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Het gaat slecht met de natuur. Volgens krantenberichten sterft er bijna om de minuut een dier of 
een plant uit. In een moordend tempo verdwijnen dieren volledig van de aardbodem. Gezien de 
verhoudingen binnen het planten- en dierenrijk kunnen we stellen, dat er eens per week een 
zoogdier definitief verdwijnt. De sporadische vondst van een nieuw hert of zoiets in een oerwoud
restje helpt daar niets aan. Nog een paar jaar en we zijn met de Bruine rat en het Konijn het laat
ste zoogdier. 

Met onze strijdt voor het behoud van het laatste exemplaar van het een of ander zoogdier - los 
van de problemen met de geslachtsgemeenschap die dat oplevert - redden we het niet. 
Och ja, die strijd om de laatste stukjes natuur. Ik zie me nog zitten doven in die boom op Amelis
weerd. Trillend, want ik heb hoogtevrees. De goede zaak joeg me echter de boom in: letterlijk. 
Het redden van het laatste volwassen bos op voedselrijke bodem was voldoende drijfveer om de 
hoogtevrees te overwinnen. En ach, het hielp natuurlijk niets, maar je had je tenminste wel verzet. 

Als in dan in de krant lees over de akties voor het tegenhouden van de Afrikahaven, het rekken 
van het bestaan van Ruigoord, dan wordt ik toch wat weemoedig. Mijn handen beginnen te jeu
ken. Maar mijn hernia, belangrijke zakelijke afspraken en andere smoezen weerhouden me ervan 
om ook zo'n nauwe gammele tunnel in te kruipen. Mee te helpen met het ultieme en lijflijke ver-

~ zet tegen de zoveelste aanslag op de natuur. En ook nu zal het niets helpen. Het monster van de 
I' vooruitgang zal ook Ruigoord opslurpen. 

Ij,' ~ 
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Redactioneel 
Het gerucht was er al langere tijd. De lucht gonsde van de 
niet bewezen beweringen. Op straat werd je aangespro
ken ... klopt het dat? Ja, het klopt: 

NaZaS-nieuws is op tijd! 

Ook nu staan er weer de nodige raadsel in vermeld. De 
vraag in welk kilometerblok een mobiele slaapplaats 
moet worden vermeld lijkt een prijsvraag waard. En de 
raadselachtige vangsten in Naarden hebben een nieuwe 
dimensie gekregen: van extreem arm naar extreem rijk. 

Nieuwe vangstmethoden worden beschreven door drie 
reporters van de nieuwsbrief. Floor loopt constant met 
zijn neus naar de grond speurend naar verloren lijkjes van 
muizen. Die schrijft hij op. Wat er daarna met de muizen 
wordt gedaan blijft voorlopig onbekend. Wel zoemt het 
onbestemde gerucht dat er wordt gevraagd om recepten. 
De tweede nieuwe vangmethode heeft ook met maaItij
den te maken. In dit geval de eieren van de kippen. Be
schreven wordt een vrij zekere maar toch wel omslachti
ge methode voor het vangen en observeren van de 
Bruine rat. Onduidelijk is of het kippenhok geleent kan 
worden voor een onderzoek op een andere locatie. 
Het inschakelen van een Ambtenaar tot slot krijgt de 
creativiteitsprijs van dit nummer. 

Tot slot kan ik de activiteiten voor het vullen van de zoog
dieratlas van hart bij u aanbevelen. En verder beschrijf 
uw eigen vangmethode of stuur een recept op. 
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Weer verbazing in Naarden 
Vorig jaar mocht ik in ons lijfblad melden 
over de zeer terleurstellende vangsten in 
Naarden. Slechts 34 muizen bezochten de uit
gezette vallen. Een jaar later is er weer gevan
gen. Nu zijn bijna honderd (100) muizen ge
vangen. Een opmerkelijk resultaat. 

In opdracht van de gemeente Naarden wordt 
een ecologische verbinding tussen het Naarder
meer en de Gooimeerkust ontwikkeld. De ge
plande maatregelen bestaan uit het passeer
baar maken van tal van hindernissen in de 
vorm van wegen en steile oevers. Daarnaast zal 
er op een aantal weilanden en op een voorma
lige gemeentekwekerij natuurontwikkeling 
plaatsvinden. Het gehele proces wordt kritisch 
gevolgd door een klankbordgroep bestaande 
uit bewoners en belanghebbenden. De klank
bordgroep heeft in het geheel een stimulerende 
rol. 
Onderdeel van de plannen is het beschrijven 
van de groene geschiedenis en het geven van 
een doorblik naar de toekomstige natuur- en 
landschapsbeelden. Om de natuurhistorische 
schetsen en perspectieven naar de toekomst te 
beschrijven is archiefonderzoek uitgevoerd en 

Tabel 1. vangsten in Naarden in 1996 en in 1997. 

raai jaar xas yas aantal BSP WSP HSP 

1 1996 138,4 477,5 10 5 
2 1996 138,4 478,0 10 2 
3 1996 138,9 478,4 9 
4 1996 139,1 478,2 9 
5 1996 139,8 478,0 10 4 
6 1996 139,9 478,3 9 
7 1996 140,0 479,0 10 

