! 
En dat terwijl - oh schande - er niet één fatsoenlijk beschermingsplan voor een zoogdier is gemaakt (en 
zelfs niet is gepland). Natul1r1ijk doet Lenyhaar bestvoor-de2eehond en zijn er stapels goed bedoelde no
ta's geschreven over de Otter. Maar dat zijn geen soortbeschermingsplannen. Op z'n hoogst zijn het krap
bemeten lapmiddelen die slechts enkele aspecten van de bescherming beschrijven. Leny stopt de huilers 
helemaal vol met melk en vis, maar daarna worden ze gewoon weer de vervuilde plomp ingemieterd. Voor 
de Otter zijn allerlei leuke oversteekjes gepland voor 's heerens wegen, maar echt totale bescherming zit er 
niet in. 

Ook met de andere weinig voorkomende zoogdieren wordt maar wat aangerotzooid. Met veel misbaar 
zijn enkele Bevers uitgezet en worden kunstburchten of dassentunnels aangelegd. Over de Noordse woel
muis wordt alleen gespeculeerd over mogelijke maatr~gelen (men weet het gewoon niet, maar dat staat zo 
dom). Het meest vergaand zijn de gevangenisdirecteuren die stellen, dat hun fokprogramma's vele dieren 
voor uitsterven hebben beschermd. Ze vergeten dan gemakshalve te melden, dat de zelfde museumbazen 
vele dieren hebben gedood en gemarteld alleen om ze in een kooitje gezet te showen aan de goedgelovi
gen die ieder weekend al pindastrooiend langs de zwaar gefrustreerde dieren schuifelen. Gelukkig hebben 
de bonzen alleen oog voor de spectaculaire exotische dieren als leeuwen olifant, onze inheemse fauna is 
veilig voor deze barbaren. 
Maar goed, deze column was - en is - niet bedoeld om anderen te betichten van wangedrag. Het lucht na
tuurlijk wel op. Eigenlijk had ik een pleidooi voor soortbeschermingplannen voor enkele zoogdieren willen 
houden. Alleen dan immers wordt alle bestaande kennis op een rijtje gezet en komt er gericht geld vrij 
voor de bescherming en eventueel nader onderzoek ter vulling van de gaatjes. Maar goed je raakt op dreef 
en laat je gaan. 

Noord-Hollandse zoogdieren die zitten te smachten' op een soortbeschermingsplan zijn: Das, Boommarter, 
Noordse woelmuis, Waterspitsmuis en vleermuizen en vooruit de Otter. Het is maar dat u het weet. 
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Rozenschijn 

'" mijn weg gaat niet over rozen. Een spreekwoord stellig 
uitgevonden door een masochist (waarschijnlijk een re
dacteur), die liever de bloemetjes buiten wou zetten maar 
steeds verder in de put kwam te zitten. Zo'n gat kan je 
beter dempen voor het kalf is verdronken. Of anders ge
zegd: na zonneschijn komt regen. 

Voorheen waren bestuursleden wellenswaar vrij onge
woon, maar toch wel trouw met copy. Helaas Kees heeft 
in een overmoedige bui een bouwval gekocht (een huis 
noemt hij het heel optimistisch) en is nu volop aan het 
knutselen en prutsen om het kot leefbaar te maken. Joost 
is al maanden niet meer achter zijn braakballen \Neg te 
sleuren en Nico heeft het gewoon druk. Gelukkig maakt 
Floor zich nog kwaad om een berichtje in de Telegraaf, 
zodat hij tenminste nog een artikeltje inleverd. Dat alleen 
a! is een rechtvaardiging om deze krant voor rioolmin
nend Nederland instand te houden. 

De echte vulling van uw lijfblad is ditmaal verzorgd door 
twee actieve leden. Zonder hen krijg ik nog eens reuma
tiek. Veel.lee~plezier, en ". schrijf ook eens! 

Inhoud 

Zoogdieren-inventarisatie in een stukje 

drukke cultuur 
Frank Mertens 

Simultaantelling water- en rosse vleermuis 

in het Gooi & Utrechtse heuvelrug 
Martijn Boonman 

Huismuizen IX 
Floor van der Fliet 

Fred, vragen en ontspanning 
Roofmuis 
Vos als ballerina 
Vleermuizentellen 
Rondom de zoogdierstudie VI 

Geknipt voor u ... 
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Zoogdieren-inventarisatie in een stukje 
drukke cultuur 
Zoogdieren in de vrije natuur vallen door hun 
verborgen leefwijze moeilijk op. Om zoogdie
ren waar te nemen gaan mensen vaak naar na
tuurgebieden en doen daar de grootste moeite 
voor deze waarnemingen. Zoogdieren waarne
men in de directe leefomgeving van de mens 
kan soms een verrassend beeld opleveren. Niet 
alleen zijn de dieren minder schuw, maar waar
nemingen kunnen vaak ook eerder worden 
verkregen door menselijke activiteiten. Denk 
hierbij aan de vele verkeersslachtoffers. Inventa
riseren van zoogdieren in de bebouwde kom 
kan dan ook door middel van meer onder
zoeksmethoden plaatsvinden dan in natuurge
bieden. 
Aan de hand van een voorbeeld i n de gemeen
te Heemstede geeft dit artikel aan hoe milieu-
groepen zoogdieren kunnen inventariseren, met 

I i U 

welke methodieken, en welk effect dit kan heb-
ben op de besluitvorming bij overheden. De 
inventarisaties kunnen meehelpen om de ver
spreidingsatlas van kleine zoogdieren completer 

te maken. 

De Leidsevaartweg is een drukke weg waar veel 
auto's rijden. De weg was omstreeks 1992 een 
slecht geasfalteerde weg waar veel ongelukken 
gebeurden. Doordat het wegdek slecht en de 
weg smal was, konden auto's er niet hard rij
den. Voor vrachtauto's was de weg te smal, dus 
verboden voor vrachtverkeer. 
De gemeente besloot om een herziening van 
het bestemmingsplan te starten en de weg 
opnieuw te asfalteren en te verbreden met gras
betontegels. Leden van de Nederlandse Jeugd
bond voor I'-~atuurstudie, afd. Haarlem begre
pen niet waarom de weg 'verbeterd' moest 
worden zodat auto's harder konden rijden en 
er ook vrachtauto's konden worden toegelaten. 
De NJI~ voerde een inventarisatie uit naar flora 
en fauna en toonden een hoge natuurwaarde 
aan. Een verslag hiervan is tezamen met een 
be-waar-naarde gemeente Heemstede gestuurd. 
Het bezwaar werd verworpen omdat aan de 

3 



Tabel 1: Overzicht van de methoden (+ = waargenomen en - ~ niet waargenomen), in relatie tot de mogelijkheid 
dat een soort aanwezig is op grond van verspreidi ng en biotoop (+ = Grote kans, 0 = matige kans en - = nagenoeg 
geen kans) 1 = inloopvallen, 2 = zichtwaarneming, 3 = geluidswaarneming, 4 = sporen, 5 = verkeersslachtoffer, 

