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Mededelingenblad van de Noordhollandse 

Zoogdierstudiegroep 

Zesde jaargang, nummer 2 
late zomer 1999 

Mens-muisrelaties 1 

Als natuurvorser smul je van onverwachtse vondsten. Je jubelt als er een onbekend hert in Viet
nam wordt gevonden. Nog blijer word je als er een uitgestorven dier uit zijn as herreist. Een phoe
nix is bijna het leukste wat je kan overkomen als vorser. 

Zelf kik ik vomal op nieuwe relaties die worden gevonden, of weilicht uitgevonden. Daar ben je 
tot slot ecoloog voor geworden. Volgens mijn oude en naar veriuid goede leraar, ben je van je ge
boorte af al gedoemd tot ecoloog. Dat leer je niet dat ben je. Als liefhebber van harige monsters 
vallen relaties tussen mens en muis mij het eerste op. Voor de meeste van u is de relatie met het 
gladde wezen Mickey Mouse de eerste herinnering aan muizen. Deze karakteratuur van een 
Amerikaanse muis is doorgedrongen in mening jeugdbibliotheek. Zelfs enkele volwassenen den
ken dat dit nu een muis is. Slechts enkele onder hen komen tot een hogere relatie. 

De hoogste meest intensieve mens-muisrelatie doet een aanslag op onze oerdrift. Deze mens
muisrelatie wordt door vele nozossers en enkele nozossters vooral in het najaar aanbeden. Onze 
sekteleden gaan dan op jacht. Naar muizen wel te verstaan. Voorzien van metalen blikjes wordt 
weer en wind weerstaan. Sterker een mals regenbuitje maakt het alleen spannend .. zou het in
vloed hebben op de jachtresultaten? Een briesje, zoals laatst in het Zwanenwater, maakt het ook 
licht inspannend. Beide acties van de weergoden verhogen echter de ervaringsdrift. 

Merkwaardig is dat sommige van onze sekteleden een noodzaak voelen onze roeping te verdedi
gen. Zij mompelen iets als 'wetenschappelijk onderzoek' of 'voor de bescherming is het nodig 
om .. '. Diep in hun hart voelen deze leden zich ongelukkig. Het is onze taak als gelovige onze 
broeders en zusters te ondersteunen in hun moeilijke dagen en hen te overtuigen dat het vangen 
van muizen gewoon leuk is. 

En niets anders. 



Colofon 

NaZaS-nieuws is het mededelingenblad van de Noordhol
landse Zoogdierstudiegroep (NaZaS). Er wordt gestreefd 
naar vier exemplaren per jaar. De Noordhollandse Zoogdier
studiegroep is op 25 mei 1992 opgericht en heeft als doel 
het beoefenen van de zoogdierkunde en het bevorderen van 
de bescherming van in het wild levende zoogdieren, in het 
bijzonder in de provincie Noord-Holland. 
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U kunt de NaZaS steunen als: donateur voor f 25 per jaar. 
- u ontvangt vier keer per jaar het mededelingenblad 
- u krijgt jaarlijks een jaarboek met daarin verslagen van 

de NaZaS-onderzoeken 
- u kunt zich tegen een gereduceerd tarief abonneren op 

het landelijke blad Zoogdier 
u kunt kosteloos naar de jaarlijkse Noordhollandse 
zoogdierendag en donateursexcursie. 

En als JlQ voor f 15 per jaar 
- u kunt tevens meedoen aan onderzoeken en andere 

activiteiten van NaZaS. 

Giro 2117081 ten name van Noordhollandse Zoogdierstu
diegroep te Grootebroek. 
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Het kan niet op! 
Het is inmiddels waarschijnlijk september als u hettwee
de nummer van NOZOS-Nieuws onder ogen krijgt.Als 
gebruikelijk weer veel te laat. de oproep tot de zomerin
spanning (Konijnentellen) geeft daarmee een leuke zin
volle nazomeractiviteit. Er komen nog genoeg mooie 
herftsdagen. Een excuus om dan maar niette tellen of 
hokken is daarmee van tafel. Wacht niet tot een ander de 
Konijn heeft geblokt, maar vul het zelf. 

Naast het blokken en zippen zijn er ook andere activitei
ten gepland en reeds uitgevoerd. De planning van nieu
we activiteiten vindt elders in dit ongeprezen nummer. 
Wat u wellicht tot uw verrassing ook aantreft is een nieu
we rubriek: achterstallige verslagen. 

Het bestuur heeft namelijk een voornemen om zich aan 
haar zelf opgelegde regels te houden (de nieuwe wind 
van de nieuwe voorzitter zullen we maar zeggen). Een 
van die vaste besluiten is om van alle activiteiten een ver
slag te schrijven (kort als artikel, langer als notitie of zeer 
lang als boekwerk). 
Tot nu toe is het vaste prik dat de verslagen niet of hoog
uit veel te laat verschijnen. In een straffe regelmaat wil het 
bestuur hier een eind aan maken en nog voor de eeuw
wisseling (de eerst komende) de achterstand inhalen. Als 
eerste offer is het verslag van de simultaantelling van vor
uig jaar geplaatst. 

Inhoud 
Van de voorzitter 

Gewoel in het Twiske 

De konijn in de overgang (naar 2000) 

Simultaantelling Gooi & Utrechtse Heuvelrug 
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Van de voorzitter 
Op de Nozosdag 27 maart 1999 op de Poel
boerderij ben ik in functie gekozen. Hoe komt 
het dan zal de oplettende lezer zich afvragen 
dat reeds op 7 maart in de nieuwe braakballen 
tabel een voorwoord van mijn hand als voorzit
ter is verschenen. Daar klopt iets niet of het 
voorwoord is niet van mijn hand of ik was al 
voorzitter. Een team van onderzoekers zal deze 
affaire tot de bodem uitspitten. 

In het voorjaarsnummer van "Nozos-nieuws 
heeft reeds aandacht geschonken aan het ein
de voorzitterloze tijdperk. Ik zal de hatelijke 
opmerking aan het adres van mijn woonpl.aats 
Oen Helder onder het motto zalig zijn de on
nozele zonder commentaar laten passeren. Ter 
zijner tijd zal ik genadeloos terugslaan. Om te 
beginnen van tien tot dertien september, dan 
zal de NOZOS een vangweekend op Wierin
gen organiseren. Ik zal mijn uiterste best doen 
een onderdak te vinden met uitzicht op Den 
Helder. Dan kunnen jullie alvast wennen aan 
het idee dat er best over dit onderwerp kan 
worden gesproken maar dan wel met kennis 
van zake. 
Tot een van mijn nieuwe taken behoort de 
deelname aan een exercitie met als doel alle 

Noord-Hollandse groene dataverzamelaars 
zich te laten aansluiten bij een centrale data~ 
bank. Hoe noodzakelijk en hoe gewenst ook, 
het zal een schier onmogelijke taak blijken te 
zijn. Iedereen die enigszins betrokken is bij de 
groene onderzoekers weet hoe moeilijk het is 
om deze ras individualisten zover te krijgen om 
hun gegevens afte staan. Om maar niette spre
ken over het invullen van een extra formulier. 
Het opschrijven van de waarnemingen is al 
veel gevraagd. Je moet er niet aan denken dat 
je twee formulieren moet invullen om nog maar 
n iet te spreken over het feit dat je geen notie 
hebt over wat er met jou gegevens gaat gebeu
ren. 

