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Terra mobilis naluralis 

Volgens het openbaar nieuws is ongeveer tien procent van Nederland als natuurreservaat te be
schouwen. Het onderzoek met dat resultaat is uitgevoerd door een respectabel bureau (zonder ru
ziënde statisticus). De kritiek komt daarom van buiten het bureau. Zoveel natuur in Nederland ... 
dat kan niet waar zijn! De discussie heeft een hoog 'ons kent onsgehalte' . De termen vliegen als 
spreeuwen in het rond. Vooral de bewering, dat niet alle natuur als 'echte' natuur is te beschou
wen is een argument voor schriftgeleerden. Het I ijkt wel of de criticaster bang is voor te veel na
tuur in ons land. 

Stel je voor. Je schrijft een notitie en je start een campagne 'Nederland twee maal zo mooi'. En 
slechts een paar jaar later, zonder noemenswaardige inspanning, is de hoeveelheid natuur ver
dubbeld tot 10%. 

Of een gebied natuurgebied is, is gelukkig relatief simpel vast te stellen. Als er ergens een levens
vatbare populatie van een bedreigde plant of dier leeft is het natuur. Dat criterium plaatst natuur
lijk ook gebieden die geen 'echte' natuur zijn op het teil ijst je. Maar dat mag geen ramp zijn, tenzij 
natuurlijk je campagne in het water valt. Het is daarom demeetlat waarover de polemiek gaat. 
Een twistschrift tussen Israëliërs en Mohammedanen waardig. 

Het herbergen van een zeldzaam dier (of plant) is wel een makkelijk criterium, maar het kan dus 
vraagtekens oproepen. Laten we de meetlat versmallen tot zeldzame inheemse planten of dieren. 
De zeldzame Indische olifant legt dus minder gewicht in de schaal dan de Noordse woelmuis . 
Blijft over wat we moeten doen met de plekken waar zeldzame diersoorten als de hoofdluis veel
vuldig worden aangetroffen. Voorlopig biedt een bordje met 'natuurreservaat - niet verstoren' aan 
een ketting om de nek van de locale zwervers voldoende bescherming. 
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Redactioneel 
De laatste tijd loop ik weer te fluiten, vals natuurlijk. Maar vrolijk 
ben ik wel. De oorzaak laat zich raden. Natuurlijk schijnt het 
zonnetje weer. Dat doet het ieder jaar, sterker iedere dag. Daar
door wordt mijn hemeur niet verbeterd. Ook waar is, dat ik ga 
verhuizen. Leuk, heel leuk, ik begin al aan het idee te wennen. 
Maar het kost eerder humeur, dertig meter boeken inpakken en 
weer uitpakken. En dat terwijl het warmer wordt. Neen echt leuk 
is verhuizen niet (wel natuurlijk het betrekken vanje nieuwe 
woning, maar dat komt pas eind mei). 
De echte reden voor het zonnige humeur ligt op een heel ander 
terrein. Zij die mij kennen, de trouwe lezers van mijn onzin, 
vermoeden waarschijnlijk waar het om gaat - of hebben stiekem 
de laatste zin al gelezen. Mocht ik daar achter komen, dan schrijf 
ik volgende keer korter. Alleen de eerste en laatste zin (scheelt 
nog papier ook). 
De ware jubel wordt veroorzaakt door het verplaatsen van een 
stapel papier. Eigenlijk ten onrechte kastruimte innemende velle
tjes. Geheel tegen de verwachting in valt uit die stapel het verlo
ren schaap, het verdwenen artikel. Als hoofdredacteur van een 
lijfblad haal je dan opgelucht diep adem en loopt te fluiten, vals 
uiteraard. 
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Hoe kom je aan een Noordse woelmuis 
in Benningbroek 
Wel, heel simpel, krijg een groep kinderen zo 
enthousiast voor het opzetten van muizen en 
mollen, dat zij aan het verzamelen slaan. Wel
iswaar worden heel wat moeders verschrikke
lijk panisch bij de gedachte dat er niet koe of 
varken maar muis of mol in de vriezer ligt, maar 
dat is een te overwinnen probleem. Maar, hoe 
kom je nou zo ver dat je met een klas gaat bal
gen? 

Dat is een lang, heel lang verhaal. Floor van 
der Vliet heeft ooit een cursus "balgen" gege
ven. Samen met mijn zoon heb ik van hem de 
beginselen van deze eenvoudige manier van 
opzetten geleerd. Trots als een pauw kwam ik 
met het resultaat (een bosmuis) mijn klas in. En, 
in het land der blinden is eenoog koning, dat 
voelde wel lekker. N iet verwacht, maar toch 
kwam ie: "Kunt u ook een mol opzetten? Na
tuurlijk, ach, een beetje opscheppen mag! Ech
ter, de volgende woensdag lag er, plof, een mol 
op mijn bureau. Om kwart voor twaalf het bu
reau dus opruimen en ... om twaalf uur begon 
de demonstratie! Na afloop: "Meester, wilt u dat 
ook aan ons leren?" Dit is het begin geworden 
van heel veel diepvriespaniek bij de kinderen 
thuis. 

Zodra er meer dan zes muizen of mollen van 
de kat zouden zijn afgepakt, gingen we aan de 
slag! En dat heb ik geweten! Wat blijken er een 
dieren van de katten te kunnen worden afge
pakt ofvan de deurmat worden gehaald. De 
kinderen (groep zeven en acht) zijn enthousiast 
over deze buitenschoolse activiteit. 
Zeer plezierige bijkomstigheid is, datje ook bij
zondere kattenvangsten tegenkomt. Een meisje 
kwam met een Noordse Woelmuis aan. De kat 
had die gevangen. En vorige maand kwam een 

andere leerling met twee gouden mollen (aber
rante mollen) aan. Een mollenvanger had die 
aan zijn vader gegeven. Een is er door die jon
gen gebalgd, de ander ligt voorlopig in de diep
vries en nummer drie is al eerder door een pre
parateur onder handen genomen (en nummer 
vier is op hetzelfde terrein waargenomen). 

Is balgen eng? Vies? Moeilijk? 
Het lijkt een beetje op kerstkaarten maken. Het 
resultaat is weliswaar anders, maar bij het snij
den, knippen en plakken van een kerstkaart zit 
je ook niet de hele tijd aan het kindje Jezus te 
denken (of wel soms?). Bij het balgen begin je 
natuurlijk met een muis waarin je gaat snijden. 
Dat is best wel even lastig; en vervolgens de 
eerste knipjes in de huid, daarna met een 
schaartje de endeldarm en de urineleider door
knippen. Als je echter al zover bent dat je de 
eerste botjes (knieën) hebt doorgeknipt, ben je 
al een heel eind op weg. Want nu begint het 
afstropen van de huid. 
Voorzichtig met de scalpel het huidje lossnij
den en omkeren. En 'opeens' heb je alleen nog 
maar een 'binnenstebuitenhuisje'. Goed 
schoonmaken en dan insmeren met een con
serveringsvloeistof; watten en houtlijm kneden 
en het schedeltje namaken en op de juiste 
plaats zetten, daarna het I ijf vullen met watten. 
De botjes van de staart zijn dan al verwijderd 
en vervangen door de schacht van een veer. En 
zo ontstaat een balg van een muis. 
Best leuk om te doen, echter een stuk of twintig 
preparateurtjes in opleiding begeleiden is wel 
iets dat je niet te geregeld moet organiseren. 

Menno Haakma, 
Benningbroek 
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Balgen met groep 7 & 8 
Onze bijdrage aan deze schoolkrant is voor 
een deel gewijd aan een buitenschoolse activi
teit. We zijn namelijk in november aan het bal
gen geweest. Balgen is een eenvoudige manier 
van opzetten. De kinderen die dat wilden 
mochten dat ook eens gaan doen. Dus op een 
woensdagmiddag bleef bijna de hele klas in 
school om 's middags de van de kat afgepakte 
muizen en de mollen te kunnen opzetten. Het 
is een heel bijzondere middag geworden. 

Opzetten 
We gingen op een woensdag dieren opzetten 
dat was heel leuk. Ik had een bosmuisje. 
Eerst moest je hem ontdooien, dat duurden best 
wel lang bij mij. 
Onder tussen was leonie hem al aan het open 
snijden. Dat zag er heel vies uit, maar dat 
kwam doordat ze de buik vlies kapot had ge
maakt, en daar zitten alle ingewanden in. 
Toen ik begon met open snijden zag ik alleen 
maar een rood vi ies. Dat was zijn buikvl ies. 
Daarna moest je de botjes van zijn pootjes naar 
buiten duwen en stuk knippen dat was wel een 
grappig geluidje. 
Toen moest je hem zegt maar naar buiten ke-
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ren, eerst was dat wel vies maar later vond ik 
best wel leuk. Als je hem helemaal binnenste
bu iten had gekeerd moest je hem i nsmeren met 
een soort conserveringsmiddel. Daarna moest 
je hem opvullen met watten en houtlijm. Nou 
had ie hele witte oogjes dat zag er heel grappig 
uit. Nou moest je hem ongeveer 10 dagen laten 
drogen. 