6 = interview 

Egel Erinaceus europaeus 
Bosspitsmuis Sorex araneus/coronatus 
Dwergspitsmuis Sorex minutus 
Waterspitsmuis Neomys fodiens 
Huisspitsmuis Crocidura russu/a 
Mol Ta/pa europaea 
Watervleermuis Myotis daubentonii 
Grootoorvleermuis P/ecotus auritus/austriacus 
Dwergvleerm u is Pipistrellus pipistrellus 
Ruige dwergvl. Pipistrellus nathusii 
.Rosse vleermuis Nycta/us nactula 
Laatvlieger Eptesicus serotinus 
Haas Lepes capensis 
Konijn oryctafagus cunicu/us 
Eekhoorn Sciurus vulgaris 
Rosse woelmuis Clethrionomvs rzlareo/us 

I U 

Woelrat Arvico/a terrestris 
Muskusrat Ondatra zybethicus 
Aardmuis Microtus agrestis 
Veldmuis Microtus arvalis 
DWOFCTYY"\"ic \",-'51 I IUI.:J Microtus minutus 
Bosmuis Apodemus sylvaticus 
Bruine rat Rattus norvegicus. 
Huismuis Mus musculus 
Vos Vulpes Vu/pes 
Wezel MustelIa nivalis 
Hermelijn MustelIa erminea 
Bunzing Mustela putorius 
Damhert Cervus dana 
Ree Capreolus capreolus 

bestaande situatie niets veranderen zou. Er zijn 
nu zo'n twee jaar voorbij sedert de 'verbeterin
gen' zijn aangebracht. Momenteel worden ver
keersdrempels gelegd om hard rijden tegen te 
gaan. 

Materiaal en methode 
De Leidsevaartweg is gelegen tussen station 
Heemstede-Aerdenhout en loopt tot in Voge
lenzang. Voor de inventarisatie is alleen geke
ken in de gemeente Heemstede, in de directe 
nabijheid van de Leidsevaartweg. De oost-west 
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begrenzing van het studiegebied loopt tot en 
met de oostelijk gelegen Leidsevaart en de wes
telijk gelegen weilanden ten opzichte van de 
spoorrails Haarlem-Leiden. De ten westen van 
de spoorrails gelegen weiden en ten oosten van 
de Leidsevaart gelegen akkers, die te vinden 
zijn tussen de landgoederen Berkenrode, le
penrode en Huis te Manpad, worden intensief 
beheerd. 
De waarnemingen die verzameld zijn bij de in
ventarisatie door de NJN-afd. Haarlem en de 
waarnemingen die verzameld zijn aan de hand 
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Tabel 2, Het terreingebuik van de verschillende soorten waargenomen zoogdieren (route = het gebruik van het 
Leidsevaartgebied om naar een ander gebied te komen, toevallig = of het dier er mogelijk door zwerven is geko-
men) 

Egel Erinaceus europaeus 
Bosspitsm u is Sorex araneus/coronatus 
Huisspitsmuis Crocidura russuIa 
Mol Ta/pa europaea 
Watervleermuis Myotis daubentonii 
Grootoorv!eermuis Plecotus auritus/austriacus 
Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 
Ru ige dwergvl. Pipistrellus nathusii 
Rosse vleermuis Nyctalus nactula 
Laatvlieger Eptesicus serotinus 
Haas Lepes capensis 
Konijn oryctalagus cunicu/us 
Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 
Muskusrat Ondatra zybethicus 
Veldmuis Microtus arvalis 
Bosmuis Apodemus sylvaticus 
Bruine rat Rattus norvegicus 
Huismuis Mus musculus 
Vos Vulpes Vulpes 
Wezel MustelIa nivalis 
Hermelijn MustelIa erminea 
Bunzing Mustela putorius 
Ree Capreolus capreolus 

van twee jaar tellen van verkeersslachtoffers 
dienen als basis voor dit artikel. Daarnaast zijn 
er de laatste paar jaar zicht-, sporen- en ge
luidswaarnemingen gedaan. 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de 
dieren die zijn waargenomen en met welke 
techniek. Er wordt een indeling gemaakt naar 
de volgende technieken; inloopvallen, zicht
waarneming, geluidswaarneming, sporen, ver
keersslachtoffers en interviews. Als inloopvallen 
zijn Long-worth life traps gebruikt. In het leef
gedeelte bevond zich een beetje stro en als 
(Ioklvoer werd een mengsel van pindakaas met 
havermout gebruikt. De vallen werden in de 
meerjarige, dichte kruidachtige vegetatie van de 
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spoorberm geplaast. Zichtwaarneming bestond 
uit het waarnemen van vliegende en lopende 
dieren. Geluidswaarnemingen bestond uit het 
horen van vleermuisgeluiden met het blote oor 
(Iaatvlieger en rosse vleermuis) en met een 
D9S-batdetector. Daarnaast werd gelet op ge
luiden van spitsmuizen. Alle sporen deden 
dienst als bewijs dat de soort voor kwam, zo 
waren molshopen het voor het voorkomen van 
de mol. 
Onsystematisch werd er gelet op doodgereden 
dieren. Het waarnemen van verkeersslachtoffers 
bestond voornamelijk uit toevalstreffers bij het 
gaan naar en komen van het station Heemste
de. Eén keer is er kort gesproken met de milieu-
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ambtenaar van de gemeente Heemstede. Uit 
zijn hoek komen dan ook de waarnemingen 
wat betreft het interview. 
Door de verscheidenheid van het landschap en 
het daaruit voortkomende grote aantal biotoop
soorten zijn een groot aantal zoogdieren te ver
wachten. Op grond van verspreiding en bio
toop is er een bepaalde kans dat een soort in 
het gebied voorkomt. In tabel 1 wordt deze 
kans weergegeven. 
Op grond van hoe de dieren zijn waargenomen 
in relatie tot voorkomen in het omliggende ge
bied wordt een indeling gemaakt van het ter
reingebuik van de waargenomen zoogdieren. 
Tabel 2 geeft hiervan een overzicht. Vervolgens 
wordt aan de hand van Wammes (1986) een 
indeling gemaakt op welk niveau de zoogdieren 
-leven. De indeling vindt plaats aan de hand van 
micro-, meso- en macroniveau. 

Resultaten 
Tabel 1 geeft aan welke zoogdieren zijn waar
genomen en met welke soort van inventarisatie
techniek. Daarnaast is de kans weergegeven dat 
een dier er voorkomt. In totaal zijn drieëntwin
tig zoogdiersoorten waargenomen: veertien 
soorten roofdieren, waarvan tien soorten insek
teneters en vier grote roofdiersoorten. Van de 
insekteneters waren er zes vleermuissoorten. 
Onder de waargenomën knaagdieren waren 
vier soorten kleine en vier grote knaagdieren. 
Met elke methode zijn zoogdieren waargeno
men. Van de tweeëntwintig soorten die met 
grote kans voorkomen zijn er eenentwintig aan
getroffen. Van de vier dieren met een matige 
kans op aanwezigheid zijn er twee waargeno
men. Er zijn geen dieren met weinig kans op 
waarnemen aangetroffen. 

Tabel 2 geeft het terreingebruik van de verschil
lende soorten waargenomen zoogdieren weer. 
Route geeft in de tabel aan of dieren het Leids
evaartgebied gebruiken om van dit gebied naar 
een ander gebied te komen. Toevallig geeft aan 
of het dier er mogelijk door zwerven is geko
men. 