Een prima initiatief overigens uit dezelfde koker 
is de organisatie van de Noord-Hollandse na
tuurdag op 13 november a.s. Er zal een pro
gramma komen om van te watertanden. David 
Attenborough komt speciaal voor de gelegen
heid naar Nederland. Kosten noch moeite zal 
worden gespaard om deze dag tot een succes 
te maken. Ik hoop jullie daarte kunnen ont
moeten. 

Ben Schrieken. 

Agenda 

10-1 3 september 1999 

NOZOS-weekend 
Wieringen 

met uitzicht op Den Helde" u bent gewaarschuwd! 

• 
1 3 november 1999 

Noord-Hollandse natuurdag 
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Gewoel in het Twiske 
Studenten van de afdeling biologie van de Edu
catieve Faculteit Amsterdam (EFA, lerarenoplei
ding) moeten tijdens hun opleiding een "pro
duct" leveren voor een externe opdrachtgever. 
Een van die externe opdrachtgevers was de 
NOZOS, met een onderzoekje naar noordse 
woelmuizen in het Twiske, een moerassig ge
bied ten noorden van Amsterdam. De NOZOS 
deed hier in oktober 1996 al een onderzoek 
naar muizen. Op vier plaatsen werden toen 
noordse woelmuizen gevangen. Een van de 
vangplaatsen was een begraasd eilandje. Dat 
hier noordse woelmuizen leefden was nogal 
merkwaardig. Het was een vrij droog verruigd 
grasland, waar eerder veldmuizen te verwach
ten waren, en bovendien werd het grootste 
deel afgegraasd door koeien. Het is bekend dat 
noordse woelmuizen begraasd terrein mijden, 
waarschijnlijk omdat hun holen er worden ver
trapt en de beschutting van planten vermindert. 

Nadat Floor van der Vliet ons (Simone van 
Aart, Roy Alvares, Martin Meester en Paul Bod
deke) de onderzoeksvraag had uitgelegd - het 
ging erom te bekijken waar op het eilandje nu 
precies noordse woelmuizen voorkwamen in 
relatie tot de mate van begrazing en mogel ijk 
de aanwezigheid van veldmuizen - maakten 
we een afspraak om ter plaatse het onderzoeks
gebied te bekijken. Floor werd echter ziek, en 
omdat we niet een al te lange periode voor ons 
onderzoek hadden, begonnen we alvast onder 
het mom van "oefenvangen". In de regen zet
ten we tien levendvallen. 
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Eerste controle 
Mijn eerste controle was 's ochtends. Ik reisde 
van Heerhugowaard, waar ik woon, naar Am
sterdam. Vandaar ging ik met de bus naar Oost
zaan, waarvandaan ik nog een eind moest lo
pen. Het was dus nogal vroeg opstaan, maar ja, 
je moet er wat voor over hebben om "veldbio
loogje" te spelen. 
Het regende uiteraard toen Martin en ik met 
een determinatieblaadje, een vangzak en een 
hoop zenuwen de vallen begonnen te legen. 
We "vingen" twee dode bosspitsmuizen. De 
eerste levende muis, een bosmuis, ontsnapte. 
Niet zo'n geweldige start dus. De tweede bos
muis ging als levende trofee in een joden
koekenbus mee naar school, waar we hem nog 
steeds hebben in een ruim terrarium met drie 
soortgenoten. We vingen geen noordse woel
muizen en we dachten dat we niet op het juiste 
eilandje gevangen hadden. We liepen het Twis
ke rond en zagen in het noordelijk gedeelte 
een aantal prachtige noordse woelmuis-eiland
jes. Misschien hadden we hier moeten zoeken. 
Inmiddels ging het met Floor weer beter en we 
spraken op een dag om één uur af in de buurt 
van het Twiske. Om half één waren we er al. 
Toen liep het tegen enen. "Hij zal wel dodelijk 
ziek op bed liggen met muizenhondsdolheid" 
zei één van ons om één voor één. Maar het 
wonder geschiedde: om één uur precies kwam 
Floor aanfietsen. 

Goede ei land 
We bleken toch op het goede eilandje vallen te 
hebben gezet. Teneinde te laten zien waar de 
muizen hun gangen graven trapte Floor een 
onherstelbaar gat in de gevarieerde kruidlaag 
en er kwamen zowaar muizengangen tevoor
schijn. Het was niet duidelijk of dit gangen van 
de noordse woelmuis waren. Het volgende 
doel was het vinden van noordse woelmuis
drolletjes, maar die vonden we niet. We liepen 
het hele eiland eens rond. Er zat hier veel: bui
zerds, smienten, krakeenden, wilde eenden, 
nudisten, koeien, schapen, mollen en waar
schijnlijk ook wel muizen. 
Ons onderzoek startte langs de oevers van het 
"vasteland" naast het eilandje, met vier rijen 



van tien vallen. o itterreingedeelte werd zwaar 
begraasd door koeien en we vingen in het mid
dengedeelte geen muizen, maar de sommige 
van onze dure vallen werden wel vermorzeld 
onder de hoeven van de grazende koeien. 
Meer geluk hadden we in de rijen aan de ran
den. Langs een rietoever bleken bosspitsmui
zen en dwergmuisjes te zitten. Wat een prach-
t-I'pe r!iCii"tJ~OC ali.o. rhA/.cif"fTrTlu I70n HOD '-0 UI\.,....I\.\".....:J' I\.... \.A VV \....1 61 11 IL'- 1.1 '-

onwetenschappelijk het ook is, we konden ze 
niet zomaar loslaten, en namen er een paar 
mee. Op school moest iedereen onze dwerg
muisjes en bosmuizen zien. Ze werden zelfs 
gebruikt bij een open dag om aankomende stu
denten over te halen om biologie te gaan 
studeren aan de EFA. Op een "bebrandnetel
de" stortplaats van rietafval vingen wij veldmui
zen, de aartsvijanden van onze vriend, de 
noordse woelmuis. 
Tijdens onze tweede onderzoeksweek stond de 
helft van de vallen op het vasteland en de an
dere helft op het eilandje, op de plaats waar in 
1996 de noordse woelmuis was aangetroffen. 
We vingen hier nu echter geen enkele muis. 
Op het vasteland vingen we opnieuw boss pits
muizen, dwergmuizen, bosmuizen en veld
mUizen. 