Jelke 

Dieren opzetten 
Woensdag 18 november gingen we dieren op
zetten. Het was heel leuk maar wel vies. We 
gingen op school eten. De meeste kinderen 
hadden muis om op te zetten maar er waren 
ook mollen, een rat en een chinchilla. Als eer
ste moesten we bij de anus openknippen. Dat 
was heei vies. Toen moesten we de pootjes 
door het gat duwen en de knietjes doorknip
pen. Daarna moesten we het vel eraf halen met 
een scalpel. Dat moest heel voorzichtig. Toen 
ik bij de kop was zag ik allemaal kleine witte 
streepjes, het waren vliegeneitjes. Na een tijdje 
moesten we het velletje opvullen met witte wat
ten. Het was wel goed gelukt. 

Rosan 



heel moeilijk werk. Als het huidje van de muis 
eraf was moest je hem binnenstebuiten doen 
en insmeren met een spul dat voorkomt dat het 
gaat stinken. Je moest ook een schacht van een 
veer insmeren, want die was voor de staart. 
Daarna moest je de muis vullen met watten. En 
dan moest je hem alleen nog laten drogen. 

Makram Shashtawy 

Muizen opzetten 
. We gingen op woensdag na schooltijd er wa
ren mollen muizen ratten en een tjentjela ik zelf 
had een muis het was heel leuk. Toen ik begon 
was het moeilijkje moest eerst deknieën door
knippen en toen kwam er uit de muis zijn buik 
een raar zakje uit. Meester zij dat zijn darmen 
waren toen snee ik het zakje open toen zaten 
er zeven kleine muisjes uit en Jelkes moeder 
ging filmen. En Arnoud zijn moeder had nog 
loempia's en kaas en worst en augurken. En als 
je dat gedaan had mocht je weer veder. De 

Een leerling kwam met twee gouden mollen aanzetten. tjentjila had lndy en als je ze vel omgekeerd 

Balgen 
Woensdag 1 8 november mochten groep 7 en 8 
opzetten. 
Mollen muizen ratten en zelfs een chinchilla 
Eerst moest alles ontdooit wezen daarna moes
ten we hem bij de achter kant open snijden. 
Toen moest je bij de anus een stukje open knip
pen. Daarna moest je de pootjes naar buiten 
duwen en bij de knie afknippen. 
toen moest je hem binnenste buiten draaien. 
Daarna moest je met een scal pel het vlees weg 
snijden. 
Daarna moest je met een conserveri ngsmiddel. 
Toen moest je met watten en houtlijm zijn kop 
en lichaam opvullen. 
Toen moest je hem dicht naaien en op een kar
tonnetje spelden. 

Mark 

Muizen opzetten 
We gingen op school eten, en om half 1 be
gonnen we met het opzetten. In het begin was 
het vies en er gingen twee kinderen huilend 
naar huis. Je moest eerst bij de anus een centi
meter opensnijden en dan de knie doorknip
pen. Daarna moest je al het vlees van de knie 
halen want vlees gaat stinken na een tijdje. 
Toen moest je de muis gaan strippen, Dat was 
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had moest je hem insmeren met een spul. En 
als je dat gedaan had moest je het vel weer om
draaien en met watten vullen. Eerst zijn kop als 
je dat bolletje met houtlijm doorelkaar gedaan 
hebt moet je met een pincet door zijn lijf naar 
zijn kop en dan zijn lijf ook met watten vul/en. 
Als dat gedaan is moet je de muis bij zijn anus 
dichtnaaien. Dan moet de muis nog tien dagen 
drogen. 

Erwin 

Balgen 
Het balgen was heel interessant. Op het begin 
moest je de muis of mol bij het geslachtsdeel 
open snijden. Daarna moest je de leiding die 
naar het geslacht ging doorknippen en soms 
kwam er straal urine uit. 
Toen moest je de knieën door het sneetje ste
ken en dan door knippen. Als dat gebeurd was 
moest je de staart door knippen. Daarna moest 
je hem gaan villen, dat was een hele klus. En al 
was het vel er af moest je hem gaan in smeren 
met sijbokal. Daarna moesten we hem vul/en 
met watten. Als dat gebeurd was, was je bijna 
klaar. Je moest hem alleen nog dicht naaien. 
n~~~n~ ~~~r~ :~ h~~ 1 n ..J~~~~ ,~~~~ ..J_~~~_ 
LlQQI IQ IIIUC::>L JC IICIII I u UQtsCl1 lc1lell UI utseli. 

Dennis 
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Eekhoorns op landgoederen in 
Zuid-Kennemerland 

Zaterdag 14 februari is door een groep 
zoogdier! iefhebbers op twee landgoe
deren gezocht naar Eekhoornnesten. 
Onder een mild winterzonnetje zijn 
Huis te Manpad en Groenendaal be
zocht door acht zoogdierl iefhebbers. 
Voor het Reigersbos was helaas door 
de eigenaar geen toestemming gegeven 
voor de inventarisatie. De beheerder van 
het reigersbos liet weten regelmatig Eek
hoorns te zien op het landgoed. 

Het landgoed Groenendaalligt net ten 
zuiden van de bebouwde kom van Heem
stede. Het is aangelegd op de binnenduin
rand, het terrein is daardoor enigszins 
glooiend. De maximale hoogte is ongeveer 8 
meter boven NAP. De ondergrond bestaat voor
namelijk uit kalkrijk zand. Het landgoed is hal
verwege de achttiende eeuw gesticht. Het bos 
is historisch gezien in twee delen te scheiden 
'Groenendaal' en 'Meer en Berg'. Dat verklaart 
mogelijk het verschil in oppervlakte die uit de 
verschillende bronnen blijkt. Volgens de Pro
vincie is het landgoed 80 ha groot (Anonymus 
1981), maar volgens het Noord-Hollands Land
schap meet het landgoed 'slechts' 64 ha (Klui
ters & Van Daalen 1991). Het beheerplan 1982 
-1992 zit daar met 74 ha tussenin, waarvan 
64,8 ha natuur en voor het overige recreatie
en parkeerterrein. Ruim 15% van het bos be
staat uit naaldbomen (voor het grootste deel 
Grove den), de rest is vooral Zomereik (30 ha) 
en Beuk (7 ha). Nabij een waterkom staan lin
den, die bijna twee en een halve eeuw geleden 
zijn aangeplant door de eerste eigenaar de heer 
Dirk van Lennep. U it een jaarringentelling bi ijkt 
dat de linden in 1755 zijn gekiemd. Ook staan 
er oude Zomereiken op het landgoed. Over het 
landgoed - het landhuis ontbreekt overigens
ligt een dicht netwerk van wandelpaden. 

Huis te Manpad ligt schuin tegenover Groen
dendaal, aan de overzijde van de Herenweg. 
Deze buitenplaats dateert uit de zeventiende 

laan tussen 
het huis en de 
Leidsevaart, de 
centrale as u it het ba
rokontwerp van 
Adriaan Speelman, be
paalt nog altijd de struc
tuur van het park. Het is 
een van de best bewaar-
de landgoederen van Zuid-Kennemerland. Het 
bos bestaat voor een deel uit Abelen-Iepenbos 
en Elzenrijk Essen-Iepenbos, waarvan gedeel
ten meer dan twee eeuwen oud zijn. Beide 
bostypen komen van nature voor op jonge dui
nen. Op Huis te Manpad is een zeer rijke stin
zenflora aanwezig. In een ijskelder overwinte
ren vleermuizen. Het landgoed is 15 ha groot. 
Huis te manpad is niet vrij toegankelijk. 