Soorten die op micro niveau leven zoals bij
voorbeeld bosspitsmuis, huisspitsmuis, rosse 
woelmuis en bruine rat (?) (Wammes, 1986) 

6 

kunnen het gehele jaar in het gebied verblijven 
en zich er voeden, voortplanten en overwinte
ren. Voor soorten die op mesoniveau leven zo
als de egel, mol, haas, konijn, wezel, hermelijn 
en (ruige) dwergvleermuis (?) is dat al moeilijker. 
Voor soorten op macro niveau zoals de rosse 
vleermuis, vos, bunzing en ree is het nagenoeg 
niet mogelijk. De vleermuizen gebruiken het 
gebied voornamelijk als fourageergebied. Som
mige soorten vliegen vanaf de kolonieplaatsen, 
via het Leidsevaartgebied ook naar andere fou
rageergebieden. Het is mogelijk dat dwergvleer
muizen zich gedurende het gehele jaar kunnen 
ophouden in het Leidsevaartgebied. 

Conclusie en discussie 
Nagenoeg alle te verwachten soorten zijn aan
getroffen. De woelrat, een soort met een grote 
kans op voorkomen is niet aangetroffen. De 
woelrat kan dan ook worden gezien als een 
moeilijk te inventariseren soort. Dit blijkt ook te 
kloppen, ook met behulp van inloopvallen 
wordt deze soort zelden gevangen. Ook door 
de verborgen en stille levenswijze valt het schu
we dier moeilijk waar te nemen. Sporen van de 

-·wóërrat vallen in de meerjarige, dichte vegetatie 
moeilijk op en zijn makkelijk te verwarren met 
sporen van bruine rat_en bosmuis. Een andere 
mogelijkheid van waamemen-zou zijn ver- -

-keersslachtoffers. MochTen er verkeersslachtof
fers onder de woelrat zijn gevallen dan valt dit 
door de grote van het dier moeilijk te zien en 
worden de dieren snel aan gort gereden door 
het verkeer waardoor ze snel verdwijnen. Bij 
interviewen is de kans op verwarring met ande
re diersoorten groot en derhalve niet mogelijk. 
Van de soorten met een matige kans op voorko
men is de helft aangetroffen. De dwergmuis en 
aardmuis zijn hierbij niet aangetroffen. De 
dwergmuis is een soort die alleen in de late 
herfst en winter op de grond komt, alleen dan 
is de soort te vangen in inloopvallen. Een ande
re goed te gebruiken inventarisatie-methode is 
het zoeken naar nesten in opgaande vegetatie. 
De opgaande vegetatie is echter zeer dicht en 
het zoeken naar nesten is daardoor moeilijk. 
Het is aannemelijk dat de aardmuis in de ruige 
spoorberm voorkomt. Ookde veldmuis komt, 
daarin voor, mogelijk speelt concurrentie tussen 
beide soorten een rol. 



Daar de hermelijn is gevangen is de aanname 
gemaakt dat deze er ook werkelijk voorkomt. 
Deze aanname is wel voor discussie vatbaar, 
gelet op het biotoop en de omgeving is het 
voorkomen echter goed mogelijk. 
Ten aanzien van het aantal soorten (drieëntwin
tig), kan geconcludeerd worden dat het Leids
evaartgebied interessant is voor zoogdieren. 
Zo'n groot aantal soorten komt vermoedelijk 
door de gunstige ligging. In de nabije omgeving 
is water, bos en landbouw aanwezig met akkers 
en weiden. Sterk bedreigde soorten zijn niet 
aangetroffen, wel mogen de vleermuizen als 
bedreigd worden gezien. 
De aantallen waargenomen zoogdieren zijn bij 
deze inventarisatie n iet opgenomen omdat het 
niets aangeeft over de dichtheden en omdat 
aantallen niet relevant zijn bij een inventarisa
tie. Waargenomen aantallen zijn daarnaast af
hankelijk van de dichtheid van de soort in een 
bepaald jaar (per jaar en per soort verschilt dit) 
en daarnaast speelt de ervaring van de onder
zoeker(s) ïliet een bepaalde methode en de 
duur van de gebruikte methode mee. Wel kun
nen aantallen het belang aangeven van een ge
bied, kan het gebied een populatie huisvesten 
of misschien zelfs een kernpopulatie? Op grond 
van de verblijfsstatus van het dier valt er wel 
een uitspraak te doen betreft soortniveau, al is 
deze uitspraakminder exact en meer afhanke
lijk van de gebiedskennis van de onderzoeker. 
Gecombineerd op welk niveau een dier leeft 
(micro-, meso- en macroniveau) valt de uit
spraak exacter te maken. 
Geconcludeerd kan worden, ten aanzien van 
populaties, dat de kleinere soorten, soorten die 
op micro niveau leven, goed kunnen voorko
men in het Leidsevaartgebied. Voor de middel
grote soorten, die vaak ook op meso niveau le
ven is het gebied ook redelijk geschikt. De 
populaties van soorten die op meso niveau le
ven staan mogelijk onder druk. Voor de grote 
zoogdieren, die op macro niveau leven is het 
gebied alleen geschikt om er tijdelijk te verblij
ven en daar mogelijk te fourageren. 
Alleen door gebruik te maken van diverse 
inventarisatiemethoden valt een goed beeld te 
verkrijgen van voorkomende zoogdieren in een 
gebied. Het gebruik van meerdere methoden 
van inventariseren is dan ook aanbevelenswaar-

dig. Sommige methoden, zoals verkeers-slacht
offers tellen moeten lange tijd gedaan worden. 
Bij het op korte termijn nodig hebben van gege
vens, bijvoorbeeld nodig om de waarde van 
een gebied aan te tonen, valt deze techniek 
dan ook af. Het terreingebruik ingedeeld op ni
veau van de dieren kan een goed alternatief 
zijn voor schattingen van populatiegrootes en 
tevens voor beoordeling van de waarde van een 
terrein voor een bepaalde zoogdiersoort. 
Het blijkt dat lokale overheidsbestuurders de 
waarde van zo'n groot aantal zoogdieren moei
lijk kunnen inzien. Het aantonen van de waar
de van een gebied voor (spits)muizen en ande
re soorten zoogdieren is moeilijk. Het naar 
voren halen van soorten die sterk bedreigd zijn 
kan een optie zijn. Als zo'n soort dan wordt ge
noemd in de rode lijst van bedreigde zoog
dieren in Nederland (Hollander & Reest, 1994) 
is dit een pré. In het leidsevaartgebied had bij
voorbeeld de waterspitsmuis daartoe kunnen 
dienen als die was aangetoond. 
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Simultaantelling water- en rosse vleermuis in 
het Gooi & Utrechtse heuvelrug 
In het zuidwestelijk deel van het Gooi en het 
noordwestelijk deel van de Utrechtse Heuvel
rug worden vanaf 1994 jaarlijks alle opspoorba
re kolonies van watervleermuis en rosse vleer
muis simultaan geteld. De filosofie achter het 
simultaan tellen is beschreven in Kapteyn 
(1993). De bosgebieden waarin naar kolonies 
gezocht wordtliggen tussen Nieuw-Loosdrecht/ 
Hilversum en Utrecht en hebben een gezamen
lijke oppervlakte van 300 ha. In de volgende 
bossen en landgoederen wordt naar vleermuis
kolonies gezocht: Loosdrechtse bos, Eikenrode, 
'Emmikkerbosch/Zonnestraal, Hoorneboeg, Ein
de Gooi, Maartensdijkse bos, Eyckenstein, Ach
terwetering, Blauwhoef en Voordaan. Hoorne
boeg werd dit jaar voor het eerst onderzocht. 