1 1997 138,3 478,8 10 2 1 1 
2 1997 138,4 478,0 9 
3 1997 138,6 477,8 10 1 
4 1997 139,0 478,5 10 
5 1997 139,2 478,1 9 1 
6 1997 139,7 477,7 10 4 
7 1997 140,4 478,7 10 
8 1997 139,8 479,1 10 
9 1997 139.5 479,1 10 

10 1997 139,1 478,7 10 3 
11 1997 140,5 478,7 3 4 

1996 (475 valnachten) - - 11 
1997 (590 valnachten) 2 1 14 

is veldonderzoek verricht. Het veldonderzoek 
was vooral gericht op vegetatie, dagvlinders, 
amfibieën, reptielen en zoogdieren. Tijdens de 
veld bezoeken zijn ook de overige diersoorten 
genoteerd. De 'groene geschiedenis van Naar
den' wordt eind 1997 gepubliceerd in een nota. 
Hier geef ik alvast een globaal inzicht in de re
sultaten van de zoogdiervangsten. 

Locaties 
Het veldonderzoek naar de zoogdieren is op de 
gebruikelijke wijze uitgevoerd met lifetraps. In 
totaal zijn 98 vallen in 10 raaien uitgezet. Vorig 
jaar is onder de A 1 ter hoogte van Naarden een 
faunapassage aangelegd. Aangezien ik meer 
vallen had dan nodig voor de raaien, heb ik 
mijn nieuwsgierigheid niet in de hand kunnen 
houden en enkele vallen in de faunapassage 
gezet (zie kader). Verspreid over het plangebied 
zijn de vallen gezet op kenmerkende plekken 
voor de omgeving van r-..iaarden (zie tabel). 
De meeste plekken zijn min of meer begroeid 
met riet en andere waterplanten. Bijna alle 
plekken zijn echter ook verruigd en begroeid 
met bramen en brandnetels. Twee uitzonderlij
ke plekken zijn de voormalige gemeentekwe-

RW VM AM DM BM valplaats 

ruige oever 
1 3 kruidenrijke oever 

1 2 gemeentekwekerij 
4 stadspark 
2 rietstrook 

3 boswal vesting 
7 rietland 

2 ruige oever 
1 4 2 2 kruidenrijke oever 
1 5 4 volkstuintje 
3 8 gemeentekwekerij 

stadspark 
1 4 ruige oever 

2 2 2 1 poel 
3 6 1 rietland 
13 rietland 

1 9 kruidenrijke oever 
2 faunapassage 

14 1 - - 8 
23 7 1 15 33 
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kerij (weelderig begroeid met meters hoge bra
men en Reuzenbereklauw) en een met Pitrus 
begroeid verlaten volkstuintje langs de spoor
lijn. 

Resultaten 
Zoals in de aanhef al is gemeld vallen de vang
sten dit jaar op door hun goede resultaten. Op 
een paar na honderd verschillende muizen is 
een resultaat om van te dromen. Nadat de val
len 's maandags zijn uitgezet en dinsdagsoch
tend scherp gezet zijn dinsdagmiddag de vallen 
voor het eerst gecontroleerd. AI in de eerst con
trole is het raak. Bij raai 3 - staande op de 
oever van een poel langs de A 1 - zit een 
Dwergmuis in een val. Licht euforistisch verder 
fietsend (een D\A/ergmuis vang je meestal pas 
na enkele dagen) naar de volgende raai gere
den. Deze staat op een stukje verlandende bui
tengracht pal naast fort Ronduit. Het rietland is 
vrij sterk verruigd met bramen, brandnetels en 
wilgopslag. De vallen staan aan de rand van de 
oever, ongeveer 5 meter van elkaar. In vier
naast elkaar staande - vallen is het raak: een 
Dwergmuis! Het miegelt daar dus van de 
Dwergmuizen. Vermoedelijk enkele tientallen. 
In totaal zijn hier zes Dwergmuizen gevangen 
(je vang:t ze nooit allemaal). 

Later in de week zijn op andere plaatsen ook 
Dwergmuizen gevangen. Twee stuks zijn gevan
gen in een brandnetelstruweellangs de oever 
van de karnemelksloot. De brandnetels staan 
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overigens pal naast een smalle rietstrook. De 
andere Dwergmuizen - maar liefst vijf exem
plaren - zijn gevangen op het verlaten volks
tuintje langs het spoor. Het volkstuintje ligt on
geveer 20-30 cm boven het grondwaterpeil, 
droog dus. De begroeiing bestaat naast relicten 
van het voormalige volkstuintje (Wilde cicho
rei; bij de groenteboer bekend als witlof) uit 
Pitrus in één hoek van het landje. Verder is de 
begroeiing structuurrijk. De directe omgeving 
van het voormalige volkstuintje bestaat uit een 
nieuwbouwwijk met hoge geluidswal, een 
spoorlijn, en aan twee zijden volkstuintjes. 
Langs de volkstuintjes loopt een brede sloot 
met steile oevers, vrijwel zonder oevervegeta
tie. De kortste afstand tot het buitengebied 
(langs de spoorlijn) is 300 meter. Op dit kleine 
plekje van 20 bij 20 meter, begroeid met ru
derale vegetatie, zijn dus vijf Dwergmuizen ge
vangen. 