Inventarisatie 
Eekhoorns zijn in de winter eenvoudig te in
ventariseren door het tellen van de winternes
ten. Met enige oefening zijn de nesten eenvou
dig van Eksternesten te onderscheiden. Andere 
vogel nesten geven i n het geheel geen verwar
ring. Een Eekhoornnest is rond (er zit een dakje 
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op) en heeft een doorsnede van 30 tot 50 cm. 
Het zit vrijwel altijd op een stevige plaats in een 
boom. Soms worden boomholten gebruikt als 
overwinteringkwartier. Zeer vaak is dat een 
Grove den. Uit Belgisch onderzoek blijkt, dat in 
een bos voornamelijk bestaande uit Zwarte den 
en een klein deel Grove den veel meer dan ver
wacht de Eekhoorn in de Grove den huist. Een 
Eekhoorn gebruikt gemiddeld 2,74 nesten 
(Wauters & Dhondt 1986 & 1990). De dicht
heid in naaldbossen is hoger dan in loofbossen 
(gemiddeld l,3/ha in naaldbossen en O,9/ha in 
loofbossen, CurneIl1992). De duidelijke voor
keur voor Grove den blijkt ook uit onze inven
tarisatie: alle Eekhoorns zaten in een Grove 
den. 

Op Groenendaal zijn 10 nesten gevonden, op 
Huis te Manpad is slechts één nest gevonden. 
Op Groenendaal zijn tevens drie Eekhoorns ge
zien binnen de naaldbospercelen. Het waar
schijnlijke aantal Eekhoorns op de landgoede
ren is bedroevend: 3,6 op Groenendaal en 0,4 
op Huis te Manpad. We komen dan op een 
dichtheid van resp. 0,06 per hectare en 0,03 
per hectare. Het is niet uitte sluiten, dat de Eek
hoorn zich terugtrekt in zijn voorkeursbiotoop 
(Grove den). Op Groenendaal is 8,9 ha Grove 
den aanwezig, dat geeft dan 0,4 dieren per 
hectare. Dat is dus veel lager dan gebruikelijk 
en zelfs lager dan voor loofbossen is gevonden. 
Een zeer klein lichtpuntje is de mogelijkheid 
dat op beide landgoederen de Eekhoorns vaker 
gebruik maken van de vele boomholten, daar
mee zou de stand nog enigszins dragelijk wor
den. 

Raadsel 
Wat de werkelijke reden van de extreem lage 
dichtheden van de Eekhoorn in Nederland zijn 
is onbekend. Het wijzen met een beschuldi
gende vinger naar de Boommarter lijkt in ieder 
geval onzin. De stand van Eekhoorns is juist 
ook in gebieden waar geen Boommarters voor
komen erg laag. Geïsoleerde populaties (Am
sterdamse Bos) zijn ook zeer laag. Een virus
ziekte zoals in de jaren zeventig lijkt ook niet 
waarschijnlijk. De schuld geven aan de Havik
die is inderdaad toegenomen - stuit mij als eco
loog ook tegen het borst. En bovendien ook op 
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plaatsen zonder Havik is de stand erg laag. 
Heel voorzichtig begin ik te denken, dat de 
kwal iteit van de Nederlandse bossen (zure re
gen) en daarmee het voedselaanbod wel eens 
een belangrijke oorzaak kan zijn. Maar waar
om gaat het dan juist in Noord-Brabant - met al 
zijn varkens - wél redelijk goed met de Eek
hoorn? 

Voor de inventarisatie is ruimer uitgenodigd 
dan onder de leden van de NOZOS. De op
komst bestond dan ook uit een mix van leden 
en niet-leden. Maar liefst vijftien mensen had
den zich opgegeven voor de telling van nesten, 
helaas heeft maar ongeveer de helft het station 
Aerdenhout gevonden. De aanwezigen: Jan 
Boshamer, Nico Buiten, Thea Dammen, Kees 
Kapteyn, Bart Nasser, Thea Spruyt, JooP Stam 
en ondergetekende hebben desondanks geno
ten van het mild frisse winterweer. De beheer
ders van beide landgoederen worden bedankt 
voor de mogelijkheid die zij hebben geboden 
om de Eekhoorns te inventariseren. 

Peter van der Linden 
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Texel heeft er weer een woelmuis bij! 

Van 12 tot en met 18 maart 1999 bracht ik met 
mijn vrouw Marieke, dochter Maaike en zwa
ger Chiel Braat een korte vakantie door op 
Texel. Fietsend en wandelend besteedden we 
vooral aandacht aan vogels, zoals ik in mijn 
jeugdbondstijd al vaak had gedaan. Tijdens 
een wandel i ng door de Staatsbossen op 1 5 
maart hield Chiel opeens stil, en toen ik vroeg 
wat er was zei hij dat hij een muis zag. Ik liep 
voorzichtig naar hem toe (Maaike sliep geluk
kig in de rugdrager) en zag inderdaad ook de 
muis. Het dier zat op zo'n 4 meter van de weg 
in het zonnetje, en met mijn 8x20 kijkertje kon 
ik hem even goed bekijken: een rosse woel
muis! Ik realiseerde me direct het uitzonderlijke 
van de situatie, want dit was een soort die niet 
van Texel bekend was. Tegelijk was het dier, 
met voor een woelmuis vrij spitse kop en rossig 
bruine rug die geleidelijk overloopt in en zilver
witte buik, onmiskenbaar een rosse woelmuis. 
Het gedrag: van de zon profiteren op een voor
jaarsdag en vrij luidruchtig (door ritselend blad) 
tussen bladeren en braamstruiken op de bosbo
dem verdwijnen en weer tevoorschijn komen, 
herkende ik van ervaringen elders in Neder
land. De plaats waar we de muis zagen was 
langs de Ploeglander weg, dicht bij de plek 

waar ik in 1986 braakballen had gevonden 
waarvan de inhoud zou toonde dat de aard
muis op Texel was verschenen. 
In het besef dat een zichtwaarneming van een 
muis een wat wankele basis is voor een nieuw 
faunistisch gegeven op een eiland, en dat de 
kans dat we dé rosse woelmuis van Texel ge
zien zouden hebben uiterst klein moest wor
den geacht, heb ik de daarop volgende dag 
braakballen gezocht. Aan de Noordoost-zijde 
van de Gortersmient, bij heideveld 't Mientje 
vond ik ongeveer tien braakballen (te zien aan 
de situatie ter plaatse weil icht de restant van 
een grotere, al geraapte partij). Die avond haai
de ik daar vier noordse woelen, twee aardmui
zen, drie bosmuizen en twee vogels uit. Op 17 
maart zocht ik nogmaals braakballen in de Gor
tersmient, dit maal aan de Noorwestzijde in het 
na 13 jaar sterk veranderde en uitgedunde per
ceel sparren, waar ik in 1986 de braakballen 
met vijf aardmuizenschedels had gevonden. 
Thuis in 's-Hertogenbosch kwamen daar, be
halve twaalf noordse woelen, acht (!) aardmui
zen, acht bosmuizen, vijf dwergmuizen, twee 
niet exact te determineren woelmuizen en drie 