In de periode van 3 t/m 6 juli werden 23 kolo
nies gevonden, 3 watervleermuis kolonies, 18 
kolonies van de rosse vleermuis en twee ge
mengde kolonies van beide soorten (zie tabel). 

Bosgebied Vleermuissoort Boomsoort 

Loosdrechtseeos, Walervleermuis Eik ,-

Loosdrechtse bos Watervleermuis Eik 
Eikenrode Rosse vleermuis Eik 
Eikenrode Gemengd Eik 
Eikenrode Rosse vleermuis Rode beuk 
Eikenrode Rosse vleermuis Conifeer 
Emmikkerbosch Rosse vleermuis Beuk 

Tijdens de laatste nacht werden alle kolonies 
nagelopen en konden 3 kolonies die inmiddels 
verhuisd waren, teruggevonden worden. Op 7 
juli 1996 werd de derde telling van het gebied 
uitgevoerd. De telling leverde 194 rosse vleer
muizen en 165 watervleermuizen op. 

De totaalscore werd niet beïnvloed door 
Hoorneboeg. Hier werd 1 rosse vleermuiskolo
nie gevonden, tijdens de telling werden wel 
kwetterende dieren gehoord die in de holte za
ten, maar geen uitvliegers waargenomen. In fi
guur 1 staan de aantallen water- en rosse vleer
muizen die tot nog toe geteld zijn in het 
onderzoeksgebied. Vooral het aantal rosse 
vleermuizen verschilt nauwelijks van jaar tot 
jaar (variatiecoëfficiënt 3.6). Het is helaas nog te 
vroeg om hier conclusies aan te verbinden. Het 
zal nog jaren duren voor we echt een goed 
beeld krijgen van de betrouwbaarheid van si-

--multaantëllingen als monitoring methode, maar 

aantal uitvliegers 

-45 
45 
19 
2 rosse, 6 watervI. 
2 
10 
12 

Emmikkerbosch Rosse vleermuis Amerikaanse eik 3 
Hoorneboeg Rosse vleermuis Eik 
Einde Gooi Rosse vleermuis Eik 9 
Einde Gooi Rosse vleermuis Beuk 13 
Einde Gooi Rosse vleermuis Eik 8 
Einde Gooi Rosse vleermuis Eik 5 
Einde Gooi Rosse vleermuis Eik 6 
Einde Gooi Rosse vleermuis Beuk 5 
Einde Gooi Watervleermuis Beuk 41 
Einde Gooi Rosse vleermuis Eik 16 
Einde Gooi Rosse vleermuis Beuk 10 
Einde Gooi Rosse vleermuis Beuk 7 
Maartensdijkse bos Rosse vleermuis Eik 39 
Maartensdijkse bos Rosse vleermuis Eik verhuisd naar andere Eik 
Achterweteri ng Rosse vleermuis Beuk 18-22 
Voordaan Gemengd Eik 8 rosse, 28 watervI. 

Alle bossen Rosse vleermuis 194 
Alle bossen Watervleermuis 165 
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voorlopig lijkt het erop dat het een zeer bruik
bare methode is. Voor de watervleermuis is de 
variatie groter, maar dat wordt grotendeels ver
oorzaakt door de kolonie in Voordaan (1994: 0, 
1995: 55 & 1996: 28). Het is mogelijk dat een 
klein deel van de jongen uitviiegt in deze tijd 
van het jaar, maar omdat de telling ieder jaar 
ongeveer op dezelfde datum gehouden wordt 
(2, 7/8 en 7 juli) is de invloed hiervan waar-
schijnlijk klein. . 
Een mogelijk negatief effect van de strenge WIn

ter in 95/96 en het slechte weer in mei! juni 
1995 op het aantal vleermuizen is niet uit de 
resultaten af te leiden. In tegenstelling tot vorige 
jaren was het tijdens en voor de telling het •. .. 
koud voor de tijd van het jaar (middagtempera
tuur 15 J. Vorige jaren werd vermoed dat de 
gemiddelde koloniegrootte negatief beïnvloed 
werd door de temperatuur (Boonman, 1994). 

/ 
--î 

; ", 

In 1994 en '95 was de gemiddelde kolonie
grootte respectievelijk 13 en 14 exemplaren. 
Tijdens deze telling werd een gemiddelde kolo
niegrootte vastgesteld van 11 exemplaren. Het 
koude weer heeft dus geen grotere kolonie
grootte veroorzaakt. 

Dankwoord 
Carly Bishop, Arjan Boonman en Vincent de 
Jong hebben geholpen met het zoeken van de 
kolonies. De volgende mensen waren zo goed 
om mee te doen met de telling: Mirjam Bekker, 
Paula Berkemeyer, Riemke Bitter, Marianne 
Doornveld, Martijn Dorenbosch, Dick & Ger
dien Groenendijk, Hans, Odette vld Heyden, 
Marko Jansen, Nico Jonker, André Kaper, Kees 
Kapteyn, Harm Kossen, Lenny Kouwenberg, 
Rogier Lange, Peter vld Linden, Jàsper PeIlek
aan, Frank Regouin, Jet Schouten, Kamiel , 
Spoelstra, Rutger, Mark &Hermine Tinneveld, 
Ben Verboom, Floor vld Vliet, Eveline Wessels, 
J.j. & E.j. de Wit en Teun vld Zee. 
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Huismuizen IX 
"En in't noorden, achter den strekdam, was 't 
Buiten-Ij krijtwit. Een vrachtboot en een sleep
bootje stoomden er in naar de stad, van oost 
naar west; zij waren achter den strekdam, maar 
hun rook zag je weerspiegelen aan deze zijde er 
van. En een tjalk voer er, met een wit zeil, den 
schoot over bakboord. En daarachter lag Dur
gerdam, met z'n kleine huisjes aan den dijk en 
z'n twee kleine torentjes en wat kale boomen 
zwart daartusschen en op de reede, heel klein, 
wat scheepjes, de masten staken schraaltjes in 
de lucht. Naar rechts, buitengaats was wat rook 
van stoombooten, die je niet zag. 1/ 

J.H.F. Grönloh (Nescio) Buiten-Ij 

Hoewel er nog zelden stoombooten in het Ij
meer varen weten we sinds 19 maart dat een 
flink aantal Amsterdamse "woningzoekenden" 
zal kunnen gaan genieten van de scheepvaart 
en de sfeer bij dat gebied. Er komt een grote 
woonwijk. Volgens de voorstanders in een klein 
stukje van het IJ meer, volgens de tegenstanders 
op een grote oppervlakte (4 km 2) en precies in 
het meest waardevolle deel van het meer. 
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De huismuizen gaan in Nederland geweldige 
tijden tegemoet. Er komen steeds meer huizen. 
De komende tien, vijftien jaar wel een miljoen. 
Wat een feest. Jammer dat de meeste nieuwe 
huizen van beton zijn, en goed geïsoleerd. 