Overige vangsten 
De bulk van de vangsten bestaat uit voor het 
Gooi 'normale' soorten als Huisspitsmuis, Rosse 
woelmuis en Bosmuis. Opvallende afwezige is 
de Bosspitsmuis. Er zijn slechts twee Bosspits
muizen (op één plek) gevangen. Als toefje slag
room op de pudding kan de laatste dag als 
voorbeeld dienen. Nota bene in de laatste raai 
en zelfs bijna in de laatste val zat een Waters
pitsmuis. 

Peter van der Linden 
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Faunapassage 
Een rijksweg is een absolute barrière voor muizen, 
marters en andere kleine dieren. Zij kunnen nooit le
vend de overkant van de zeer brede drukke wegen ha
len. Vooral muizen zullen dat overigen niet eens pro
beren. Er zijn onderzoeken bekend waarin is 
aangetoond, dat muizen en andere kleine dieren 
(loopkevers e.d.) een verhard, maar rustig bospad niet 
of slechts hoogst zelden oversteken. Logisch wat 
bijna ieder levend dier vindt muis lekker. En op zo'n 
open bospad ziet iedereen je. Een beetje muis blijft 
in dekking. Met het ontsnipperen van natuur (het aan 
elkaar breien dus) heb je dan een probleem. Om mui
zen veilig naar de overkant te lokken heb je dekking 
nodig. In principe zijn er twee mogelijkheden: over 
de weg heen (ecoduct) of onder de weg door (tun
nel). De goedkoopste mogelijkheid is aansluiting 
zoeken bij een bestaande ongelijkvloerse kruising. 
Voor muizen, marters en loopkevers kan dat zeer 
goed werken. 
Ten noorden van N aarden zijn voor de A 1 op drie 
plaatsen maatregelen genomen om de rijksweg pas
seerbaar te maken. Op twee plaatsen zijn tunnels aan
gepast door met behulp van een stobben wal dekking 
aan te brengen. Zo'n stobbenwal heeft zijn nut al eer
der bewezen bij Laren, waar al tijdens de aanleg mui
zen nieuwsgierig kwamen onderzoeken wat er aan de 
hand was. 
Langs de zanderij vaart bij Quest te Naarden is en an
dere techniek geprobeerd. Aan een zijde is aan de 
wand van de brug een soort metalen bloembak opge
hangen. Er is geen ervaring met een dergelijke inrich
ting. En ik in de buurt aan het vangen was en ik vallen 
over had heb ik een zeer klein en zeer voorlopig on
derzoekje uitgevoerd. Aan een zijde van de A 1 is één 
val in de passage geplaatst en aan de overzijde van de 
weg zijn - in de faunapassage - twee vallen geplaatst. 
Al in de eerste valronde is een Huisspitsmuis gevan
gen aan de westzijde van de weg. Later volgen meer 
Huisspitsmuizen aan de westzijde en Bosmuizen aan 
de oostzijde van de weg. 

De conclusie die voorlopig kan worden getrokken is, 
dat de muizen in ieder geval de faunapassage hebben 
ontdekt. Nog niet is aangetoond dat de faunapassage 
gebruikt wordt om de weg te passeren (daar is een 
ander en uitgebreider onderzoek voor nodig). In het 
verleden is overigens halverwege de brug een ondui
delijke prent van een marterachtige gevonden. Ik ver
wacht derhalve dat het een kwestie van tijd is voordat 
de faunapassage wordt gebruikt door muizen en mar
terachtigen. Loopkevers zullen waarschijnlijk minder 
snel de koude tunnel passeren (die lopen de schaduw 
van een boom niet eens voorbij). 

Aankondiging 
Vrije tijdsbesteding 

Het is bijna 1998. Nog slechts korte tijd voor de 
Zoogdieratlas klaar moet zijn. We streven naar 
1 januari 2000. Uiteraard met de bedoeling te 
voorkomen, dat het bestand met vele gegevens 
op de overgang van eeuw naar eeuw de geest 
geeft. De laatste loodjes vragen nog een forse 
inspanning. De activiteiten van bestuur (en le
den) zal gericht zijn op die laatste witte vakken. 
De volgende akties zijn gepland, u allen wordt 
van harte uitgenodigd volop deel te nemen en 
de atlas (met akties) tot een waar feest te ma
ken. 

Pluisdag 
13 december 1997 13.00 uur 
Miliefederatie Noord-Holland 
Stationsstraat 38, Zaandam 