Tekening: Peter Twisk. 
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vogels, inderdaad vier rosse woelmuizen uit! 
Een telefoontje met Kees Kapteijn leerde mij dat 
dit een nieuw gegeven was, en dat ik mij had 
bezondigd aan 'wild pluizen'. Door een locale 
vogelwerkgroep worden voor de Nozos 
braakballen verzameld, maar Kees vertelde me 
dat het verschepen daarvan richting continent 
nog niet al te soepel verloopt (ik was al bang 
dat nijvere schol ieren met zelf-geplozen sche
dels, lijm en zwarte kartonnetjes in de weer wa
ren geweest). 
Texel heeft er dus een woelmuis bij, en de 
vraag is mijns inziens of we daar blij mee moe
ten zijn. Dat er in minder dan 15 jaar tijd twee 
woelmuizensoorten bij zijn gekomen op Texel 
maakt duidel ijk dat het isolement, waar de 
noordse woelmuis wellicht al sinds 1170 van 
profiteert, in deze tijd van mobiliteit niet al te 
veel meer voorstelt. Ik realiseer me dat ik mij op 
een ethisch en filosofisch pad begeef als ik de 
vraag stel of we dit alleen moeten constateren 
en er afwachtend bij moeten toe kijken, of dat 
we ook zouden kunnen ingrijpen. Wat bete
kent de komst van rosse woel- en aardmuis op 
Texel, en wat zijn hun kansen. Vooral de aard
muis, die nauw verwant is met de noordse 
woelmuis en voor een groot deel dezelfde bio
topen bezet, kan een geduchte concurrent wor
den voor de noordse woelmuis. Ik neem aan 
dat van beide nieuwe soorten een klein aantal 
dieren passief op het eiland terecht is gekomen, 
bijvoorbeeld met plantmateriaal voor de bos
bouw. Dat beide soorten op dezelfde plek voor 
het eerst werden vastgesteld is neem ik aan 
geen toeval. Misschien is het mogelijk te achter
halen wat de (meest waarschijnlijke) manier 
van introductie is geweest, om vervolgens te 
proberen dat in de toekomst tegen te gaan. Als 
er inderdaad maar twee tot vier dieren de 'bron' 
vormen van de populaties, moet de genetische 
basis heel smal zijn. Dit is een onderwerp waar 
ik vrijwel niets van weet, maar onderzoek daar
naar, en naar de vitaliteit van de populaties lijkt 
mij de moeite waard. Dat de aardmuis, na 
introductie in weil icht de begin jaren '80, in 
1995 op drie, vrij ver uiteen gelegen locaties is 
gevangen (Anonymus, 1996) en in 1999 talrij
ker in braakballen is aan te treffen dan in 1986, 
lijkt mij veelzeggend. 
Als we een geïsoleerde, van concurrentie ge
vrijwaarde populatie noordse woelmuizen 
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waardevol vinden zou het wegvangen van zo
veel mogelijk rosse woel- en aardmuizen een 
mogelijkheid zijn. Persoonlijk vind ik het jam
mer dat bij het IBN-onderzoek in 1989 en 
1990, en de (zeer uitgebreide) inventarisatie 
door de Provincie Noord-Holland in 1995 de 
gevangen aardmuizen niet zijn weg gehaald. 
Een andere mogelijkheid is de introductie van 
de Noordse woelmuis op Terschelling en Ame
land. Op deze eilanden is een redelijk groot 
areaal grasland, de belangrijkste biotoop van 
deze muis. 
Nou ja, ik filosofeer maar wat. Het is zeker een 
onderwerp wat ik een serieuze discussie waard 
vind, maar ik ben als amateur-zooloog niet de 
aangewezen persoon die discussie te leiden. 
Misschien heb ik hiermee er wel een aanzet toe 
gegeven. 
Overigens heb ik, tijdens de heenreis met de 
boot naar Texel, in het Marsdiep ook nog een 
bruinvis gezien. Als geboren Heldenaar en 
jeugdbonder ben ik in de jaren zeventig en 
tachtig tientallen keren heen en weer naar 
Texel gevaren, maar een bruinvis heb ik in die 
tijd nooit gezien. Dat dit dier in aantal toe
neemt, zoals Kees Camphuysen in Nozos
nieuws 1 (4) betoogde, wil ik dan ook graag 
aannemen. 

Peter Twisk 
Jan Mosmanslaan 19 
5237 BB 's-Hertogenbosch 
073 - 6445664. 
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Braakballen pluizen 

Braakbal/en pluizen, een eenvoudige hand
leiding voor het herkennen van zoogdier
schedels in braakbal/en van uilen, onder re
dactie van Kees Kapteyn, Noord-Hollandse 
Zoogdierstudiegroep (NOZOS) in samen
werking met de KNNV uitgeverij, 7999, 36 
blz. ISBN 905077 -125-4, ISBN 9074004-07-
2. Prijs f 12,50 (f 9,50) 

Op 7 maart van dit jaar werd in Purmerend on
der grote publieke belangstelling de nieuwe 
tabel voor het op naam brengen van zoogdier
schedeis uit braakballen van uilen gepresen
teerd. Uilen staan momenteel volop in de be
langstelling en veel mensen kunnen zich nog 
herinneren hoe zij al op de lagere school een 
uilenbraakbal geplozen hebben. Het pluizen 
van braakballen is dan ook erg leuk werk, dat 
vooral op kinderen een enorme aantrekkings
kracht uitoefent. 
De nieuwe tabel is fraai vormgegeven en uitge
voerd op stevig, zijde glanzend papier waar zo
wel de foto's van o.a. Dick Klees en natuurlijk 
de verklarende tekeningen duidelijk op uitko
men. De tabel begint met het geven van infor
matie over het doel van braakballenpluizen, 
waarbij niet vergeten wordt dat pluizen vooral 
leuk en voor sommigen zelfs verslavend is. Na 
een beknopt hoofdstuk waarin we kennis ma
ken met de meest voorkomende uilen van ons 
land kunnen we aan de slag. 
De in het braakballenpluizen zeer ervaren au
teurs hebben zich veel moeite genomen de de
terminatiesleutel eenvoudig en overzichtelijk te 
houden. Er wordt steeds een keuze geboden 
tussen twee mogelijkheden. Duidelijke teke
ningen van Peter Twisk, Kees Mosterd en 
Floor van der VI iet ondersteunen de 
teksten. Extra uitleg wordt gegeven 
in tekstvakken met een lichtgroe
ne kleur. 
Dat de samenstellers een goed 
doordacht werk hebben afge
leverd bleek op een woensdag
middag, toen ik met een groep 
van tien enthousiaste kinderen in de leeftijd 
van 10- 12 jaar een partijtje kerkuilbraakballen 

heb geplozen. De opdracht was één braakbal 
nauwkeurig te ontleden en daarna de gevon
den schedel resten met de nieuwe tabel op 
naam te brengen. Soms werd er wel eens over 
een 'moeilijk woord' gestruikeld, maar de 
meeste kinderen kwamen zonder al te veel 
hulp op de juiste soorten uit. 
In deze eerste druk ben ik slechts één foutje te
gengekomen die bij de determinatie voor enige 
verwarring zou kunnen zorgen: op bladzijde 
22 is bij de behandeling van de onderkaken 
van spitsmuizen de binnenzijde van een kaakje 
afgebeeld, waar het een buitenzijde had moe
ten zijn. 
'Braakballen pluizen' is een aanrader voor ie
dereen die geïnteresseerd is in uilen en hun 
prooien. Vooral omdat kleine zoogdieren zich 
zelden of nooit laten zien, biedt dit boekje een 
uitstekend handvat om zélf te onderzoeken 
welke spitsmuizen, woelmuizen en 'ware' mui
zen er in je omgeving voorkomen. 

Jan Boshamer 

Naschrift 
Ik had wat balletjes geregeld uit het Zwanewa
ter. We vonden: dwerg-, bos-, huisspitsmuis, 
veldmuis en rosse woelmuis, dwerg- en bos
muis. Niet gek voor twaalf balletjes. Bevestigd 
mooi de vangstresultaten van het kamp. Nog 
een overeenkomstmet de kampresultaten : alles 
in de ballen was dood. 
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Een lang verhaal van een jonge Laatvlieger 
Op 4 juli 1997 belde een vrouw uit St. Pancras 
naar Vogelopvang Damland in Bergen met de 
vraag wat ze met een vleermuis aan moest die 
al twee dagen, in de zon, op de tuintafel lag. 
Geadviseerd werd om het dier vocht te geven, 
omdat hij wel uitgedroogd zou zijn. De vrouw 
had het advies, zo bleek later, zo opgevat dat 
ze om de vleermuis natte handdoeken had ge
daan! (Het advies had misschien ook wel een 
beetje duidelijker gekund.) Hij was dus koud, 
uitgedroogd en hongerig. 

De volgende dag moest ik bij de Vogelopvang 
werken en was bi ij toen ik zag dat er een vleer
muis binnen was gekomen. We zagen wel dat 
het een jong dier was, maar twijfelden tussen 
een Laatvlieger en een Meervleermuis. Hij had 
erg donkere oren en snuit en een donkerbruine 
vacht. Tot nu toe heb ik eigenlijk nog nergens 
goed kunnen vinden hoe je jonge vleermuizen 
op soort kan determineren; heeft iemand mis
schien tips? Veel later zag ik dat ie een lange 
staart aan zijn vlieghuid had en bleek het een 
Laatvlieger te zijn èn een man. 

Maar gewonde, zieke, zwakke of jonge vleer
muizen voeren is niet makkelijk; uit zichzelf 
eten doen ze meestal al helemaal niet en vaak 
lukt het ons ook niet om ze in leven te houden. 
Het binnenste van meelwormen vinden ze wel 
lekker om aan te likken, maar ze krijgen dan 
misschien net aan twee hele meelwormen bin
nen en dat is te weinig. Kleine stukjes katten
voer uit blik lusten sommigen ook. 