--Maar een handige huismuis vindt altijd wel een 
plekje. 
Waar komen al die nieuwe huizen eigenlijk te 
staan? Op plaatsen wdar:.nu nog geen huizen 

-zijn. Niet in hetbos wanter mag in Nederland 
niet minder bos komen. Ook natuurgebieden 
mogen bijna altijd blijven, al komen de huizen 
soms wel tot aan de rand. Vooral land
bouwgebieden zullen in woonwijken verande
ren. Je vraagt je langzamerhand af waar we van 
moeten eten. 

Amsterdam heeft al zoveel opgeslokt dat het 
nergens meer kan uitbreiden zonder dat er een 
erg mooi landschap of een natuurgebied ver
dwijnt: de landschappen rond de Amstel en het 
Gein, Waterland. Op andere plaatsen kom je of 
in de war met de aanvliegroutes van Schiphol, 
of fabrieken staan te dichtbij. 
Rond 1950, toen er al behoorlijke stadsuitbrei
dingen hadden plaatsgevonden, besloeg 
Amsterdam ruim 50 vierkante kilometer. Ter 
vergelijking: de oude binnenstad binnen de sin
gelgracht, met de grachtengordel en de Jor- . 
daan, tot halverwege de 1ge eeuw de stads
grens, is 7 km 2 groot. De omvang van de stad 



donderdag 20 maart 1997 

.z~.d~i"'f 
Het dagblad De Telegraaf geeft on
partijdig nieuws. zonder gebonden te 
zijn aan enige staatkundige partij, 
kerkelijke richting of belangenge
meenschap, uitsluitend in dienst van 
's lands belang. 

Artikel 3 der Statuten. 

IJburg 
De Amsterdamse bevolking 

heeft zich neergelegd bij de bouw 
van een nieuwe woonwijk in het IJ
meer. Een meerderheid stemde 
gisteren' weliswaar tegen IJburg, 
maar die was niet groot genoeg om 
het raadsbesluit te vernietigen. 

Een gelukkige uitslag. De 
hoofdstad heeft gezien het gebrek 
aan goede huizende bouw van ex
tra woningen, ook buiten de direc
te stad, hard nodig. Zo wordt een 

- verdere uittocht uit de hoofdstad 
voorkomen. 

De geVreesde aancasring van de 
natuur en milieu door de bouw van 
Ijburg was niet zo groot dat het be
lang van de woningbouw daarvoor 
moest wijken. 

De strijd om IJburg leert wel dat 
een referendum een 'uiterst onge
lukkig instrument is. Het kan ge· 
makkelijk worden misbruikt door 
enkele belangengroeperingen om 
de uitslag te beïnvloeden. De ver
eniging Natuurmonumencen 
poogde dat uitdrukkelijk door van 
het referendum een - valse -
keuze te maken tussen 'meer wo
ningen of meer eenden'. Gelukkig 
is zij daarin niet geslaagd. 

Ook hebben veel inwoners van 
Amsterdam het referendum ge
bruikt om hun algemene afkeer 
van het besru ur van de gemeence te 
la.ten zien. Met IJburg had datw~1 
mg te maken.. 

De overwinning van het Am
sterdamse gemeencebestuur laat 
onverlet dat het er goed aan doet 
om bij de verdere invulling van IJ
burg wel rekening te houden met 
de bestaande onrustgevoelens. 

bedraagt nu, inclusief het havengebied, ca. 125 km 2 • 

Tot het einde van de 1ge eeuw was het vooral de toe
stroom van nieuwe bewoners die de uitbreiding van 
de stad veroorzaakte. De laatste halve eeuw wordt de 
stad wel steeds groter, maar neemt het inwonertal niet 
toe. De Amsterdammer gaat dus groter wonen, en dat 
is gezien de vaak erbarmelijke woonomstandigheden 
van vroeger niet verwonderlijk. 
Maar de andere beesten? Die kunnen oprotten. "Die 
vinden wel weer ergens anders een plaatsje". We gaan 
lJurg niet niet bouwen omdat er een stelletje ach· 
terlijke eenden in de weg dobbert. 

Toen Amsterdam 7 km 2 groot was bedroeg het inwo
nertal van Nederland 3 miljoen. Het zijn er nu ruim 
15 miljoen en de groei zit er nog steeds in. Neemt 
zelfs de laatste jaren weer toe. Toen er maar een paar 
miljoen mensen in Nederland woonden'was er een rij
ke en bijna onbedreigde natuur. Hoewel, het valt op 
kaarten uit midden vorige eeuw op dat helegmte 
stukken van Noord-Holland compleet in cultuur zijn 
gebracht: allemaal weilanden en sloten. Meer mensen 
= minder natuur. De eerste wet van Van der Vliet, 
onthoudt u het maar. 
Nog even over het referendum over IJburg. Er waren 
over deaanlég van'die woonwijk flink wat meer te
genstemmers dan voorstemmers. Toch wordt ei ge
bouwd want er waren te weinig tegenstemmers. De 
geldigheidsdrempel van het ~féren_düm is in Amster-. 

. Dam opgesc-hroefd toen het verzamelen van handteke
ningen voor de aanvraag van het IJburg-referendum al 
in volle gang was. Speelde de gemeente dan niet vals? 
De rechter vond van niet. Het gemeentebestuur van 
Amsterdam heeft er echt alles aangedaan om ervoor te 
zorgen dat de tegenstemmers niet zouden winnen. 
Daar hebben velen bij geholpen waarvan ik er heel 
graag één in het zonnetje zou willen zetten, wat met 
het periodiek ontbreken van een ozonlaag tegenwoor
dig nogal link is, maar dat geeft nou even niet. De uit
verkorene is de gedeputeerde van de provincie 
Noord-Holland F. Tielrooy. Op de lokale televisie
zender kon je hem, staande aan waarschijnlijk de 
oever van het IJmeer, horen zeggen dat bouwen op 
die plek een negatieve keuze was. Er moest nu een
maal ergens worden gebouwd en dan was dit de minst 
slechte plaats. Dat was goed gesproken. Maar waar
schijnlijk is hij al heel snel na die uitzending opgebeld; 
"leg met Schelto, je kunt dat soort dingen toch echt 
niet gaan zeggen hoor, negatieve keuze, de mensen 
gaan nog negatief denken en negatief stemmen. We 
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hebben trouyvens al alLemaal afspraken met
bouwaannemers en noem maar op, het wordt 
een ramp al de zaak nu niet door kan gaan". 
Hoe dan ook, een week later stond er een 
volledig pro-lJburgverhaal van de hand van 
Tielrooy in het Parool, en misschien ook wel in 
andere kranten, dat heb ik niet gelezen. Er 
komt meer natuur, meer en betere huizen, goe
de openbaar-vervoerverbindingen enz. enz. En 
als IJburg niet door zou gaan, dan zou er op an
dere plaatsen gebouwd moeten worden, zoals 
in de Bovenkerkerpolder tussen Amstelveen en 
Uithoorn. 
Maar op de naastliggende pagina in het Parool 
stond in een artikel te lezen dat Amstelveen wil 
bouwen in de B'ovenkerkerpolder om in de ei
gen woningbehoefte te voorzien. Die polder 
gaat er dus evengoed aan, IJburg of geen IJburg. 