Lezingencyclus 

Eekhoorns 

14 februari 1998 11.00 uur 
Noord-Hollands Landschap 
Dorpsstraat, Castricum 

7 maart 1998 
nader te bepalen 

11.00 uur 

Extra pluismogelijkheid voor de fanatici 
15 januari 1998 19.00 uur 
25 februari 1998 19.00 uur 

beide op de Milieufederatie Noord-Holland. 
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Waarnemingen 
In veel boeken en rapporten over zoogdieren 
staat geschreven dat zoogdieren een verborgen 
leven leiden, die je zelden te zien krijgt. Ik prijs 
mij daarom gelukkig met een bruine ratten 
plaag bij ons in het kippenhok. 
Sinds het voorjaar hebben we een koppel kriel
kippen en een (kriel)haan. Hun kippenhok be
staat uit een houten nachthok met daaraan een 
ren. Overdag lopen de kippen los in de tuin. 
Regelmatig worden ze in de ren bijgevoerd met 
kippenvoer (graankorrels). 
Na een maand waren er in de ren grote gangen 
gegraven, die van buiten de ren naar binnen 
liepen. Het bleek dat ratten zich te goed deden 
aan de overgebleven graankorrels van de kip
pen. De zelfde week heb ik nog gaas gekocht 
en in de bodem van de ren in gegraven. Even 
was het stil rond het hok en het leek of de rat
ten verslagen waren. Maar het werd alleen nog 
maar erger. Ze groeven de grond onder het 
gaas vandaan, waardoor het graan door het 
gaas naar beneden viel en alsnog werd opgege
ten. Ook bleek dat de mazen van het ingegra
ven gaas te groot waren. (De grootte van een 
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rijksdaalder) Kleine jonge rat jes sprongen er 
door heen als circustijgers door een brandende 
hoepel. Ze vulde hun wangen met graan en 
gingen weer veilig terug achter het gaas hun 
mond leeg eten. Als je stil bleef staan kon je ze 
van een meter afstand observeren. Een prachtig 
gezicht die mooie glimmende pelsjes in de zon. 
Op een gegeven moment zaten er wel tien te 
gelijk in de ren. Drie generaties waren duidelijk 
te onderscheiden. Twee generaties konden nog 
door het gaas, de volwassen ratten kwamen 
door de open deur van het kippenhok. 
Dit leek meer op ratten fokken dan bestrijding 
ervan. Oudere beesten konden moeilijker bij 
het eten komen dan de jongen, zodat de jon
gen snel groot werden en zelf met de voort
planting konden beginnen. Uit de boeken blijkt 
dat een rattenpopulatie ongeveer uit 60 dieren 
bestaat. En ook dat er wel worpen van 20 
exemplaren zijn vastgesteld bij de rat. Dit kon 
zo niet doorgaan. Uit betrouwbare NOZOS
bronnen bleek dat bestrijding met gif niet aan 
te raden was. Je raakt dan ook je muizen kwijt 
die in de tuin voorkomen. 



Klapvallen waarbij de ratten gedood worden 
kan ik nu ook niet meer over mijn hart verkrij
gen na een observatieperiode van twee maan
den. 
Oplossing: Levend vangen en op een andere 
plek ver van huis uit zetten. 
Op de koemarkt in Purmerend een val bij "die
renvriend" Smit gekocht. 
Bij het afrekenen bij de kassa werd me nog een 
goede tip aan de hand gedaan: "Als je een rat 
gevangen hebt moet je hem in de kooi laten 
zitten. Beetje benzine er over gieten en in de 
brandsteken. Van het gegil verdwijnen alle rat
ten". Hoe verzin je het. (Waarom zijn er dan 
geen cassettebandjes op de markt met ratten
gegil?) 
Toen de val nog in de ren stond waren de vang
resultaten nul. Nu de val buiten de ren in de 
struiken staat op de route van composthoop 
(hun verblijfplaats) naar de ren heb ik al vijf rat
ten (en een mus) gevangen. Alle vijf (zes) zijn 
weer losgelaten op een plek ver van huis. (He
laas mocht ik hun nieuwe verblijfplaats niet als 
waarneming aangeven op het Nozosformulier). 
Twee ratten zijn opgegeten door een reiger. 
Door de verrekijker zag ik ze in de keel ver
dwijnen. Een rat is door onze kat opgegeten. 
Van de tien zijn er dus nog twee over en die 
zijn misschien ook nog dood gegaan. Maar de 
vraag is natuurlijk waren het er wel tien? 
Naast de kippenren heb ik nog een andere goe
de plek gevonden waar je zoogdieren heel 
goed kunt observeren. Daarom de volgende 
tip: Mis eens een trein op het Centraalstation in 
Amsterdam. Koop een broodje en een kop kof
fie en ga eens lekker op het perron langs het 
spoor zitten. Perron 7a is zeer geschikt. Niet te 
licht en altijd prijs. Tussen de rails racen huis
muizen heen en weer. Gevechten zijn te zien, 
achtervolgingen op de binnenkant van een rail. 
En soms zijn ze te lokken met een stukje brood. 
Bij verstoring rennen ze vaak naar de verwar
ming van de wissel. Zouden ze daar overwinte
ren? Het is jammer als je trein voorkomt rijden 
en aan dit mooie schouwspel een einde maakt. 
In de trein kijk ik nu uit naar de vos. Een kennis 
heeft tussen Sloterdijk en de tunnel een vos 
langs de spoorbaan gezien. Een vos op muizen
jacht? 