Extra vallen ingezet 
In de derde week zetten we vallen op het ande-

re deel van het eiland. We vingen ook hier 
geen noordse woelmuizen, wel veldmuizen. 
De veldmuizen leken het eiland te hebben 
gekoloniseerd. Was de noordse woelmuis hier 
verdreven? We hadden nog weinig hoop over. 
We zetten nog 40 extra vallen in. 
We hadden tot dan toe afwisselend in groepjes 
van twee gecontroleerd, maar nu moesten we 
r\r1'1niatt.o.I t"\oha7","tó," Ilor n1- le"m.nt VII' "''-', c'-- ,all 5 '--''--L 5 '-- LIJn all<C ,--Olllro, J 11 <Cl 

ons vieren uitvoeren. IS Avonds liepen we als 
dwaallichtjes over het eiland te zoeken naar de 
in het donker vrijwel onvindbare vallen. IS 

Ochtends vroeg controleerden we voor dag en 
rI::III\AI \Alp. nntrlp.k-tp.n rI::It \A/P. cnrYll'Y'I;crp. I'Y'Illi7p.n 
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steeds weer vingen. Een van die muizen was 
een bosmuis die, wanneer hij werd vrijgelaten, 
tussen het riet door wegzwom. Een nieuwe 
soort, de waterbosmuis? 

Toen we het al niet meer verwachtten vingen 
we aan de achterste rand van het eiland, een 
moerassige oever, twee verdacht grote veldmui
zen. Het zou toch niet waar wezen? We wilden 
onze vangsten filmen maar bleken alleen lege 
accu's voor onze camera meegekregen te heb
ben. Ik voelde me als degene die eindelijk dui
delijke foto's van het monster van Loch Ness 
gemaakt heeft en er achter komt dat er geen 
rolletje in zijn fototoestel zat. 
"Dan nemen we ze mee" zei een van ons. 
"Maar als dit nou de laatste noordse woelmui
zen van het eilandje zijn"? "We zetten ze wel 
weer terug". Als vergelijkingsmateriaal namen 
we ook een paar veldmuizen mee. Onze mui
zendierentuin op school was nu uitgegroeid tot 
12 muizen. Biologen zijn een ramp voor de na
tuur. 
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Nadat Floor officieel bevestigd had dat onze 
woelmuizen het voorvoegsel "noordse" waar
dig waren, konden wij beginnen met het for
muleren van een conclusie: 

NOZOS-onderzoek 
Bij het onderzoek door de NOZOS in 1996 
werden zeven noordse woelmuizen gevangen 
aan het begin van het eiland. Er werden daar 
toen geen veldmuizen aangetroffen. Wij vingen 
op dezelfde plek geen noordse woelmuizen 
maar ook geen veldmuizen. Over de versprei
ding van muizen op de rest van het eiland zijn 
geen oude gegevens bekend. Wij vingen er 
bosmuizen en veldmuizen. 
Twee noordse woelmuizen werden gevangen 
aan de rand van het eiland, in een natte riet
kraag. 
De territoria van de veldmuizen leken zeer on
logisch verdeeld over het eiland. Veldmuizen 
leken bij voorbeeld te ontbreken in het voed
selrijke droge middengedeelte van het eiland. 
Het volgende kan gebeurd zijn: veldmuizen 
hebben nog niet zo lang geleden het eiland ge
koloniseerd en de noordse woelmuizen verdre
ven naar de allernatste stukjes. Veldmuizen en 
noordse woelmuizen leven er nu op minder 
rl'"lt'"\ r::n tY\atnt" \/"'ln ó.11/'"'\."'\ ... I':\n rI"'\t 'ril/t rYl....,,"' ... ""71""\1_ 
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den vam te komen. Het is interessant om de 
verdere ontwikkeling te volgen. 

Interactieve muiswaarnemingen 
Hoewel onze school eigenlijk liever had gehad 
dat wij gewapend met laptops, liefst in het veld, 
interactieve muizenregistratieprogramma's ont
wierpen, besloten wij een video van ons onder
zoek te maken. We filmden het legen van val
len tijdens koude, winderige avonden. Het 
resultaat zag er uit alsof we drie jaar lang op 
Spitsbergen onderzoek hadden gedaan naar de 
trek van de ijslemming. Anders gezegd, het zag 
er spannend uit dus gingen we verder met fil
men ... 
De gevangen muizen filmden wij op school in 
nagemaakte landschapjes. 

Het is behoorlijk veel werk geweest, dit onder
zoek. Vroeg op, laatthuis, voorbereiden, filmen 
en schrijven. Maar het was erg leuk om te 
doen. We hadden een leuk groepje en we heb
ben veel kunnen lachten. Ik wil nog wel eens 
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zoiets doen. Ook namens de anderen wil ik 
Floor van der Vliet bedanken voor zijn hulp 
aan dit onderzoek. 

Paul Boddeke 

nagekomen bericht: 
Een noordse woelmuis en een veldmuis die op 
school in een terrarium voor een raam zaten, 
werden eind februari aangevallen door een to
renvalk. Die probeerde tot twee keer toe dwars 
door het raam te vliegen om de muizen te grij
pen. Oe overigens broederlijk samenlevende 
muisjes zaten geheel getraumatiseerd achter 
hun waterbakje. 



De konijn in de overgang (naar 2000) 

Dit jaar, 1999, is het jaar van de konijn. Dé ko
nijn en niet hét konijn. Hét konijn, een eufemis
me voor vlees op de plank, kan pas als het 
weer goed gaat met de konijn. En je weet, het 
gaat niet meer zo bij de konijnen af. In de dui
nen gaat de soort achteruit. Omdat konijnen tot 
de belangrijkste beheermachines in de duinen 
behoren, maken de duinbeheerders zich zor
gen. Er is dan ook uitgebreid onderzoek naar 
de oorzaken van de achteruitgang gedaan. Op 
een van de voorgaande Noord-Hollandse 
zoogdierendagen heeft Cees de Vries van de 
PWN daarover verteld. Voor de NOZOS is dit 
een reden extra om een goede en complete in
ventarisatie van de soort te doen. Tenslotte kun
nen verschillen in ecologie en aantalsontwikke
lingen tussen duin- en polderpopulaties een 
belangrijke bijdrage leveren aan verklaringen 
van voor- of achteruitgang. 
De konijn is een makkelijk te inventariseren 
soort. Overdag, in de ochtend en in de avond 
kun je ze treffen, en overdag verraden konijnen 
zich bovendien door hun uitwerpselen. Toch 
verloopt de inventarisatie van de konijn niet zo 
vlot. In de duinen is de soort wijd veispieid, 
maar in de poldergebieden hebben we nog 
geen goed beeld van de verspreiding. Het atlas
project is zeker bij de konijn nog niet af. En wat 
betreft de konijn in de overgang: de overgang 
naar het nieuwe millennium willen we gebrui
ken om de konijn wel afte krijgen. Daarom 
hebben we 1999 uitgeroepen tot het jaar van 
de konijn! 