Treurigstemmend is dat de campagne rond het 
referendum met weinig diepgang is gevoerd, 
vooral door voorstanders maar ook door tegen-
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standers. Het leek meer een wedstijd die ge
wonnen moest worden, kon niet schelen hoe. 
Ter illustratie van de opvattingen van voorstan
ders kan bijgaand hoofdredactioneel commen
taar van de gezond-verstand-courant van wak
ker Nederland dienen. 
Ook nog iets over de tegencampagne. In grote 
krantenadvertenties van Natuurmonumenten 
werden waterspitsmuis en noordse woelmuis 
genoemd als soorten die door IJburg zouden 
worden bedreigd. Niet waar. Er leven in het IJ
meer geen muizen, en noordse woelmuizen zit
ten ook niet in het aangrenzende gebied. Ze 
komen voor in Waterland, en blijven daar
voorlopig - ongemoeid. IIWe willen niet in Wa
terland bouwen, zo'n prachtig gebied", aldus 
burgemeester Patijn. De waterspitsmuis leeft 
langs de Diemerzeedijk. Een deel van dat ge
bied loopt gevaar te verdwijnen als de vuilnis
helt op de dijk wordt aigedekt met folie en -
zand, een onderdeel van de aanleg van /jburg. 
Maar als de eilanden van IJburg er komen, met 
al die prachtige nieuwe natuur, dan liggen er 
juist uitbreidingskansen voor oeverbewonende 
zoogdier~n. 

Het beste zou zijn om voorlopig maar eens één 
eiland van IJburg aan !e leggen. Meer is toch 

_nog niet nodig. _~n da_n kan r.ustig bekeken wor
den of het in dat koude~winderige Ijmeer, waar 
het in de zomer barst van de muggen, echt zo 
fijn wonen is. En ofde nabijheid van de zeer 
giftige vuilstortplaats op de Diemerzeedijk toch 
niet gevaarlijker is dan gedacht. 
En als de natuurwaarden van het Ijmer zonodig 
verbeterd moeten worden (waarmee IJburg 
werd aangeprezen) dan kan dat ook zonder het 
bouwen van huizen. 
En voor de huismuizen is er al plaats genoeg. 

Floor van der Vliet 



Fred, vragen en ontspanning 

Roofmuis 

Bij een kennis van me broedt al enkele jaren 
achtereen een Merel in de struik naast de keu
kendeur. AI jaren hebben de buren mijn kennis 
een kat, maar die kan onmogelijk bij het nest 
komen. Telkenjaren is er niets aan de hand, de 
eieren komen gewoon uit en de jongen worden 
gewoon groot. Dit jaar echter zijn de eieren van 
de Merel uit het nest geroofd. De kat is het ze
ker niet geweest, hij kan er niet bij en de Merel 
zit nog gewoon op het nest. Als een kat een 
nest verstoord dan doet hij dat goed (en komt 
de.Merel niet meer terug). Ook een Ekster is 
niet waarschijnlijk. Een Ekster vernield namelijk 
het nest en eet de eieren ter plekke op. Onder 
zo'n nest zijn dan schilfers van eierentevinden: 
Nu was het nest niet vernield (de Merel zat er 
nog op) en er lagen geen eischilfers onder de 
struik. 
De enige mogelijk die - volgens ons - overblijft 
is een Huismuis of een Bosmuis. Beide kunnen 
makkelijk tot het nest klimmen en beide eten 
ei. Alleen die schilfers blijft een probleem. De 
muis moet de hele eieren hebben meegeno
men, of in z'n geheel heqben opgegeten. Het 
ter plekke opefen in z'n geheel van de merelei
eren is een beetje lastig voor een muis. Dat be
tekend dus dat de muis de eieren van de Merel 
moet hebben meegenomen en elders opgege
ten of verborgen. 
In de literatuur kan ik wel vinden, dat Huismuis 
en Bosmuis ei eten en in een boom of struik 

klimmen. Maar niet dat ze met een knapzak de 
eieren een voor een (of allemaal te gelijk) mee
nemen. Kortom voorlopig heb ik een raadsel 
zonder oplossing erbij. 

Peter van der Linden 

Vos als ballerina 

Dat vossen over hekken klimmen of springen is 
niets bijzonders. Het hek moet wel erg hoog 
zijn om een vos buiten te houden. Maar een 
(andere) kennis van me heeft gezien hoe een 
vos over een hekje liep. In de lengterichting van 
dat hek! In de literatuur kan ik - u'iteraard -
niets vinden over zulk soort evenwichtkunstjes 
van de vos: De Vraag is duidelijk: 'zijn er men
sen die eerder hebben gezien dat een vos al ba
lancerend over een hek liep?' Of is ei literatuur 
waari n dat is besch reven? 

Peter van der Linden 

Vleermuizentellen 

Het jaarlijks bijhoudeR-van:::d€ ontwikkelingen 
van áe vleermuispopulatie is een van de bezig
heden van de NOZOS. Ook dit jaar worden er 
op twee plekken in onze provincie kolonies ge
teld. En wel in het Gooi (op 4 juli) en in Noord
Kennemerland (op 5 juli). Uiteraard is weer ie
dereen welkom! 

De bezigheden op zo'n teldag zijn vrij eenvou
dig: met een detector in de hand en met de rug 
tegen een boomstam genieten van een stille zo
meravond. Als legitimatie voor deze rust wor
den de uitvliegende vleermuizen geteld. Een 
ontspannende bezigheid waar new age, kalme
ringsmiddelen en yoga niet tegenop kunnen. 
Ook zonder doctersvoorschrift of recept kunt u 
meedoen. Binnen afzienbare tijd (half juni) 
krijgt u een apart rondschrijven met de concrete 
plaats en tijd van onze jaarlijkse ontspannings
oefening. 

Bestuur NOZOS 
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Rondom de zoogdierstudie VI 

Héé gabbertje, mooi dat ik je zie, ben je nog in 
de vleermuizen? 

Hartstikke goed zeg, hé, moet je luisteren, met 
de natuurgroep van de camping willen we nou 
ook proberen iets aan de bescherming van 
vleermuizen te doen, wat zeg je dáár van!? 

ja te gek hè? Met die vogelkastjes loopt het als 
een sneltram en we hebben die wilde bloe
menranden weet je wel hebben we gemaakt en 
nou willen we kasten voor vleermuizen gaan 
ophangen. Heb jij een idee waar je die kopen 
kan? 
0, als dat niet te moeilijk is, dat zou helemaal 
\-vat zijn. We hebben genoeg handige doe-het
zelf-Swiebertjes, die timmeren zo effe van die 
kastjes in m~kaar,h~[)~enz~I1J~_tQ~ YQgelkas-__ 

-ten-üokgedaan. 

ja. Zeg, en die dingen, die gierzwandakpalu-
wen, zijn die .. .. 
Hahahahaha .... Dokter, niets aan de hand, ik 
.... Hahahaha. Gierzwaluwdakpannen bedoel 
ik. Hihihihihihi, wat zei ik nou? Hahaha, je hebt 
effe je kop er niet helemaal bij en je gaat gelijk 
onzin kleppen. 