Als er vieren binnenkomen, gaan ze in een 
plastic bak met stukken laken die we tussen de 
bak en de deksel klemmen. Je kunt het dier dan 
met lap en al uit de bak halen om te voeren. De 
bak zetten we op een warmte-matje (een soort 
kleine elektrische deken), want warmte is toch 
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wel belangrijk bij dit soort zieke of gewonde 
dieren. 
Maar vanaf die ochtend ben ik het vlerekind 
om de twee uur gaan voeren; of ie wilde of niet 
en hij kreeg water uit een spuitje dat ik tegen 
zijn bekje hield. Piepkleine stukjes kattenvoer 
gingen het beste. Ook de manier waarop maakt 
uit. Horizontaal gaat het toch het beste en je 
kunt het eten voor zijn bekje leggen. Op de 
kop valt het er constant uit en duurt het lang. 
Nu wi I het geval dat ik die tijd op een 
b.d.geitenmelkbedrijfwerkte. Die maandag 
ging vleer dan ook, achter in de fietstas, zijn 
bak gewikkeld in het nog warme matje, mee 
naar de geitjes en kreeg hij elke twee uur in 
plaats van water verse geitenmelk (vetgehalte 
3,91 % en eiwitgehalte 3,02%) uit het spuitje. 
Hij is zo'n drie weken mee gegaan, maar toen 
hoefde hij niet meer zo vaak te worden ge
voerd; ik deed dit alleen nog 's ochtends en 's 
avonds en nu was het ook de tijd van de meel
wormen geworden. De kop moest er eerst nog 
af, maar die liet hij zich ook al snel smaken. Be
gin augustus kreeg hij alleen nog 's avonds 
meelwormen; ongeveer 21 stuks. 

Als ik vleer uit zijn bak haalde schuifelde hij 
gelijk mijn mouw in en ging ergens onder mijn 
trui hangen en heen en weer lopen. Als ie lek
ker hing ging ie heel zacht trillen, wat een beet
je voelde als het ronken van een kat. Dat onder 
mijn trui zitten, doet ie nog steeds elke avond 
en ronken kan ie ook nog. Hierna móét hij wa
ter drinken waar een beetje Bovomix in zit (vi
tamine en mineralen mengsel, tip van Peter 
Twisk). Hij eet nu zelf meelwormen uit een bak
je in zijn slaapbak. 
Als ik 'm onder mijn trui uit wil pakken als hij 
dat nog niet wil, volgt er een venijnig krijsje, 
waarna hij nog even mag blijven waar hij is. 
Elke avond ben ik dus nog wel zoet mee, maar 



da's niet erg. Ik heb 'm dus niet in winterslaap 
laten gaan, omdat ik zelf daar de mogelijkheid 
niet voor heb en ik geen zin, na al deze moeite, 
in een dood dier. Egels die in de Vogelopvang 
komen, blijven we ook vaak de winter door 
voeren en dat gaat ook. 
In mijn huis vliegt ie niet veel; het duurt heel 
lang voordat ie van mijn vinger af gaat (beetje 
lui?), maar ik heb 'm een paar keer in een kas 
rond laten vliegen en dat ging perfect: deurope
ningen door enzo en uiteindelijk ging hij op 
z'n kop aan een plant hangen! 
In twee nachten in de eerste week van septem
ber, heeft Vlerie erg veel en hard geroepen. Ik 
heb daar geen opnamen van (sorry, sorry) om
dat ik eigenlijk in de veronderstelling was dat 

TON SMjTS 

à/le vleermuismannen riepen in het najaar. Na 
een bezoek aan Kees Kapteijn weet ik beter en 
heb ik dus een wetenschappelijk object in huis. 
Maar straks als het weer vleer-weer is gaat hij 
bij de Vogelopvang in een buitenvolière met 
een lamp die insecten lokt en zal hij moeten 
verwilderen. Ik hoop dat dit allemaal lukt en als 
iemand een mooie Laatvlieger-vo/le loslaat plek 
weet, dan zou ik dat graag horen. 
Want om hem nu nog een jaar te houden, om
dat hij een 'roepende Laatvlieger' is, lijkt mij 
niet goed. 

Petra Vlaming 
Luttik Oudorp 22 
1811 MX Alkmaar 
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Resultaten deelmeetnet tellingen 
eekhoornnesten 1995-1998 

Vanaf 1995 wordt dit deel meetnet georgani-
seerd door Zoogdiermonitoring. In de periode 1997.Ä 

1995-1998 werd dit nog betaald door het mi- 1998 T 
nisterie van LNV. Vanaf het seizoen 1999 finan-
ciert de Vereniging voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ) dit zelf en door 
subsidies van terreinbeherende organisaties. De 
overheid heeft besloten geen ondersteuning 
meer te bieden voor dit deeimeetnet omdat de 
rode eekhoorn in haar ogen niet voldoende be
dreigd is. 
In dit artikel staan de cijfers van de afgelopen 
seizoenen, zodat u als deelnemer een beeld 
krijgt van de ontwikkelingen tot nu toe. Zoog
diermonitoring kan alleen bestaan dankzij uw 
bijdrage en hoopt de komende jaren ook op u 
te kunnen rekenen. 

Aantal deelnemers, telgebieden en eekhoorns 
Het seizoen 1998 liet, net als de voorgaande 
jaren, een stijging van het aantal telgebieden 
zien. Met name in Overijssel en Gelderland 
zijn te/gebieden bijgekomen. Op dit moment 
zijn zelfs 91 telgebieden bij Zoogdiermonito
ring geregistreerd. Niet alle telgebieden worden 
echter ieder jaar bezocht en sommigen zijn 
zelfs opgeheven. Gelukkig worden betrekkelijk 
veel telgebieden wel meerdere jaren bezocht. 

1995 1996 1997 1998 
Telleiders 29 22 30 32 
Bezochte telgebieden totaal 33 34 58 62 
Bezochte telgebieden loofbos 13 17 23 24 
Bezochte telgebieden gemengd 9 11 17 21 
Bezochte te/gebieden naaldbos 11 6 18 17 
Zichtwaarnemingen eekhoorns 40 26 33 20 

Zijn nu voldoende telgebieden (per bostype) 
aanwezig? 
Om aantalsveranderingen van 50% te kunnen 
vaststellen, zijn minstens 25 telgebieden nodig 
die 5 jaar worden bezocht (niet noodzakelijker
wijs ieder jaar). Voor heel Nederland zijn vanaf 
het start jaar 1995 voldoende telgebieden ge
weest en dat is een mooi resultaat! 
Nu zou het erg mooi zijn als de komende vier 
jaar voldoende telgebieden erbij komen om 25 
telgebieden per bostype te halen. Het is name-
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I ijk interessant voor bosbeheer om te bepalen 
of aantalsontwikkelingen in loofbos, gemengd 
bos en naaldbos verschillen. Hiervoor zijn ei
genlijk alleen nog extra telgebieden nodig in 
naaldbos. 

Zijn de telgebieden voldoende gespreid over 
Nederland? 
Om uitspraken te kunnen doen over de lande
lijke aantalsontwikkeling, moeten in iedere pro
vincie waar eekhoorns voorkomen telgebieden 
zijn. Als bijna alle telgebieden in bijvoorbeeld 
Noord-Brabant liggen, gaan regionale ontwik
kelingen het landelijk beeld overheersen. En 
dat is minder wenselijk: vals alarm is wel het 
laatste wat we willen. 
In vergelijking met 1997 is de spreiding in 
1998 verbeterd door de nieuwe telgebieden in 
Overijssel en Gelderland. Alleen de provincies 
Utrecht en Drenthe blijven nog achter, evenals 
de duinen van Zuid-Holland en Noord-Hol
land. Overigens zijn van telgebieden uit Over
ijssel, Friesland en Groningen wel formulieren 
binnengekomen, maar helaas te laat om in te 
kunnen voeren. Deze telgebieden zijn dus wel 
geteld maar de resultaten zijn nog niet ver
werkt. 



Aantal sontwi kkelingen 
De aantalsontwikkelingen geven aan dat in alle 
bostypen samen het aantal rode eekhoorns sta
biellijkt te blijven. Maar per bostype lijken de 
aantalsontwikkelingen behoorlijk te verschillen. 
Uit onze statistische berekeningen blijkt echter 
dat de weergegeven aantalsontwikkelingen per 
bostype niet significant zijn. 'Niet significant' 
wil hier zeggen dat er op dit moment geen 
voor- of achteruitgang kan worden vastgesteld 
en dat er alleen een indicatie voor is. 

De 'Eigenaren-Top 5' 
In onderstaande tabel kunt u de aantallen telge
bieden zien die van een bepaalde eigenaar 
zijn. De eigenaar van een stuk bos is de grond
bezitter of de beheerder. 

Eigenaar 
Gemeenten 

telgebieden 
28 

Natuurmonumenten 
Landgoederen/kloosters/privé 
Provo landschappen 
Staatsbosbeheer 
overigen/onbekend 

23 
18 
9 
8 
7 

Op dit moment is Natuurmonumenten de be
langrijkste eigenaar. Bij 'gemeenten' zijn name
lijk slechts tien verschillende gemeenten begre
pen. Opmerkelijk is het lage aantal telgebieden 
in terreinen van Staatsbosbeheer. Wie weet ver
andert dat nog? 

André Kaper 
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Het is een jongetje geworden! 