Onno Steendam 

Impressie van een vangweekeinde 

De NOZOS had een lustrum te vieren, overi
gens zonder dat iemand dit door had. Ik kwam 
erachter toen ik de resultaten ging uitschrijven. 
Het vijfde najaarsweekeinde van de NOZOS 
om kleine zoogdieren te inventariseren is al
weer passé. 
Wat schrijf je op als je impressies van alweer 
het vijfde NOZOS-vangweekend weer wilt ge
ven? Dat je als je vermoeid thuiskomt tóch 
energie hebt opgedaan, dat je liefst nog 10000 
vallen wilt langslopen in je eigen omgeving. 
Maar over het weekeinde zélf? De aanwezigen 
zullen het beamen: appeltaart / maar ook 
goeie wijn ontbrak niet / etc./ dineren op Mar
ken / goed maar ook slecht weer / tijdens het 
slechte weer biedt het verzachting om met een 
vrachtwagen-kamper de vallen langs te kunnen 
/ behalve dan het stuk na de Aandammerbrug / 
balanceren op een plank over de sloot langs de 
Waterlandse zeedijk / al werd deze beproeving 
vermeden door de zwakkere kant van de 
NOZOS ... 
Voor de saillante details had u zelf maar aan
wezig moeten zijn, in ieder geval, de zeven wa
terspitsen zorgden toch voor ook een biologisch 
geslaagde actie. 
Het verslag 'Zoogdieren van Waterland-Oost 
en Marken' is reeds gereed (11 pp.), waarin de 
resultaten van het vangweekeinde en van eer
der onderzoek in de jaren negentig worden be
schreven. Maar voor degenen die graag lezen 
hoe vervelend het is om iets te missen, volgen 
hier nog wat resultaten: 25 bosspitsen, 7 wa
terspitsen, 63 bosmuizen, 33 noordse woelen, 
8 dwergmuizen, 19 naaktslakken en een helaas 
dode wezel. 
Aanwezig waren Arie Swaen, Floor van der 
Vliet, Joost Verbeek, Ton Pieters (SBB), Onno 
Steendam, Bart Naessens, Menno Haakma, 
Peter van der Linden en ondergetekende. Daar
naast waren Ronaid Hoogenhout, Floor van der 
Vliet, Ton Pieters en Joost Verbeek op de 
woensdag voorafgaande aan het weekeinde in 
touw om de vallen op de juiste locaties uit te 
zetten. MET DANK! 

Kees Kapteyn 
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Losse flodders 
Rondom de zoogdierstudie VIII 
Hoei, ik schrik wel van je, je komt zo ineens 
aansluipen, normaal komt hier nooit iemand: 
op mijn Noppie. Weet je wat dat betekent, 
Nop? 

Natuur Observatie Punt. 

Och jee zeg, ik zie hier van alles, het barst hier 
van de natuur. Eergisteren zeilde hier prachtig 
een velduil rond. En al dat kleine grut in de 
struikjes. Als je zo verscholen stil blijft zetten 
komen ze vlak bij. Je moet er oog voor hebben. 
Gewone dieren zijn ook zeer de moeite waard 
om te observeren. 

Ik had je al gezien hoor. Ik zag je daar op de 
weg staan praten met Paf. 

Ja zo heet-ie niet echt. Dat is een komisch trio 
hier in het dorp: Pief, Paf en Poef. Pief dat is z'n 
vader en Poef z'n broer. Als die maar schieten 
kunnen, die makkers. 

Ja zal wel. Hij loopt altijd te griepen dat er niks 
van de natuur overblijft. In zekere zin heeft-ie 
ook gelijk hoor, maar hij heeft ook een raar 
soort selectief brilletje op. Beesten die beesten 
eten die hij ook wellust daar moet-ie niks van 
hebben. 

o ja, wilde katten, dat is ook een stokpaardje 
van 'm. Voor hem is ongeveer elke kat die bui
ten rondstapt verwilderd. Verleden jaar had hij 
er eentje doodgeschoten, daar kreeg hij grote 
last over. Die hoorde gewoon bij een huis. Dat 
zijn nogal van die bio-dynamische mensen en 
die gingen daar een hele rel van maken. Nou 
zijn ze import dus uiteindelijk is dat maar zo'n 
beetje gesust geworden. 

Weet je wàt ik hier laatst voorbij zag struinen? 
Een vos! Nooit eerder gezien hier. Fantastisch! 
Zeg het niet tegen Paf want die komt gelijk aan
racen met z'n geweer. 

Wablief? 
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Ja toch, er leeft van alles als je er maar oog voor 
hebt, wat ik zeg. Neem Limburg. Wat daar de 
laatste tijd n iet gezien is. De otter, de boom
marter, de bever, de lynx ... 

Ja nou trek je het weer in het belachtelijke. De 
poema is uitheems, die is ontsnapt, die hoort 
daar niet in het wild. 

Tjaja. Goed weer is het gebleven hè? Heerlijk 
weer hoor. 
Laat mij maaar lekker genieten hier. In m'n 
noppies op m'n Noppie. 