Hahaha. Hé! Sta niet zo om me te lachen! 
Huil! Huilom een oude man in aftakelenden 
staat. 

Hé maar nou weer in ernst, wat denk je, is dat 
te doen dat zelf knutselen? 

Nou als die jongens een bouwtekening hebben 
dan kunnen ze zo'n ding volgens mij nog in 
mekaar zetten terwijl ze zèlf ondersteboven 
hangen. 

Hahaha, daar gaan we nog een keer: zo'n gier
zwa-Iuw-dak-pan, is daar niks mee te doen? 
Goeiedag zeg, het is me ook een woord. Weet 
je trouwens hoe de premier van het Israëlische 
schaduwkabinet heet? Bennietneeplus jatan
neezo. Maar wat denk je van die pannen? 
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. Naast dekantine staat een pracht van een 
schuur. Daar zouden we ze zo tussen het dak 
kunnen schuiven. 

ja echt waar? Gaan die er in zitten nestelen? 
Weet je wat, maken die Swiebertjes ook gelijk 
vogelverschrikkertjes, zetten we die erbij. 
Geintje. 

Nee, natuurlijk wel, snap ik. jammer. 

Dàt kan wèl. Moet je een keer komen uitleggen 
hoe we die planken er tegenaan moeten jassen. 
Als je op dinsdagavond komt is het het gezel
ligst, dan repeteert het fanfarebandje uit het 
dorp in de schuur. 

ja denk je? Zouden die beesteril zich daar aan 
storen? Houden die niet van een lekker moppie 
muziek?_ 

Oké, nou, dan beginnen we wel met de kasten. 
Doei, gabbertje, tot kijk hè. 

--Freo'van Vlierloot 
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Geknipt voor u ... 

DWERGVLEERMUIS KENT 
TWEE SOORTEN, EEN VAN 
55 EN EEN VAN 45 kHz 

De zoölogen onderzochten vervolgens het 
erfelijk materiaal van P. pipistrellus. Ze na-, 
men vier vleermuizen uit een '45 kHZ
kolonie' en vier vleermuizen uit een '55 
kHz-kolonie'. Bovendien onderzochten ze 
het DNA van een aantal andere vleermuis-
soorten. De zoölogen bekeken een stuk 

Vleermuizen behoren tot de meest voorko- DNA op de mitochondriën, de energiefa-
mende zoogdiersoorten. Ven de vierdui- brieken van de cel. 
zend soorten zoogdieren valt een kwart bin- Binnen een kolonie bleek het stuk DNA-
nen de orde der handvleugeligen (Chiropte- nauwelijks te verschillen tussen de exem-
ra). Maar mogelijk zijn de vleermuizen nog plaren onderling, maximaal! procent. Tus-
veel talrijker, zo concluderen vier Britse en sen de kolonies was dat verschil beduidend 
een Amerikaanse zoöloog in Nature (8 groter, 11 procent. Dit getal was vergelijk-

, mei). Uit hun onderzoek blijkt dat Europa's baar met het verschil tussen vleermuis-
I meest voorkomende vleermuis, de Gewone soorten. De auteurs berekenen dat de twee 

Dwergvleermuis (PipistreJlus pip;strellus) , fonische typen zich vijf tottien miljoen jaar 
eigenlijk niet één soort is, maartw~ee=,--' ___ geleden hebben g~JitsteJLbes~hQuwd .. _-_n-

De werenSCfiappers haaoenvoOr hun on- kunnen worden als aparte soorten. 
derzoek al een vermoeden dat P. pipistrel- Waarom de ene vleermuiskolonie geluid 
lus niet één zuivere soort was. Dat conclu- voortbrengt met een frequentie van 45 kHz 
deerden ze uit het gebruik van echolocatie. en de andere van 55 kHZ, is een kwestie 
hetgeluidsysteem waarmee veel vleermui- van natuurlijke selectie menen dezoölo-
zen zich in hun omgeving oriënteren en gen. Het geluid is geoptimaliseerd voor 

, waarmee ze prooi opsporen. De Gewone doelwitten van een bepaalde grootte. 
Dwergvleermuis kent twee zogenaamde fo- Als de Gewone Dwergvleermüis eigenlijk 
nische typen. Vleermuizen van deze soort uit twee soorten bestaat, bestaan de ande-
stoten sonargeluiden uit met een frequentie re 900 soorten die zich bedienen van echo-
van óf 45 óf 55 kHz. Binnen een kolonie locatie misschien ook uit meerdere soor-
gebruikendevleemltliz-eh anemaalaezelf- . ten, schrijllen-dslI;Jfvlee-rrTIlJisonderzoe-
de golflengte. De kolonies die 450f 55 kHz kers aan net slot van hun !iluk. 
gebruiken, liggen willekeurig verspreid over (MARCEL AAN DE BRUGH) 
Europa. 

Dwergvleennuis (Pip/strel/us pip/strellus) 
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De wind rukt het gebladerte van de 
bomen. Kruiden en planten ster
ven af. Het land dat krioelde van 
het leven, verandert straks in een 
steriele wereld van sneeuwen ijs. 
De mens is er in thuis, want al sinds 
de ijstijd hebben mensapen zich 
aan barre omstandigheden aange
past. Hel werden jagers, vleeseters 
en in de uiterste nood, kannibalen. 

l1jdens het paleolithicum ging 
de voorkeur uit naar groot wild; 
reuzenhert, rendier, holenbeer, wi
sent, muskusos, harige neushoorn 
en mammoet. Deze werden in val
kuilen gedreven en afgemaakt met 
stenen, knuppels en speren. Ook 
joeg men kuddes een heuvelop, 
om ze vervolgens van een afgrond 
te laten storten. In het Fmnse So
lutreen zijn, onder zo'n afgrond, de 
botten gevonden van tienduizen
den, sommigen zeggen honderd
duizenden, paarden. De botten 
waren geschroeid door vuur en de 
schedels ingeslagen, waaruit blijkt 
dat mensen de hersenen wilden be
machtigen. 

Het is niet gezegd dat zoveel die· 
ren afgeslacht zijn in een jachtpar
tij, maar toch moet dit suort drijf
jachten geresulteerd hebben in een 
enorme voomad voedsel. Aan een 
enkele mammoet zit al een ton 
vlees. 
Hoe moest men dat goedhouden? 

Het beste middel tegen bederf is 
bevriezing. De Eskimo's maken er 
veel gebruik van. De jagerwaeht bij 
het ademgat van een zeehond of 
een walrus. Zodra een wolkje 
ademdamp te zien is, steekt hij zijn 
harpoen in de neus van het dier, 
breekt het ijs IIpen cn trekt het 
beest eruit. Ter plaatse wordt het 
opengesneden en gevild. De lever 
wordt muw door de jagers opgege
ten. 

Ook in Nederland gaat de lever 
van het wild naar de jager, die hem 
vaak zo snel mogelijk laat bakken. 
In principe is dit in strijd met Eu
ropese richtlijnen, die bepalen dat 
alle organen aan keuringsartsen 
voorgelegd moeten worden, om 
het beest op ziekten te kunnen 
controleren. Maag en darmen mo
gen achtergelaten worden in het 
bos. 'De volgende dag is altijd alles 
weg', zegt jager A. Vermaas. 