Stand van zaken 
In figuur 1 zie je de verspreiding van de konij
nenwaarnemingen die we met z'n allen na 
1990 hebben verricht. Het 'verspreidingsbeeld' 
van de konijn is hier wel in te zien, vooral dat 
de duinen en het Gooi een soort bolwerk voor 
de konijn is. Alhoewel, de kaart laat flinke ga
ten zien in de duinen. Het PWN-duingebied in 
Noord-Kennemerland is bijvoorbeeld nog gro
tendeels wit. In de duinen ten noorden van de 
Hondsbosse Zeewering is de konijn een zeld
zaamheid volgens deze verspreidingskaart. Dat 
is natuurlijk niet de waarheid. De waarheid is 
dat in deze gebieden nog geen konijnen zijn 

: . :.: , 
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Figuur 1, Verspreiding van de Konijn, 

.. 

geregistreerd. De PWN heeft al beterschap be
loofd. Maar daar zijn we als NOZOS natuurlijk 
zelf ook bij, Ik wil daarom jullie als NOZOSsers 
met klem oproepen om dit jaar alle konijnen 
die je ziet per km-hok in te vullen op de waar
nemingsformulieren. 
In figuur 2 staat het aantal waarnemingen per 
regio. We zien dat het Gooi goed scoort verge
leken met de andere regio's en veel beter scoort 
dan de duinregio's als Noord-Kennemerland en 
Zuid-Kennemerland of Texel. 
In de poldergebieden hebben we nog maar 
een matig beeld van de verspreiding. Het Am
sterdamse bos, het Robbenoordbos en Dijk
gatsbos en het Twiske zijn voorbeelden van ge
bieden waar de kaart gevuld is. De stippen in 
de Wieringermeer en in West-Friesland laten 
zien dat er konijnen voorkomen, maar erg ver-
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Aantal waarnemingen van de Konijn per regio 
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Aantal waarnemingen van de Konijn per jaar 
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brokkeld. De indruk wordt hierdoor stellig ge
wekt dat de verspeiding nog lang niet compleet 
is. Er zijn tal van recreatieparken, dijklichamen 
(vooral langs snelwegen en spoorlijnen) waar 
konijnen ook kunnen voorkomen. Hier weten 
we nu weinig van. 
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In figuur 3 zie je hoe de verspreidingskaart in 
de loop der jaren is 'opgebouwd'. Hieruit blijkt 
dat 1993 en 1996 goede konijnenjaren waren 
voor het ZIP-project van de NOZOS. Als we de 
driejarige cyclus van waarnemingspieken door
trekken, dan is 1999 dus weer een piekjaar. Dat 
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belooft veel goeds voor het konijn. Wellicht is 
de kaart van de konijn na 1999 'af'? 

Actie dus, maar waar gaan we zoeken? 
Een dringende oproep dus voor de konijn. 
Maar waar moeten we gaan zoeken? Grofweg 
kunnen we de volgende gebieden aangeven. 
De duinen in Noord-Kennemerland, tussen 
Bergen en Castricum, het zuidelijke deel van 
het Noord-Hollands Duinreservaat, in Zuid
Kennemerland vooral de Kennemerduinen en 
AWD, en alle duinen ten noorden van de 
Hondsbosse Zeewering. Op Texel vooral de 
duinen ten noorden van de Slufter, en ten zui
den van Ecomare. 
In de poldergebieden kunnen we beginnen in 
de recreatiegebieden. Daar reken ik voor het 
gemak ook even alle vakantieparken onder. 
Dan zijn er de snelwegen, de waterstaatsbosjes, 
de vuilstortterreinen, de stadsparken, de plant
soenen in stadsranden en dorpen, de dijken en 
opspuitterreinen, het zijn allemaal geschikte ter
reinen voor konijnen. Kortom, trek er eens een 
mooie avond op uit om konijnen te scoren (niet 
onder de wielen, maar op formulieren graag). 

Zwarte ofwilde kleuren? 
Natuurlijk is het zo dat in veel terreinen konij
nen worden uitgezet. Soms valt op dat tamme 
konijnen tussen de wilde lopen. Dan zijn er 
nog de melanistische konijnen. Die kom je 
overal wel tegen. Op Texel zijn melanistische 
konijnen zeer wijd verbreid, maar ook in re
creatiegebieden kunnen deze zwartjes alge
meen zijn. Momenteel weten we nauwelijks 
iets over wildkleurige in polders. Om inzicht te 
krijgen in de verhouding tussen wildkleur en 
melanistische konijnen is het aardig om op de 
formulieren bij de waarnemingen te vermelden 
of het zwarte of wildkleurige konijnen betreft. 
Geef of de verhouding weer of als je telt, geef 
dan de aantallen per kleurtype: wild, zwart of 
anders. Schrijf dit gewoon in de kantlijn van het 
formulier erbij of op een afzonderlijk bijge
voegd briefje. Let wel: we kunnen dit alleen als 
we allemaal meedoen! 

Insturen van waarnemingen 
Het jaar van de konijn is alleen in 1999. Denk 
dus niet, dat doe ik nog wel eens, maar doe het 
nu!!! De zomer duurt maar kort. En hij is al ver
gevorderd. Laat de konijnen dus niet in de kou, 
zet ze over het millennium heen, en laten we 
zorgen dat het konijnenjaar een mooie over
gang wordt naar het nieuwe millennium: de ko
nijnen in de overgang naar 2000. 
Stuur je waarnemingen in voor 1 oktober 1999. 
Doe de formulieren in een envelop en stuur 
deze op aan: Provincie Noord-Holland, afde
ling Onderzoek, t.a.v. dhr. K. Kapteijn, Postbus 
123,2000 MD Haarlem. Je kunt ook het ant
woordnummer gebruiken: Provincie Noord
Holland, afdeling Onderzoek, t.a.v. dhr. K. Kap
teijn, Antwoordnummer 83,2000 ** Haarlem. 