AI langere tijd worstelt het bestuur met een di
lemma. Enerzijds is het een verademing om 
niet de knoet van een voorzitter te voelen, 
maar anderzijds missen we de gesel van Nico. 
De bestuursvergaderingen lopen steeds vaker 
uit op een aanbidding van Bacchus. la langza
merhand begi nt echter de mot zichtbaar te wor
den i n het bouwwerk dat we NOlOS hebben 
gedoopt. Naar buiten toe hebben we de schijn 
nog kunnen ophouden. Maar niet alleen NO
lOS-Nieuws verschijnt telkens te laat, ook de 
laatste vakken met mollen en hazen blijven 
angstwekkend wit. En dat terwij I we een forse 

eindsprint nodig hebben om \ oor 2000 de at
las vol te hebben. 
Gelukkig zal hettij keren. In Ben Schrieken 
hebben we een perfecte tijwisselaar gevonden. 
We verheugen ons op zijn tucht. NOlOS
Nieuws op tijd, de witte vlekken weggewerkt. 
Het einde van het voorzitterlozetijdperk is be
reikt. Eindelijk gebak! 
Een klein minpuntje. Ben woont wel in een uit
hoek van Noord-Holland (Den Helder), maar 
daar wennen we wel aan. 
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Opmerkelijkheden 

Krakers komen comfortabel de winter door 
Begin maart werden tijdens werkzaamheden 
bij Natuurcentrum Zon Alom, tussen Am
sterdam Zuidoost en Abcoude, vier bosmuizen 
opgeschrikt. Ze zaten in een vogelnestkastje 
waarin zich nog een nest van mos bevond. Het 
nestkastje lag op een houtstapel. De weldoor
voede muizen waren hun holen in de vochtige 
en koude bodem blijkbaar verruild voor een 
warmer en droger onderkomen en zaten in het 
nestkastje dicht tegen el kaar aan gekropen. 
Door de onrust om hen heen glipten ze een 
voor een door het vi ieggat het nestkastje uit 
maar werden aan het eind van de middag weer 
gesignaleerd, door de houtstapel kruipend. 

Floor van der Vliet 

Tele-waarnemen 
Wie beweert dat het waarnemen van zoogdie
ren moeil ijk is, dat je daarvoor 's nachts naar 
buiten moet of op onmogel ijke plaatsen moet 
gaan kijken, of allebei, heeft gelijk maar toch 
ook weer niet. 
Op 12 januari kon ik zomaar in de luie stoel 
voor de tv een waarneming voor de Noord
Hollandse zoogdierenatlas registreren. Op ATS, 
de locale tv-zender van Amsterdam, werd het 
wrak van de antieke Mississippi-raderboot 
Mark Twain getoond, die een dag daarvoor aan 
de Oostelijke Handelskade in Amsterdam in 
vlammen was opgegaan. 

Nadat de eigenaar middels een interview het 
vuur ook nog eens aan de schenen was gelegd 
("er zijn boze tongen die beweren dat u er wel 
meer van weet, de brand zou u wel goed uitko
men") werd op de in het water drijvende resten 
van het schip ingezoomd en ... op een bruine 
rat die over de verkoolde balken trippelde. 
Even precies op de kaart opzoeken waar de I ig
plaats van de boot was, en er is weer een kilo
meterblok van de verspreidingskaart bruine rat 
gevuld. 

Floor van der Vliet 
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Warm genoeg om te vliegen 
Op 6 januari was het ongewoon warm, het 
werd wel16 oe. Ik dacht dat misschien wel 
vleermuizen zouden uitvliegen maar heb in de 
buurt van huis geen goede plaatsen waar je 
vleermuizen kunt zien. Martin Melchers vertel
de echter dat hij van iemand anders had ge
hoord dat op die dag in de avondschemering 
achter Artis een groep kleine vleermuizen 
rondvloog. Dit zijn waarschijnlijk dwergvleer
muizen geweest waarvan wel bekend is dat die 
in de winter bij warm weer tevoorschijn komen 
en soms zelfs midden overdag rondvliegen. 

Floor van der Vliet 

Huis-vleermuis 1 
In augustus werd ik gebeld door een inwoon
ster van Huizen die midden in dit dorp een 
fraaie omgebouwde boerderij bewoont. Binnen 
is een grote ruimte ontstaan onder het schuine 
dak. Een vleermuis bleek dat wel een interes
sant onderkomen te vinden en verscheen dage
lijks in de avondschemer om rondvlucht jes 
door het huis te maken. Maar de avond dat ik 
kwam kijken natuurlijk niet, nergens een vleer
muis te bekennen. Die liet zich ook niet meer 
zien. 
Tot eind januari. Het was weer zover. De vleer
muis snorde 's avonds weer rond en er lagen 
op de grond en meubels keuteltjes. Ik bood aan 
een vangpoging te komen doen maar dat was 
uiteindelijk niet nodig. Een schoonzoon ving 
de vleermuis met een schepnet toen die aan de 
muur hing. Het dier werd buiten tegen een 
boom gezet maar was in slaap en viel een paar 
maal, maar bleef tenslotte toch zitten. Het was 
met de kop omhoog geplaatst maar bleek zich 
de volgende dag al in de vleermuisstand ge
draaid te hebben en onder een knobbel aan de 
stam te zijn gekropen. Na vier dagen leek de 
vleermuis weggevlogen maar bleek helaas 
dood aan de voet van de boom te liggen. 
Misschien was het dier al erg verzwakt toen het 
in een uiterste poging uit het huis te ontsnap
pen te voorschijn kwam. Zulke vleermuizen 
heb ik in Amsterdam al vaker aangetroffen. 



Uit foto's die de bewoonster mij toestuurde kon 
ik opmaken dat de vleermuis uit Huizen een 
dwergvleermuis was. 

Floor van der Vliet 

Huisvleermuis 2 
Een soortgelijk geval deed zich eind december 
in Amstelveen voor. Een dwergvleermuis vloog 
hier enkele avonden achtereen door een huis
kamer. Openen van ramen had niet geholpen 
en omdat de bewoners geen goed advies kon
den krijgen probeerden ze de vleermuis toen 
die aan een muur was gaan hangen te vangen 
met behulp van een stofzuiger met plintenzuig
mondje. De bedoeling was dat de vleermuis 
aan het smalle zuigmondje vastgezogen zou 
worden maar het formaat van het dier werd 
overschat en de zuigkracht onderschat; de 
vleermuis verdween linea recta in de stofzuiger. 
Toen ik na nogal wat omwegen was gewaar
schuwd trof ik de stofzak in een emmer in de 
tuin aan, met daarin de vleermuis. Een vleugel 
bleek bij het opzuigen zo ernstig beschadigd te 
zijn dat ik het dier moest laten inslapen. De be
woners waren ontdaan over de gevolgen van 
hun vangactie maar hadden met de beste be
doelingen gehandeld en nogal wat moeite ge
daan om deskundige hulp te krijgen. Helaas 
kwam die uiteindelijk te laat. 

Floor van der Vliet 

Eekhoorn in het Amsterdamse Bos 
Het gaat niet echt goed met de Eekhoorn in Ne
derland. Alleen uit Brabant worden nog volop 
pluimstaarten gemeld. Wat de oorzaak van de 
achteruitgang is, is onduidelijk. Daarover spe
culeren laat ik graag over aan deskundigen. 
Wat mij interesseert is de stand van de Eek
hoorn in Noord-Holland. Van de meeste plaat
sen weten we wel het een en ander. Zo is het 
aantal waarnemingen in de duinen bij Schoorl 
en Bergen gedecimeerd (Roobeek 1998). Uit 
eigen onderzoek blijkt dat in het Gooi de stand 
laag is (0,26 nesten/ha in Laren), uitzondering is 
het Spanderswoud. Daar zijn langs de rand van 
het bos zijn 16 nesten gevonden, dat is onge
veer 2,7 nesten/ha. Een aantal dat normaal is 
voor een naaldbos (Van der Linden & Kalwij in 
druk). 