Fred van Vlierloot 

Waarnemingen verzamelen 
Zoals bekend werkt de NOZOS aan een zoog
dier-atlasproject voor Noord-Holland. Binnen 
afzienbare tijd moet een atlas uit komen waar
in de verspreiding van de Noord-Hollandse 
zoogdieren op kilometer-basis wordt gepresen
teerd. 
Een zo fijnschalige manier van verspreidings
kaarten maken vereist ook een intensieve ma
nier van waarnemingen verzamelen. Voor een 
aantal soorten, dieren die je makkelijk waar
neeemt, of waarvan de sporen opvallend zijn 
(haas en mol) zijn we al een heel eind. Ook 
lukt het vrij goed om de verspreiding van soor
ten in kaart te brengen die maar in een deel 
van de provincie voorkomen, bij voorbeeld 
noordse woelmuis en rosse vleermuis. 
Maar voor soorten, ook algemene, die door de 
hele provincie voorkomen is het moeilijker. De 
verspreidingkaarten daarvan zijn nu nog teveel 
een weerspiegeling van waarnemersactiviteit. 
Zo lijkt het bijvoorbeeld alsof de omgeving van 
Petten zeer rijk is aan zoogdieren, maar dat 
heeft alles te maken met de hoeveelheid waar
nemingen die Natuurorganisatie De Windbre
ker verzamelt. Voor dat gebied hebben we nu 
al een vrij nauwkeurig beeld vam de zoogdie
ren die er voorkomen. 
Dat moet echter voor de rest van de provincie 
ook aardig kunnen lukken. Het gaat erom dat 
een ieder die bij de NOZOS is aangesloten (en 
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hopelijk vele anderen) als zij zoogdieren of hun 
sporen waarnemen, dit noteren en doorgeven. 
Dat gebeurt ook al door een aantal waarne
mers, waaronder muskusrattenvangers. 
Voor hazen en mollen zijn kaarten van de nu 
bekende verspreiding beschikbaar, zodat 'lege' 
kilometers kunnen worden opgevuld. Het zou 
zonde zijn om energie te verspillen aan het 
steeds weer noteren en doorgeven van 
waarnemingen uit het zelfde gebied. Van het 
konijn is de verspreiding in de duinen goed be
kend, maar daarbuiten, langs allerlei dijken, en . 
op zandige terreinen, nog niet. Van egels zijn 
nog steeds alle waarnemingen welkom, en dit 
geldt eigenlijk voor alle nog niet genoemde 
soorten ook. 

Voor sommige soorten lijkt het lastig om waar
nemingen te verzamelen zonder er grote moei
te voor te moeten doen. Als je geen muizenval
len zet, hoe kom je dan te weten of er muizen 
zitten? Het blijkt dat je door goed op te letten, 
vrij regelmatig dode muizen buiten vind. Ver
keersslachtoffers of muizen die door andere 
dieren zijn gevangen. Ook braakballen van vo
gels (vooral uilen en enkele roofvogels) leveren 
veel gegevens op over het voorkomen van mui
zen, vanwege de skeletresten die in de braak-

een excuus om geen 
braakballen te pluizen omdat de schedels zo 
moeilijk zijn te herkennen. Werk mee om de 
Noord-Hollandse zoogdieratlas tot een su~ces 
te maken! 

Floor van der Vliet 

Meervleermuis in Amsterdam-West 
In de eerste week van oktober begon, bijna tra
ditioneel, het aantal meldingen van gevonden 
vleermuizen weer toe te nemen. Het was in die 
week nog geek koud, maar wel winderig weer. 
Het leek erop dat veel vleermuizen een winter
slaapplaats gingen zoeken. Behalve de gebrui
kelijke soorten, een laatvlieger en twee dwerg
vleermuizen, werd er ook een meervleermuis 
gevonden. En dat is voor Amsterdam zeker bij
zonder. De soort is foeragerend waargenomen 
boven de Ringvaart en het Nieuwe Meer. Ook 
boven de Sloterplas in Amsterdam-West zijn 
wel eens jagende meervleermuizen gezien. De 
plaats waar nu een is gevonden, ligt daar vlak 
bij. Gaat het hier nu om een winterverblijf
plaats van een enkele vleermuis of moet er re
kening worden gehouden met een zomerkolo
nie? 

Floor van der Vliet 
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Een Veervleer 
Donderdag 11 september moest ik voor m'n 
werk voor het eerst sinds maanden weer eens 
naar Texel. Net toen de boot van half negen 
een paar minuten uit de haven van Den Helder 
was, vloog er een vleermuisje een paar keer 
voor het raam heen en weer, waarna het diertje 
op een kabelgoot ging zitten. Staand op een 
bank voor het passagiersdek kon ik met mijn 
gezicht tot vlak bij het dwergvleermuisje ko
men. Hij/zij keek me aan en was niet van plan 
weg te gaan. Op de boot van vier uur terug van 
het eiland, bleek het dier op dezelfde plaats in 
diepe slaap te zitten. 
Tot mijn verbazing bleek het diertje de weken 
daarop nog steeds op de boot aanwezig. Steds 
op hetzelfde dek aan de zuidwest kant op bijna 
dezelfde plaats. Op de laatste septemberdag 
was het vertrokken en de weken daarna heb ik 
het 'veervleertje' niet meer gezien. Tijdens die 
weken moeten er duizenden mensen een halve 
meter onder hem/haar doorgelopen zijn. Wei
nigen zullen in het donkere plakje, toch duide
lijk zichtbaar op de wit geschilderde kabelgo
ten, een vleermuis herkend hebben. 