Kees Kapteyn 
Abelenlaan 31 
1829 EG Oudorp 
email: kkapteyn@wxs.nl 
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Simultaantelling Gooi & Utrechtse Heuvelrug 
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar werd in 
1998 de bosgebieden tussen Hilversum en 
Utrecht een telling gehouden van het aantal 
boombewonende vleermuizen. Het gaat met 
name om rosse vleermuizen en watervleermui
zen. Ieder jaar worden de vleermuizen rond 
begin juli op een avond tegelijkertijd (simul
taan) geteld. De tellingen hebben verschillende 
doelen: 
1. Aantalveranderingen van vleermuizen vol

gen: 
- Een duidelijke achteruitgang kan geconsta

teerd worden, belangrijk voor de bescher
ming van vleermuizen. 
Aantalveranderingen kunnen gerelateerd 
worden aan de veranderingen in leefgebied 
of weersgesteldheid, noodzakel ij k voor de 
bescherming van vleermuizen. 

Voor de rosse vleermuis zijn simultaantellingen 
een van de weinige manieren om aantalveran
deringen te volgen. In tegenstelling tot een 
soort als de watervleermuis wordt de rosse 

Tabel 1. Resultaat van de simultaantelling van rosse 
vleermuizen op 4 en 6 juli in het onderzoeksgebied 
tussen Hilversum en Utrecht 

Bosgebied boomsoort aantal 

Loosdrechtse bos beuk 7 
Loosdrechtse bos eik 14 
Eikenrode beuk 14 
Eikenrode eik 2 
Eikenrode eik 4 
Zonnestraal beuk 7 
Zonnestraal beuk 81 
Einde Gooi eik 29 
Einde Gooi beuk 24 
Einde Gooi eik 21 
Einde Gooi eik 20 
Einde Gooi beuk 17 
Einde Gooi beuk 9 
Einde Gooi eik 12 
Maartensdijkse bos beuk 10 
Eyckenstein beuk 3 
Eyckenstein eik 21 
Achterweteri ng beuk 23 
Achterweteri ng beuk 5 

Totaal 323 
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vleermuis 's winters niet in winterverblijfplaat
sen geteld en kan op die manier dus niet ge
volgd worden. In het onderzoeksgebied tussen 
Hilversum en Utrecht vindt moerasuitbreiding 
plaats. Verwacht wordt dat dit een effect kan 
hebben op het aantal rosse vleermuizen en wa
tervleermuizen. 

2. De betrouwbaarheid van een simultaantel
ling bepalen: 

- Hoe verschilt een simultaantelling van en
kelvoudige tellingen? 

- Levert een groter onderzoeksgebied een 
constanter tel resultaat op? 

Simultaantellingen van vleermuizen voert men 
pas zo'n zeven jaar uit. Over de betrouwbaar
heid van deze methode is nog weinig bekend. 
In het gebied tussen Hilversum en Utrecht be
staat op dit moment de langste meetreeks. 

Methode 
In de eerste week van juli werd naar kolonies 
gezocht. Het zoeken gebeurde uitsluitend aan 
het eind van de nacht, de beste tijd voor het 
vinden van kolonies. Alle geschikte stukken 
bos werden afgezocht en de bomen met vleer
muizen gemarkeerd. Kolonies werden zowel 
met detectors als met het eigen gehoor opge
spoord. Het weer voorafgaand en tijdens de tel
ling was koel en overwegend droog. Tijdens de 
telling stond er weinig wind. 



Op 4 juli 1998 werden zoveel mogelijk bomen 
geteld. Door een gebrek aan tellers kon dit jaar 
alleen de rosse vleermuis geteld worden en 
zelfs een klein deel van de rosse vleermuizen 
moest op 6 juli geteld worden. De bottleneck 
voor het slagen van een simultaantelling blijkt 
meer te liggen in het verkrijgen van voldoende 
tellers dan in het opsporen van de kolonies. 

Resultaat 
Negentien kolonies van de rosse vleermuis wer
den gevonden en vervolgens geteld. Alleen de 
vijf kolonies van de rosse vleermuis in het Loos
drechtse bos en Eikenrode werden op 6 juli ge
teld. Negen kolonies van de watervleermuis 
werden gevonden die vervolgens niet geteld 
konden worden. 
Het totaal van 323 rosse vleermuizen is het 
hoogste aantal in het onderzoeksgebied totnog
toe. Vorig jaar werden 221 rosse vleermuizen 
geteld, dit was eveneens een record voor het 
onderzoeksgebied. Van een reële toename ten 
opzichte van vûi'ig jaar lijkt geen 
sprake te zijn aangezien dit 
een groei van 50% 

. .. 
per Jaar zou zIJn. 

Als jonge dieren dit jaar meegeteld zijn dan 
zou dit de vroegste vastgestelde tijd voor uit
vliegende jonge rosse vleermuizen zijn. 
In veel bomen werden nog jongen gehoord na
dat de volwassenen al uitgevlogen waren. De 
boom op Zonnestraal met 81 uitvliegers is mo
gelijk afkomstig van een ander gebied ('s Gra
velandse buitenplaatsen bijvoorbeeld). Deze 
immigratie van dieren zou het hoge aantal kun
nen verklaren. Toch zijn ook in de andere ge
bieden meer dieren geteld dan vorige jaren. De 
rosse vleermuis lijkt toe te nemen. 

Dankwoord 
Ik wil hierbij de volgende mensen bedanken 
voor hun hulp bij het tellen van de vleermui
zen: Co Boonman, Lenny Kouwenberg, Ma
rianne Doornveld, Zomer Bruijn, Alice van 
Hunnik, Riemke Bitter, Arend de Jong, Alke de 
Jong, Manda de Jong, Peter van der Linden, 
Michiel van Nimwegen, Harry Pelgrim, Teun 
van de Zee, Nico Jonker en S. de Vries. 

Martijn Boonman 
IBB-Iaan 213 

Utrecht 
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EVEN ZIPpen ... onszelf en de egel 
Het overzicht van zoogdier-inventarisatiepro
ject dat jullie inmiddels redelijk gewend zijn te 
lezen, zal dit keer in een special gebracht wor
den, als laatste in een serie in dit millennium. 
Om iedereen in de gelegenheid te stellen in dat 
millenniumoverzichtte verschijnen, stellen we 
dit millenniumoverzicht nog even uittot het na
jaar. Lever daarom al je waarnemingen in voor 
1 september 1999. Hieronder alvast een voor
proefje. 