In de jaren zeventig heeft een virusziekte de 
stand gedecimeerd. Uitzondering toentertijd 
waren de Eekhoorns in het Amsterdamse Bos. 
Daar bleef de stand op de hoogte van voor het 
virus. Nieuwsgierig als ik ben, wil ik weten hoe
veel Eekhoorns er nu in het Amsterdamse Bos 
zijn te vinden. Samen met JooP Stam is zondag 
7 februari een flink deel van het park door
zocht op Eekhoornnesten. Na ruim één uur 
zoeken hadden we niet meer dan één oud nest 
gevonden (in een Douglas). Pas bij de eerste 
Grove den is het echt raak, daarna volgt vlakbij 
in een tweede Grove den weer een nest. En he
laas daar bi ijft het bij. We hebben ongeveer 15 
hectare onderzocht en maar twee nesten en 
één oud nest gevonden. Je krijgt dan de ex
treem lage aantallen van 0,13 nest/ha. Een Eek
hoorn gebruikt 2,74 nest en het Amsterdamse 
Bos is ongeveer 4 km2 groot. In totaal zouden 
dan ongeveer 18 Eekhoorns in het Amsterdam
se Bos leven. Een mager aantal, dat het ergste 
doet vrezen voor het overieven van de Eek
hoorn in het Amsterdamse Bos. 
Contact met de beheerc/ub van het Amster
damse Bos, zij tellen ook de Eekhoorns, beves
tigd in grote lijnen bovenstaande analyse. Zij 
wisten nog geen tien plekken waar nesten van 
pluimstaart te vinden zijn. In tegen stelling tot 
de inventarisatie van JooP en ondergetekende 
is door de beheerders het hele bos geïnventari
seerd. De complete inventarisatie versombert 
het toekomstbeeld van de Eekhoorn in het Am
sterdamse Bos. Het wordt tijd voor een nadere 
analyse en uitgebreider onderzoek naar het wel 
en wee van de Eekhoorn. De huidige gegevens 
zijn onvoldoende voor een definitieve uit
spraak over de toekomst van de Eekhoorn. Wel 
lijkt plaatsing op de Rode Lijst onontkoombaar. 

Peter van der Li nden 

Roobeek, C. (7998) Eekhoorns (Sciurus vuIga
ris) in Noord-Kennemerland, hoe lang nog? 
NOZOS-nieuws 5 (1): 8-11. 

Linden, P. van der & T Kalwij (in druk) De Eek
hoorn in het Gooi. NOZOS, Milieufederatie 
Noord-Holland, St. Milieutijdschrift & EO! 
Midden-Nederland. 
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Misschien kent u damland nog niet! 

Stichting Damland, natuur- en milieucentrum, 
bestaat dit jaar tien jaar. Van een Vogelopvang 
met 900 binnengebrachte vogels tot nu jaarlijks 
ruim 2.600 vogels! Met een regionaal Natuur
en Milieu-educatie centrum en een ecologisch 
beheerd weidegebied. 

Er is in die tien jaar natuurlijk veel gebeurt en 
iedereen heeft niet stil gezeten. Maar misschien 
kent u Damland nog niet, daar in dat kleine 
bosje aan de Nesdijk. Mocht u nieuwsgierig 
worden en een kijkje willen komen nemen. 

Open Dag 
25 april 1999 

13.00 tot 17.00 uur 

Het programma 
- Openstelling Vogelopvang 

Tentoonstelling en videofilms over het werk
terrein van Damland 
Lezing door natuurfotograaf Martijn de Jon
ge 
Vogels observeren vanuit de vogelkijkhut 
o.l.v. deskundigen 
Rondleidingen over het natuurterrein en 
door de heemtuinen 

- Kinderactiviteiten met o.a. een 'egel' die ver
haaltjes voorleest 

- Muziek en gezell ig terras 

Stichting Damland 
Nesdijk 20h 
1861 MK Bergen 

Vogelopvang: 072-5898119 
Educatie: 072-5897053 
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Het ontstaan 
Ver voor de start van de Vogelopvang van 
stichting Damland was er al Vogelopvangcen
trum 'de Horst', beheerd door Mevr. Dijkhui
zen. Zij moest om gezondheidsredenen met dit 
werk stoppen. Een aantal Bergenaren richtten 
toen Stichting Damland op. Zij bliezen de Vo
gelopvang weer nieuw leven in en wilden van 
het terrein een mooi gebied maken waarin vele 
planten en dieren zich thuis zouden voelen. 
De naam Damland werd gekozen omdat het 
betreffende gebied in de Damlanderpolder ligt. 
Er is indertijd veel werk verricht aan het terrein 
dat nu wordt omzoomd door een bomensingel 
met houtwallen en een kruidenvegetatie. Stin
zeplanten groeien er ook. Ook zijn er een aan
tal heemtuinen gesitueerd en alles wordt na
tuurvriendelijk onderhouden. Er komen veel 
zangvogels en kleine zoogdieren voor en 's zo
mers vliegen er meerdere soorten vleermuizen 
rond. 
Op deze plek staan ook de gebouwen van de 
Vogelopvang en van de Natuur- en milieuedu
catie. Samen met de aan de westzijde aange
legde Weide Nes zijn dit de onderdelen van 
Stichting Damland waarmee zij haar doelstel
ling probeert te bereiken. Deze doelstelling 
houdt het bevorderen van de bewustwording 
omtrent natuur en milieu in en doet Damland 
door: 
- het beheren van een ecologisch weidege

bied: De Weide Nes 
- de opvang en reval idatie van vogels en an-

dere wilde inheemse dieren 
- het beheren van heemtu i nen 
- het geven van voorlichting en educatie. 
Gezien de doelstelling wordt er op de werk
vloer zoveel mogelijk rekening gehouden met 
het milieu en de natuur. Ook met bijv. de bouw 
van de hokken en de schoonmaakmiddelen 
wordt het milieu zo min mogelijk belast. Voor 
het behandelen van de vogels zal in eerste in
stantie de natuurgeneeskunde worden gebruikt. 

De Weide Nes 
Ten tijde van Jac. P. Thijsses Verkade-album 'De 
Bonte Wei' was er in polders een grote rijkdom 



aan planten en dieren te vinden. Nu is daar 
echter nog maar weinig van terug te vinden. 
Vandaar dat het idee kwam om aan de westzij
de van het terrein van Damland een nieuwe 
bonte wei te maken: De Weide Nes. 
Nadat de voedselrijke bovenlaag was afgegra
ven, een kleine paddenpoel en een plas met 
moerassige oevers en rietkragen hun vorm kre
gen, hadden planten en dieren er iets moois bij 
gekregen. 

Een vogelkijkhut aan de rand geeft de mens de 
mogelijkheid om de grote verscheidenheid aan 
vogels in dit 3,6 ha grote ecologisch beheerde 
gebied te bespieden. De te observeren of te ho
ren vogelsoorten zijn o.a. kleine karekiet, riet
?ors, waterral, kluut, sperwer, nijlgans, lepelaar, 
Ijsvogel, oeverloper, visdief, grote zaagbek, 
gier- huis- en boerenzwaluw. 
Ook komen de rugstreeppad, de bruine kikker, 
de gewone pad en de kleine watersalamander 
veelvuldig voor. Het gebied wordt begroeid 
d?or allerlei soorten planten die uiteenlopende 
eisen stellen en zich hierthuis voelen: van nat 
en vochtig schraal grasland, rietland tot oever
en moerasvegetatie. 
Van juni tot oktober wordt het gras kortgehou
den door drie stuks jongvee van een bd
boerderij. 

Vogel opvang 
H~e: wordt met een team van ongeveer 14 vrij
Willigers en drie gesubsidieerde arbeidsplaatsen 
(Banenpool, Melkertbaan en JWG) gewerkt aan 
het doel dat de Vogelopvang zich stelt: de bin
nengebrachte (inheemse) zieke land- en water-

vogels opvangen, revalideren en, indien moge
lijk, weer uitzetten. 
Vogelopvang Damland is een erkend vogel
asiel wat inhoudt dat het aan alle eisen voldoet 
die de Vogelbescherming Nederland aan een 
Vogelopvangcentrum stelt. Kwamen er in 1990 
nog 900 vogels binnen, in 1998 is dit aantal 
gestegen tor ruim 2600 vogels! 
Tevens is het een officieel egelopvangcentrum. 
Ook dit aantal dieren groeide met de jaren: van 
40 egels in 1991 tot 155 egels in 1998. Vleer
muizen kunnen hier worden gebracht als zij 
hulp nodig hebben. De groei is vooral te dan
ken aan de toegenomen bekendheid van de 
Vogelopvang in de regio. 
Elke diersoort heeft zijn specifieke problemen 
en stelt andere eisen aan opvang, behandeling 
en voedsel. Toch hebben zij allen iets opgelo
pen door toedoen, direct of indirect, van de 
mens. 
- eenden die een stukje brood eten dat toeval

I ig vast zit aan een vishaak 
- de mooie grote ramen in de schuifpui waar 

een houtsnip tegen aan vliegt 
- de merel die haar leven niet zeker is door de 

overdaad aan katten 
- de torenvalk biddend boven de berm van de 

snelweg om de muis te pakken die van het 
klokhuis eet dat net door een automobilist 
(of bijrijder) uit de autoraampje is gegooid 
het nest net-uit-het-ei-gekomen koolmeesjes 
dat uit hun nestkastje wordt gehaald omdat 
een jongetje zich verveeld en stoer wil zijn 
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- de zeekoet die nietsvermoedend in een olie
vlek beland omdat een schip vindt dat nu 
het moment is aangebroken om de afge
werkte stookol ie te lozen 

- de egel die ziek wordt omdat mensen geen 
slakken in hun tuin willen en slakkengif 
strooien. 