Freek Bobeldijk 

Laatvlieger gaat accoord met verhuizing 
Op 28 oktober j.l. benaderde Fred van der 
Hengst, beheerder van het private landgoed 
Huis te Manpad, mij om te vragen hoe hij een 
vleermuis achter zijn vensterluik weg kon ha
len. Hij wilde namelijk de vensterluiken van de 
orangerie laten verven, maar constateerde bij 
een inspectieronde dat er een vleermuis achter 
een van de luiken hing. Fred verwachtte dat het 
beest vanzelf zou wegvliegen als het wat kou
der zou worden, maar hoewel de nachtvorst al 
enkele dagen aanzette, hing het dier er nog 
steeds. Dus advies gevraagd. 

Ik constateerde bij mijn bezoek op 29 oktober 
achter het vensterluik een vrouwtje laatvlieger, 
diep in lethargie. De ruimte achter het venster
luik was spleetvormig, het dier hing geheel ge
kiemd tussen de muur en het luik. 
Wat te doen met zo'n dier? Mee naar huis ne
men, betekent dat je de hele winter met zo'n 
dier in je schuur zit opgescheept. Nu maar eens 
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wat anders proberen. Omdat de luiken aan de 
andere gebouwen geen nauwe ruimte afklem
den, viel een ander vensterluik als alternatieve 
overwinteringsplek af. Daarom probeerde ik 
het dier op te warmen en zette het vervolgens 
hoog tegen een buitenmuur van een koetsge
bouw, vlak onder een daklijst waar een nauwe 
spleet verraadde dat er een ruimte moest zijn 
tussen de lijst en bakstenen muur. Met zijn ach
terpoten hing ik hem half in de spleet van de 
daklijst. Hangend aan deze muur pompte de 
laatvlieger zich flink op. Na een kwartier was ze 
in staat om weg te vliegen. In plaats van weg te 
vliegen, had ze al snel door dat achter haar een 
spleetvormige ruimte was en ze koos ervoor 
om deze spleet in te kruipen. 
Hieruit kun je opmaken dat het goed mogelijk 
is om alternatieve winterslaapruimten te vinden 
waar de dieren met vrije keus weg kunnen 
kruipen. Beter dus dan in het vleermuizenhok 
in mijn schuur ... 

Kees Kapteyn 

Ambtenaar vangt vleermuis 
Naast een volwassen laatvlieger Eptesicus sero
tinus vielen ook een kokmeeuw Larus ridibun
dus en een boomvalk Fa/co subbuteo ten prooi 
aan de 'Ambtenaar", Op 18 augustus 1997 
vond vogelaar Bert Winters uit Medemblik aan 
de voet van windturbine (windmolen) de Amb
tenaar de overblijfselen hiervan. De Ambtenaar 
een windturbine met een ashoogte van 55 me
ter en een rotordiameter (totaallengte van bei
de propellorbladen) van 52.6 meter, eigendom 
van de firma Nedwind uit Rhenen, staat opge
steld in een weiland langs de Wieringermeer
dijk bij Medemblik (Amersfoortcoördinaten 
135.7-532.7). Zijn bijnaam, de Ambtenaar, ont
leent hij aan het feit dat hij sinds de opstelling 
vaker niet dan wel werkt. De laatvlieger had 
een verbrijzelde bovenschedel en nek. Vermoe
delijk kreeg het diertje al fouragerend een tik 
van één van de rotorbladen hetgeen zijn wisse 
dood betekende. De determinatie is op uiterlij
ke kenmerken (oren, tragus, spoor/ob, uitste
kende staartpunt), maten, en tandformule uit
gevoerd. De lengte van de linker onderarm 
bedraagt 52.8mm, die van de rechter 52.1 mmo 
Onderarmen, bekkens en onderkaken zijn ver-



zameld en opgenomen in de collectie van on
dergetekende. 

Joost Verbeek 

Vleermuis blijkt huiskrekel 
Ik kwam net terug van mijn werk toen de tele
foon ging. Het was zaterdagnamiddag 16 au
gustus 1997. Een inwoner van Medemblik 
vroeg om hulp. Het spijt me dat ik u lastig val 
maar ik denk dat ik een vleermuis of een uiltje 
in mijn spouw heb. En weet u wat het is, mijn 
vrouw heeft de hele nacht geen oog dichtge
daan. Hoezo, was mijn vraag. Nou weet u van
af zonsondergang begint hij te piepen, net als 
het donker wordt en dan gaat ie de hele nacht 
door. Ik ben al onder de vloer in de kruipruimte 
geweest, maar ik kan niets vinden. Ik denk dat 
het diertje vastgeklemd zit. Ik heb ten einde 
raad allerlei instanties gebeld. Uiteindelijk 
kreeg ik uw nummer van het vogelasiel. Zij zei
den dat u wel raad wist met vleermuizen en 
uiltjes. Er vanuit gaand dat het hier inderdaad 
om een vleermuis gaat, zei ik. Toen ik vervol
gens vroeg waar precies de "vleermuis" zat ver
telde de man: nou gewoon in de spouw onder 
de vloer. Toen hij op mijn verzoek nog eens het 
"piepen" imiteerde kwam hij met een 
pri .. pri .. pri.geluid. Een geluid waar ik geen 
schocola van kon maken. Ik bood aan toch' 
maar poolshoogte te komen nemen en toog 
naar Medemblik. Na een inspectie van de be
treffende buitenmuur, in de hoop vleermuis
keutels aan te treffen of iets van gepiep op te 
vangen dropen we onverrichter zake af. Gast
vrij werd ik vergast op een lekker koud pilsje. 
Dat kon geen kwaad bij 26 oe. Het was inmid
dels bijna acht uur en het begon te schemeren. 
Toen ik aanstalten maakte om maar eens op te 