Waarnemingenoverzicht 
Waarnemingen doen, dat doet iedereen. Of het 
nou om hazen, konijnen, egels of eekhoorns 
gaat, iedereen loopt wel eens te molshoop. 
Maar wie van ons doet dat nou het meeste? 
Enige tijd terug was er sprake van een gezonde 
competitie in de kop van de NOZOS-hitlijst. Ie
dereen weet zich nog te heugen hoe Ben Kruij
sen een ieder toch net wist voor te blijven. 
Maar de vermaarde strijd om het NOZOS-thee
lepeltje moest helaas worden afgeschaft vanwe
ge de toenemende criminaliteit onder de leden 
onderling. Het NOZOS-bestuur liet weten erg 
rras"'h0 " .. t te "7;; n narf .... t "7;)' ""ver het ",,,th utsenrl 5\,... \..... I ""ll LIJII II \ACllL.1 V - I' LVIlUI IIU 

feitenmateriaal was ingelicht. Het inmiddels 
veelbesproken incident tijdens het NOZOS
weekeinde waarover u ook nog geen verslag 
heeft (de verslaggever was medepl ichtig aan 

-- .. ' 
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het incident) heeft het NOZOS-bestuur in diep 
beraad, gepaard gaande met heftige discussies, 
uiteindelijk doen besluiten de theelepeltjes om 
te smelten. Wel heeft het bestuur besloten met 
instemming van diegenen die aan de kop lo
pen en al die jaren zo hun best hebben gedaan 
om in aanmerking te komen in het zonnetje ge
zet te worden - ik noem hier de vier koplopers 
die overigens bij het incident geen noemens
waardige rol speelden - om het in de NOZOS
theelepeltjes verwerkte Pancras-zi Iver terug te 
geven aan moeder natuur. De lepeltjes zijn ver
werkt in de inmiddels overal verrijzende Otter
palen. De NOZOS zag in de palen vanwege 
hun duidelijke markering in het landschap vol
doende aanleiding om een positieve herkenba
re bijdrage aan de natuurbescherming te leve
ren. Wel is op advies van onze speciale 
adviseur besloten om, overigens net als de ot
terontsnipperde bruggen en wegen, de palen in 
te rasteren. Hierdoor zouden ongenadige indi
viduen toch niet alsnog in de resten van de 
NOZOS-theelepeltjes aanleiding zien de palen 
te vernielen om de gewilde theelepeltjes terug 
te kiijgen. 
Het theelepeltje is niet meer. Ben Kruijsen zal 
daarmee, als de tot heden enige eerlijke win
naar van het NOZOS-theelepeltje, worden bij
gezet in de theelepeltjeskast. 

_.~ 



Maar u weet: nieuwe rondes, nieuwe kansen, 
dus ook nieuwe prijzen. Ik mag u namens het 
bestuur direct al nieuw uitzicht bieden op de 
eerste prijs die dit millennium wordt vergeven: 
de Noord(-Holland)se woelmuistrofee. Deze 
trofee zal, op 13 november 1999, tijdens de 
eerste Noord-Hollandse natuurdag worden uit
gereikt aan de meest serieuze winnaar. Uiter
aard zal dit keer scherp worden toegezien of er 
wel eerlijk wordt gedongen om deze begerens
waardige prijs. De prijs gaat uit naar degene die 
vanaf 1 januari 1997 tot 1 september 1999 de 
meeste waarnemingen heeft ingeleverd. Dit 
keer zullen ook de braakballen, vallencontroles 
en vleermuiskolonietellingen meedoen. Hoe 
deze van methodiek zeer verschillende aspec
ten van de zoogdierstudie worden meegeno
men in de telling, zal in de zomermaanden 
door het bestuur nader worden bekeken. In het 
eerstvolgende NOZOS-Nieuwsnummer zal dit 
bekend worden gemaakt. 

Wie oh wie gaat voor de woelmuistrofee? 
In tabel staat de hitlijst van de jaren negentig, 
dat wi I zeggen het aantal losse waarnem i ngen 
dat van NOZOS-Ieden sinds 1990 en is inge
voerd tot 1 februari 1999. Daarbij hebben we 
de gemelde Desmannen en lvîillers' maar uit 
het overzicht gelaten. Iedereen kan hiermee 
van zichzelf, maar het leukste is natuurlijk van 
anderen (vandaar de term hitlijst), zien wie er 
als eerste kans heeft om bedreigd te w, pardon, 
in het zonnetje gezet te worden. 
Maar ik kan u verzekeren dat het staatje nog 
een staartje krijgt. De meeste waarnemingen uit 
1998 moeten nog worden ingeleverd: het ver
tragend formul i eren effect. De meesten van ons 
zenden hun waarnemingen pas na geruime tijd 
in. Nu alweer is de stapel in mijn lade sterk 
groeiende, nog voordat bekend werd dat de 
Noordse woelmuistrofee de eerste prijs zal zijn. 
Deze voorlopige peilingen zeggen dus nog 
weinig over de definitieve uitslag. 

Aantal waarnemingen 
Toch doen we het met elkaar niet slecht. Sinds 
1992 zijn er al 24.007 waarnemingen van 
zoogdieren in ons databestand ingevoerd. Dat 
aantal is inclusiefvleermuiswaarnemingen. Het 
is van belang om de vleermuizen even buiten 

beschouwing te laten, want ook het staartje van 
de vleermuisatlas valt binnen deze periode. Dat 
laatste zien we in het staafdiagram van figuur 1 . 
Als we de vleermuizen weglaten, blijven er 
15.527 zoogdierwaarnemingen over. . 
Het verloop van de waarnemingen is niet on
verdeeld ongunstig. De stijging in 1994 is het 
gevolg geweest van hazen- en mollentellingen. 
Dat is al eerder in ZIPpen aan de orde geweest. 
Nu blijkt dat na de dip in 1995 er een continue 
stijging in zit. In 1997 is de voorlopige piek van 
waarnemingen. In 1998/ijkt er een nieuwe dip. 
Maar niets is minder waar. Er zit namelijk een 
vertragend effect in de waarnemingenstroom. 
Pas in 2000 zullen we zien hoe goed het jaar 
1998 was. Dat zie ik vol vertrouwen tegemoet. 
Mijn lade stroomt alweer vol. En bovendien, 
steeds meer onder ons raken natuurlijk aan de 
braakballen nu er een tabel is om eenvoudig te 
determineren (tussen twee haakjes: bestel hem 
bij Joost). 

Tabel 1. Organisaties die losse waarnemingen van 
zoogdieren hebben ingeleverd. 