Voorbeelden waarbij iedereen zich iets kan 
voorstellen en waar, aan sommige dingen, 
simpelweg iets te doen is; het klokhuis kan ook 
thuis of bij een tankstation worden wegge
gooid. 
Die ol ie op zee, dat staat iets verder van de 
meeste mensen af. Je ziet daar niet zoveel van. 
Alleen in herfst en winter als er een harde wes-
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tenwind staat, spoelen er olieslachtoffers aan. 
Zo lijkt het dat het er maar weinig zijn, maar 
ook als het niet stormt zijn ze er wel degelijk, 
alleen spoelen ze dan niet aan: ze gaan op zee 
dood! 
Er zullen zo'n vijf weken verstreken zijn wan
neer de binnengebrachte olieslachtoffers weer 
schoon op zee kunnen worden vrijgelaten. 
In de zomer is het verzorgen van de jonge 
ouderloze zangvogels erg arbeidsintensief. 
Maar elke keer als er weer een vogel kan wor
den teruggegeven aan de natuur, is het doel be
reikt. Dit loslaten gebeurt vaak 'naast de deur', 
op het terrein zelf. Vv'ant dat is natuurlijk het be
langrijkste: de mogelijkheid om een groot aan
tal vogels een tweede kans te geven. 
Ook door het geven van voorlichting kan er 
uiteindelijk iets verbeteren aan de leefom
standigheden van vogels en andere wilde die
ren. Een leuke kant van het werk bij de Vogel
vang is dat het de mogelijkheid biedt om 
regelmatig soorten van dichtbij te zien die je 
niet dagelijks ziet, bijv. jan van gent, waterral, 
en pestvogel. 
Tien jaar geleden waren er geen bassins voor 
zeevogel, geen hokjes voor merels of eenden. 
Het gebouw was er slecht aan toe. 
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Bassins zijn er in 1991 gekomen, de vloer is 
betegeld en de 66 eerste-opvang hokjes voor 
zangvogels zijn vooral in de zomer allen in ge
bruik. Eenden zitten in hokken met roosterbo
dems. De roofvogelvliegkooi mag gezien wor
den. Helaas is een gebouw niet zo even te 
vernieuwen; er wordt met spanning gewacht 
op het moment dat de noodzakelijke nieuw
bouw kan beginnen, maar wanneer? 

Educatie 
Tien jaar Damland geeft een tijdsbeeld van hoe 
de natuur zich in onze maatschappij moet zien 
te redden. Vandaar dat er ook steeds meer aan
dacht is gekomen voor het educatieve gedeel
te. Het educatiegebouw is prachtig opgeknapt 
en geeft onderdak aan bijv. groepen van basis
scholen die hier vogel- en egel lessen volgen. 
Niet alleen de Bergense, maar ook scholen uit 
de regio weten de Educatie te vinden. 
Ook het 'preventieproject', bedoeld om kinde
ren beter inzicht te laten krijgen in de omgang 
met vogels om hen heen, is een groot succes. 
Verder zijn de themamiddagen al een begrip. 
Voor rondleidingen door de Vogelopvang moet 
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men zich ook bij de Educatie vervoegen en er 
zal u een uitgebreide rondleiding te wachten 
staan. 
Er zijn zelfs al een aantal kinderen geweest die 
hun verjaardagsfeestje op Damland hebben ge
vierd. 

Stichting Damland gaat na tien jaar beslist niet 
op haar lauweren rusten. Actie moet er blijven. 
Het werven van donateurs blijft een must! De 
gebouwen blijven schreeuwen om onderhoud 
en vernieuwing. Hopelijk kan binnen niet al te 
lange tijd het Damlandterrein worden aange
kocht, zodat het moment van nieuwbouw 
dichterbij komt. 

Donateur worden kan al vanaf f 25,- per jaar. 
Giro 401 030 t.n.v. Stichting Damland, Bergen 

Stichting Damland 
Nesdijk 20h 
1861 MK BERGEN (NH) 

072-5898119 (Vogel opvang) 
072-5897053 (Educatie) 
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Zoogdieren historisch bezien 

Oe redactie vond dr. Fie van Toverlol bereid 
een rubriekje te gaan verzorgen betreffende de 
kijk op zoogdieren in vroeger tijd. Ditmaal: Oe 
Eekhoorn 

Hoewel de rode eekhoorn thans als een dier 
wordt beschouwd datzich steeds moeilijker 
lijkt te kunnen handhaven in de Nederlandse 
bosgebieden is het nog niet zo heel lang gele
den dat de eekhoorn als talrijk, onbedreigd en 
vooral schadelijk werd gezien. Het onderstaan
de is geciteerd uit deel 2 (Zoogdieren) uit de 
reeks "Kijk uitje ogen!" van dr. W. M. Kruse
man en Rinke Tolman, derde druk, 1948, 
Born's uitgeverij nv, Assen. 

Zo nu en dan ziet men in kranten entijdschrif
ten berichten, hierop neerkomende, dat de 
eekhoorns, al mogen zij een aardige stoffering 
vormen van het Gooise en Stichtse bosland
schap, niettemin nogal uit de band springen en 
b.v. het naaldhout lelijk kunnen toetakelen. 
Met andere woorden: de eekhoorns worden tot 
schadelijke dieren verklaard. Terecht, voegen 
wij hieraan toe. Dat zij heel wat op hun kerf
stok hebben, blijkt, wanneer wij hun spijslijst 
eens wat nauwkeuriger nagaan. Zij peuzelen 
heel wat insecten op, zowel insecten, die nog 
in het pop- of larvestadium verkeren, als insec
ten, die de imago-, dit is de volkomen, staat 
reeds hebben bereikt. Ook doen zij, evenals de 
groene specht, zich wel te goed aan, wat het 
publiek miereneieren noemt, maar wat in wer
kelijkheid de poppen van de mieren zijn. Ver
der zien zij er ook geen been in hagedissen te 
belagen, terwijl allerlei zoogdieren, wanneer 
die niet al te groot en fors zijn, evenzeer van 
hun roofzucht het slachtoffer kunnen worden. 
Wanneer de eekhoorns er zich toe bepaalden 
slechts vorengenoemde prooi-objecten naar 
het leven te staan dan zou men, van de mense
lijke gezichtshoek uit bekeken, daar volkomen 
vrede mee kunnen hebben. 
Erger is, dat de eekhoorns zich bij voortduring 
vergrijpen aan de inhoud van de nesten der 
bosvogels. Niet alleen laten zij zich allerlei eie
ren goed smaken, maar bovendien deinzen zij 
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er evenmin voor terug jonge vogels om hals te 
brengen - een hebbelijkheid, die ook de 
Vlaamse gaai er op nahoudt - en daarna te 
consumeren, een lot, dat meermalen ook oude 
vogels, mits zij niet te groot van stuk zijn, moe
ten delen. Dit betekent dus dat de eekhoorns 
een ernstige bedreiging vormen van de vogels
tand onzer bossen en het gevolg van het bela
gen der vogels is, dat vele soorten, die door de 
vernietiging van schadelijke insecten uitsteken
de bospolitiediensten verrichten, op bedenke
lijke wijze in aantal afnemen, zodat de kans be
staat, dat rupsen en andere boomvl'rnielers 
zich op buitensporige wijze uitbreiden. De ge
dragingen der eekhoorns kunnen dll~. van ons 
mensenstandpunt bezien, niet d(){Jr dp beugel. 
De mens heeft te vuur en te z\\ .ldrd lal van 
roofvogels en roofzoogdieren \l'rrllt'llgd, omdat 
hij in zijn kortzichtigheid meendl' cbarmee een 
goed werk te doen. Nu echter dl' n.1tuurlijke 
vijanden van de eekhoorns zijn gedood of nu
meriek nauwelijks meer meetellen, staat aan 
een ongebreidelde voortplanting der rosse rak
kers niets meer in de weg en ziet de mens zich 
genoodzaakt zelf met schietwapenen tegen 
hen op te treden. Het is echter de vraag of hij 
op deze wijze er in zal slagen de eekhoorns tot 
een redelijk aantal te reduceren. 
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