stappen hoorden we opeens een hard 
pri .. pri .. pri .. Dit is het riep de heer des huizes. 
Moeder en dochter inmiddels ook aangescho
ven bevestigden het. Het was onmiskenbaar de 
luide melodieuze zang van een mannetje huis
krekel Acheta domesticus. In gematigde streken 
is het voorkomen beperkt tot permanent war
me plaatsen zoals vuilnisbelten, bakkerijen, 
keukens, varkensstallen. In warme zomers zoals 
dit jaar verspreiden de dieren zich van daaruit 
en kunnen korte tijd buiten overleven. De huis
krekel, een omnivoor, is een middelgrote, slan
ke krekel. Door de combinatie van afmeting 
(15-18 mm), bruingele kleur en de achtervleu
gels die opgerold onder de voorvleugels uitste
ken is de huiskrekel makkelijk te onderschei
den van de andere krekels. De soort voed zich 
met allerlei afvalstoffen van plantaardige en 
dierlijke aard. Even later verscheen het diertje 
naast de bank in de zitkamer. Hij werd met een 
jampotje gevangen en enkele straten verder 
weer uitgezet. Mijn gastheer verontschuldigde 
zich voor alle overlast die hij mij had bezorgd 
en vroeg hoeveel hij mij schuidig was. Niets, zei 
ik. Zo laat ik u niet weggaan zei hij en ove.rhan
digde mij een zak met 5 kilo "Opperdoezer 
Ronde's". Ik bedankte hem en keerde huis
waarts. Thuisgekomen bleek de waarneming 
van de huiskrekel in Medemblik uniek. Het 
bleek zelfs pas de tweede waarneming van een 
huiskrekel boven het Noordzeekanaal na 1980. 

Joost Verbeek 

Nieuwe hobby 
Kees Kapteyn heeft een nieuwe hobby. Hij ver
zameld nu naast zoogdierwaarnemingen ook 
zogenoemde E-mailadressen. Blijkbaar is hij 
nog al telleurgesteld in de postbode en wil hij 
het nu liever per modem binnenkrijgen. Als jul
lie E-mail hebben zendt Kees dan het adres. 
Dan is hij ook weer gelukkig. 

kkapteyn@hetnet.nl 

Als het contact niet lukt, mag het ook naar Joost 
Verbeek. Zijn adres is: 

verbeekj@worldaccess.nl 
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Tussenstand waarnemingen 1997 
Het gericht gaat, dat Kees enigszins ver
suft rondloopt door de burelen van het 
provinciehuis. Kees is namelijk driftig be
zig met het invoeren van de waarnemin
gen van 1997. Vol trots laat hij weten 
dat er de afgelopen jaren al ruim 8500 
prooi resten uit braakballen zijn geno
teerd en opgeschreven. We verwachten 
dat medio december een luide juich
kreet door Alkmaar zal schallen als de 
tienduizendste prooi rest wordt bijge
schreven. De zichtwaarnemingen en 
andere meldingen lopen wat terug. De 
belangrijkste oorzaak is het vrijwel com
pleet zijn van het kaartje van de mol en 
de haas.Hieronder volgt een tussenstand 
per soort. 

Prooi resten uit braakballen. Verzameld 
door 14 mensen. 

690 bosspitsmuis 
50 dwergspitsmuis 

2 waterspitsmuis 
832 huisspitsmuis 

1 mol 
1 grootoorvleermu is 

66 rosse woelmuis 
13 woelrat 

4305 veldmuis 
14 aardmuis 

240 noordse woelmuis 
175 dwergmuis 
710 bosmuis 

2 rat, spec. 
41 bruine rat 
50 huismuis 

8571 prooidieren 96/97 
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Zichtwaarnemingen en andere meldin
gen van zoogdieren in 1997. Opgemerkt 
moet worden dat de vangsten van zoogi
deren nog zijn verwerkt. 

80 egel 
11 bosspitsmuis 

1 dwergspitsmuis 
6 huisspitsmuis 

65 mol 
9 watervleermu is 
2 meervleermu is 

43 dwergvleermu is 
15 ruige dwergvleermuis 

1 rosse vleermuis 
30 laatvlieger 
31 grootoorvleermuis 

702 haas 
29 konijn 
43 eekhoorn 

1 rosse woelmuis 
29 woelrat 
14 muskusrat 

1 veldmuis 
1 aardmuis 
2 dwergmuis 
9 bosmuis 
3 huismuis 

41 vos 
27 hermelijn 
10 wezel 
13 bunzing 

2 huiskat 
16 zeehond 

6 grijze zeehond 
9 damhert 

16 ree 

1251 totaal 
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