Organisatie Aantal waarnemingen 

NOZOS 11193 
Provo Noord-Holland, afdeling Onderzoek 1662 
Provo Noord-Ho!!and, f'.Auskusrattenvangers 680 
SVN* 443 
Natuurmonumenten 301 
De Windbreker 269 
Noord-Hollands Landschap 214 
Wierhaven 145 
VZZ* 108 
PGO* 100 
Groengroep Uithoorn 88 
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 83 
Gem. Amsterdam (AWD) 72 
VLEN 40 
KNNV Haarlem 26 
Niet ingevuld 26 
Staatsbosbeheer 23 
KNNV Noord-Holland 16 
ZWG vld NJN 7 
Waterschappen alg. 7 
ZWG vld JNM 5 
Boommarterwerkgroep VZZ 3 
Vleermuiswerkgroep Gelderland 1 
PWN Waterleidingbedrijf NH 0 

* SVN = Samenwerkende Vogelwerkgroepen 
Noord-Holland 

VZZ = Vereniging voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming 

PGO = Particuliere Organisaties Noord-Holland 
(algemeen) 
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Aantal waarnemingen per jaar 
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Figuur 1, Aantal waarnemingen vanaf 1990 met en 
zonder vleermuizen. 

Van de losse waarnemingen staat de mol aan 
kop, vlak gevolgd door de haas. Deze soorten 
zijn bijna viermaal zoveel gezien als de derde 
en vierde, de egel en de konijn. Deze vier zijn 
rit:> t:>niat:> met mt:>er d",n 1 ono loest:> \A'aarnom in-..... -"-" •• lb""'.II'-II'- UIII.V ~'-YV 11\...11111 

gen. Op de egelwaarnemingen ga ik hieronder 
kort in. 

NOZOS in identificatiecrisis of moderne 
multiculturele verschijning? 
Nu dan iets anders: het identificatieprobleem. 
NOZOS-Ieden identificeren zich in de regel 
met de code 14. Dit staat voor 'NOZOS'. Lo
gisch, de waarnemingen verzamelen we met 
z'n allen met als eerste doel een Noord-Hol
landse atlas te maken. Een project van de NO
ZOS dus. Toch vullen enkele mensen ook wel 
een code voor een andere organisatie in. De 
NOZOS-vlag wappert echter hoog in detop. 
De vlaggen die naast de NOZOS-vlag mogen 
wapperen zijn de provincie Noord-Holland, de 
vogelwerkgroepen, Natuurmonumenten, de 
Windbreker en het Noord-Hollands Land
schap. De bijdrage van de Vogelwerkgroepen 
zit 'm vooral in de hazen- en molleninventari
satie; de bijdrage van organisaties als Natuur
monumenten, Windbreker en Wierhaven voor
al in locale waarnemingen die door de inzet 
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van enkele actieve mensen die deze waarne
mingen verzamelen en op formulier zetten. Het 
kan niet genoeg benadrukt worden dat hun in
zet van grote waarde is! In het overzicht is niet 
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en niet de bijdrage vanuit braakbal onderzoek. 
Sommigen van ons vullen afwisselend codes 
voor verschillende organisaties in. Of dit een 
identiteitscrisis, overloopgedrag of gewoon een 
poging om het clubbelang te verdelen, is moei
lijk te zeggen. Laten we volstaan met de consta
tering dat de NOZOS een multiculturele club 
is, waar alle minderheidsgroepen ruim de kans 
krijgen zich te bewijzen. Dat is de formule voor 
de NOZOS. 



Egels in Noord-Holland 
Aantal waarnemingen na 1990 
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Figuur 2. Het aantal verkeersslachtofferwaarnemingen 
als percentage van het totaal, voor iedere regio in 
Noord-Holland. 
Tex= Texel, KNW= Kop van Noord-Holland west, 
KNO= Kop van Noord-Holland Oost (Wieringen, Wie
ringermeer), WFW= West-Friesland west, WFO= West
Friesland Oost, NKL= Noord-Kennemerland, DRZ= Dr
oogmakerijen, ZWL= Zaanstreek! Waterland, ZKL= 
Züid-Kennemerland, AMS= Amstei- en Meerianden, 
GVE= Gooi- en Vechtstreek. 

De egel 
Natuurlijk gaat ZIPpen ook over enkele soor
ten. Dit keer de egel. Op de verspreidingskaart 
staan de waarnemingen van de egel sinds 1990 
die verwerkt zijn tot 1 februari 1999. Dat zijn er 
momenteel iets meer dan 1000. De kaart raakt 
langzamerhand gevuld. Het valt op dat met 
name in het Gooi en langs de binnenduinrand 
concentraties zich beginnen af te tekenen. Wat 
betreft de verspreiding valt vooral in West-Fries
land, Noord-Hollands Midden en Haarlemmer
meer en Amstelland nog een heleboel te doen. 
Laten we maar afspreken dat iedere egelwaar
neming gewoon moet worden opgegeven. 
leder van ons die regelmatig 's nachts rond
doolt met een detector komt wel eens een egel 
tegen. Druk foeragerend blijft zo'n egel dan stijf 
van schrik in de bundel van de zaklamp zitten. 
Degenen die dit beeld niet kennen, vinden ook 
wel egels verstijfd, maar dan plat op de weg. 
Een minder leuke ontmoeting, maar wel de 
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praktijk van de dag. Tijdens een recent sympo
sium van de VZZ en Rijkswaterstaat over egels 
en het verkeer is hier uitgebreid aandacht aan 
besteed. Het blijkt dat overal egels worden 
doodgereden, maar vooral op plekken waar 
wegen een bos, park of singel doorkruisen. Als 

I I --' I '" I .. egels langs ue rîOutwallen, neggen, 1J0menriJen 
met ondergroei foerageren, dan kan die weg 
die door hun foeragepad loopt, hen noodlottig 
worden. Op die punten zou je daarom als eer
ste voorzieningen moeten treffen. 
Maar misschien moeten we de voorzieningen 
nog even uitstellen. Paradoxaal genoeg stelt de 
NOZOS wel belangstelling in al die dode egels. 
Ze zijn namelijk wel makkelijk om de versprei
ding in kaart te brengen. Dat blijkt uit figuur 2, 
waarin per regio het aantal verkeersslachtoffer
waarnemingen als percentage van hettotaal 
staat. Daaruit is natuurlijk niet af te leiden waar 
het wegennet het dichtst is of waar ze het 
hardst rijden. Voorlopig betekent het niet meer 
dan dat er gewoon veel gevonden zijn in het 
Gooi, Noord-Kennemerland en de Kop van 
Noord-Holland. Het percentage dat dood op 
de weg is aangetroffen bedraagt in vrijwel alle 
regio's meer dan 50% van alle waarnemingen. 
In het Gooi is bijna driekwart van de waargeno
men egels ten onder gegaan aan het verkeer. 
Het percentage zegt weil icht n iet iets over de 
egel dichtheid, niet iets over het wegennet, 
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Figuur 3, Verspreiding van de waarnemingen van de egel die 
na 1990 zijn verricht. 
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maar wel over het type omgeving waar egels 
vooral worden doodgereden. Dat is een omge
ving met groene villawijken, wijken grenzend 
aan bossen, parken of binnenduinrand. 