De Eskimo's pakken de inge
wanden in tassen voor verdere be
werking thuis. Honden krijgen zo-

-"-
Een daarvan stamt uit de tijd dat hij 
al aan veeteelt deed. Af en toe offer
de hij een stuk van zijn veestapel 
aan de guden. Het vlees werd de-

I)t~ INWENDIGE MltNS 
zelfde dag geroosterd en verorberd, 
tijdens een religieus feestmaal. Het 
was taai en smaakloos, maar wel 
sappig. 

De moderne tendens is naar 
rood en sappig. 1àaiheid probeert 

PATRICK FAAS 

Het g~not van rotte vog~ltjes 
men te voorkomen door tamme 
dieren in hun bewegingen te be
lemmeren en ze jong te doden, wat 
de smaak niet ten goede komt. 
'Goede slagers laten hun vlees rij
pen', zegt poelier P. van Meel: 'De 
meesten hier doen dat niet. want 
het vlees verkleurt - wat dc klan
ten nict willen zien - en het droogt 
uit, dus heb je minder gewicht op 
de weegschaal.' 

veel rauw vlees als ze op kunnen. 
Soms eten ook de mannen. De rest 
van het vlees wordt, evenals de 
huid, bevroren en meegenomen. In 
Nederland wordt het wild gekoeld 
in ijskasten. 

Als het wat minder koud is, kan 
men vlees en vis drogen door het 
op te hangen in de koude wind: 
vriesdrugen. Het is niet duldelijk,or 
dat met mammoetvlees gebeurd~. 
Misschien werd het gerookt. Wel
licht ook werd een over
schot aan vlees begra
ven, zoals roofdieren 
dat doen. Dit beperkt 
bederf in zekere mate, 
maar ook zal vleesgege
ten zijn dat in verre
gaande staat van ont, 

. binding was. 
In zijn boek Pyg

meeën (uit ongeveer 
1933) beschreef dr. Paul 

. Julien een olifant die ge
dood w.as door een en
kele ·jager. Recht om- r 

hoog stotend met een 
lans had deze het dier 
welen te vellen. Nu lag 
hel al enkele dagen in 
het bos: 'De vrouwen 
laadden de van insec
tenlarven wriemelende 
ingewanden in gaat jes
manden en transpor
teerden deze op hun 
hoofd, een spoor van stank achter- , 
latend, dat in de wijde omtrek be
merkbaar bleer. .. Als bijzonder 
geschenk werd mij een stuk van de 
slurf aangeboden, dat ilt vanzelf
sprekend aanvaarden moest, maar 
dat ik, gezien het aroma, naar de 
keuken hut verwees, waar mijn 
keuken personeel er een feestmaal· 
van aanrichtte.' 

Dat Afrikaanse jagers, in hun kli
maat, aan de smaak van ontbin· 

~end vlees gewend zijn geraakt, is 
niet verwonderlijk, maar zelfs Es
kimo's houden van gefermenteerd 
vlees: als het zomer wordt up 
Groenland. komen er miljoenen 
alken uil het zuiden getrokken om 
te nestelen. De vogeltjes laten zich 
~o uit de lucht grijpen en de Eski
mo's doen dat ook. Zij breken de 
vleugeltjes eraf en stropen de huid 
van het beestje. Op de boljes na 
~ten ze de rauwe vogeltjes meteen 

Helemaal op. Maar met het oog lip 
de reestdagen bereiden zij een an· 
der gerecht van alken: kiviaq. 

Voor kiviaq heert men een zee
hond nodig en een paar honderd 
\logeItjes. De rob wordt leegge
haald via de bek, zodat men alleen 
e.en zak overhoudt die bestaat uit 
de huid en de dikke vetlaag. Dan 
wordt de zeehond gevuld met on
geplukte vogeltjes, dichtgenaaid en 
onder een hoop stenen gelegd. Na 

I!I~W'~,)lh 

eenjhalf jaar is het spekvet in de vo
gel~ getrokken en het geheel gefer
lJIe~teerd tot een geurige brij. De
ze J<iviaq elen de Eskimo's, zonder 

. verdere bereiding, bij speciale ge
leg~nheden. De veertjes en de bot-

~!~!k:s~C~a~~l~~~:~'à~~;: 
hoge noordclI- 1983) ver

smuak IIIct die van ovcr-

Toch is ook de herinnering aan 
het rotte mammoetvlees nog le
vend. Vlees wordt nog steeds ge
hangen. Grote beesten langer dan 

vlees is lang zo ge- kleine, oude langer dan jonge en 
vaarlijk niet als vaak vooral wilde langer dan tamme. 
wordt gedacht. De Tam konijn en gekweekte kwartel 
enzymen en de baco hoeven nietlc besterven: de smaak 
tcriën in rood vlees zal niet verbeteren. 
ell bep .... lde sourten Wild konijn krijgt in Nederland 
vis die het eiwit in een dag, maar in Engeland veel 
dood spierweefsel af- meer. ,ratrijs vier dagen. Fazant, 
breken, zijn, behalve snip en hert hangen, net als grote 
in varkensvlees, niet beesten, een week. In sommige 
giftig. Ze maken het streken wordt gevogelte opgehan
vlees mals en verster- gen tot het van de haak afvalt. Thr 
ken de sl1l1aak. Vol- compensatie van de strerkesmaak 

. gens woordvoerder worden marinades gebruikt en 
Dallnenberg van de sterke si!uzen mei wijn of fruit. 
Hijkskeuringsdiel,st Nie~álle vogels hoeven te wor

. zjjn er g~el' .w~ttel!i-..... d,en s,:ho.\mgemaalçt xpor men ~" 
ke criteria die de laat rijpen. Eenden wel, zeker in 
grens bepalen tussen het voorjaar als zij veel vis eten. 
gerijpt of adellijk Een uur na de dood vloeit het 
vlees enerzijds, en maagzuur door naar de darmen, 
bedorven of verrot die erdoor verteerd worden. Soms 
anderzijds. Er is een wordt dat vies gevonden en wordt 
maximum van vijf- devogelschoongemaaklDemees
tien dagen rijping, ten laten in fazanten en patrijzen 
maar het precieze de ingewanden zitten. De snip 

oonleel wordt.9vergelalen aan de wordt nooit schoongemaakt. want 
,subjfctieve ~eus van de keurings- de inhoud van halfverteerde insec
artsl1n.. ten en ingewanden geldt als een de-

Rauw eten van verrot vlees kan Iieatesse. 
leidJn tot een overdosis bacteriën, Wie zo'n snip in een restaumnt 
maar door het vlees te koken WOT- wil bestellen, is net te laat. In dit 
den I,die onschadelijk. De smaak nieuwe jachtseizoen, dat net geo
van ontbinding blijft. In hoeverre pend is, mogen snippen niet meer 
dat I~kker gevonden wordt, is een geschoten worden. Alleen stropers 
kwe~tievanperso()nlijkevoorkeur. en eskimo's kunnen nog genieten 
D~ smaak van de mens is bein- van rotte vogeltjes en dromen van 

vl!)e~ door twee herinneringen. mammoets. 