Naam nummer Aantal waarnemingen sinds 
1990 1995 1996 1997 1998 1999 

Baltus 185 3 
Besteman 7251 13 13 
Beusekom 7200 69 1 4 
Bobeldijk 167 30 19 11 
Boonman 29 5 
Boonman 213 148 5 
Boshamer 26 176 25 27 37 18 
Bouman 7205 49 30 14 5 
Brockhoff 221 37 
Brouwer 7201 451 54 85 
Buiten 7249 269 22 72 160 15 
Bul 223 1 
Daan 7229 4 
de Jong 166 2 
de Jong 174 84 2 53 
de Jong 7319 12 12 
de Leeuw 7323 6 3 3 
de Nobel 7317 57 11 46 
de Vries 33 16 
de Vries 7301 58 58 
de Vries jr. 169 226 11 24 63 14 
de Wijs 44 15 7 5 
Dokter 7314 22 22 
Effern 7228 4 4 
Ekelmans 7282 49 49 
Ernst 7322 7 7 
Fabritius 7230 23 
Fernee 7283 17 9 8 
Groen 7284 12 5 7 
Haakma 222 23 4 18 
Hennipman 7286 21 1 20 
Honingh 181 27 
Jeurink 7213 21 
Jonker 224 269 50 
Jonker 7202 138 
Jonkers 7226 120 13 3 50 3 
Joosten 69 7 
Kapteyn 32 726 56 47 130 113 
Kehl 7211 117 5 
Keijl 70 2 2 
Kelder 7258 116 38 61 
Klein Schiphorst 7209 23 
Kloosterman 7287 16 4 12 
Konijn 7288 50 50 
Kriek 40 1548 
Kruijsen 7207 55 7 
Luntz 7308 1 1 
Medenblik 7312 4 4 
Meereboer 7289 85 85 
Melchers 7222 116 
Mertens 220 135 2 
Mol 7290 29 29 
Mostert 11 16 
op den Velde 7297 69 41 28 
Pen 7293 19 19 
Pick/Groengroep Uithoorn 7253 85 24 25 36 
Pontenagel 7325 1 1 
Postma 3 77 5 28 6 
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Naam nummer Aantal waarnemingen sinds 
1990 1995 1996 1997 1998 1999 

Rijnja 7225 1696 183 161 287 134 
Roersma 177 57 5 8 9 23 
Roobeek 20 116 25 36 
Schaper 7327 115 90 24 
Scharringa 7212 55 6 1 
Scheil ingerhoudt 7294 10 5 5 
Schipper 7295 2 2 
SI ingerland 7218 31 
Smit 7240 8 4 
Spaargaren 7252 49 49 
Spruijt 7321 207 1 108 42 56 
Steendam 7257 131 29 64 38 
Straathof 7256 3 3 
Stuart 7210 306 54 
Thier 7203 3 
Tijsen 217 45 14 
v Wezel 219 5 
vld Linden 7215 1403 394 174 267 24 
vld Veen 7227 2 
vld Vliet 5 752 85 198 105 
vld Zee 8 16 5 
van Dijck 168 147 11 51 78 
van Laar 7216 110 2 22 18 33 3 
van Moorsel 7255 14 14 
vd Hammen 7329 1 1 
Veenenbos 7296 29 29 
Verbeek 1 208 15 14 93 
Verbruggen 7219 2 
Verheggen 4 151 72 
Visbeen 7221 45 4 
Vlaming 7217 57 24 21 9 
Vlugt 7232 250 13 149 82 
Vogelzang 7231 123 123 
Vos 7300 214 122 92 
Wijsman 7330 11 1 6 1 3 
Winters 7234 539 3 138 380 
Witte 7220 12 
Woutersen 7236 2 
Zwanenburg 7250 18 18 
Zwaneveld 7310 231 38 159 17 17 
derden 7999 669 73 19 45 62 

TOTAAL 12957 1512 2396 2247 497 3 
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Achtergrondinformatie 
Hermelijn in bad 
Op maandag 14 december 1998 was ik in het 
recreatiegebied" De Hulk" aan de westerdijk 
tussen Hoorn en Scharwoude op speurtocht 
naar een pestvogel die daar was gezien. 
Tijdens de wandeling over een pad langs een 
brede sloot, die achter de huizen langs loopt, 
hoorde ik iets plonzen in het water. Toen ik die 
richting in keek zag ik iets zwemmen. In eerste 
instantie dacht ik dat het een rat moest zijn, 
maar toen ik beter keek was dit niet zo. Het was 
ook niet zo zeer zwemmen zoals een rat dat 
doet, maar het leek meer op heel hard lopen 
over het water. 
Nadat het de kant op was geklauterd zag ik dat 
het een hermelijn was. Prachtig mooi wit met 
aan één kant van de kop een zwarte vlek. Echt 
bang leek het ook niet te zijn, want op het pad 
ging het diertje schitterend mooi rechtop zitten 
om, zo leek het, mij te bestuderen. Daarna ver
dween hij met een paar grote sprongen in het 
struikgewas. 
Omdat ik eens had gelezen dat marterachtigen 
een hekel aan water hebben, verbaasde het mij 
dat dit beestje door zo'n brede sloot was ge
zwommen. Hoewel, het had de afgelopen 
nacht iets gevroren en er lag een dun laagje ijs 
in de sloot. Misschien heeft het hermelijntje ge
dacht dat het ijs wel zou houden. 

Ja, de pestvogels heb ik ook gezien. 2 x adult 
en 1 x juveniel. 

Nico Godfriedt 
Tripkouw 19 
Midwoud 

Naschrift 
Onduidelijk is waar Nico heeft gelezen, dat 
marters niet graag zwemmen. Waargenomen is 
dat de Hermelijn soms zwemmend jaagt. Het 
blijft echter een leuke waarneming van Nico 
die het vermelden waard is. 

Redactie 

Katten vangst 
E-mail is een erg prettige uitvinding. Het maakt 
je bereikbaar zonder dat je de telefoon hoeft op 

te nemen. Net voor het jaarlijkse zomerkamp 
van de VZZ trof ik een verzoek van Maurice La 
Haye voor nadere inspectie van een gevangen 
muis. Deze was door de kat thuisgebracht. Vol
gens de eigenaar van het huisdier betrof het 
een Ondergrondse woelmuis. Het zo daarmee 
de eerste waarneming ver boven de grote rivie
ren zijn. Aangezien Loosdrecht - waar de kat
tenliefhebber woont- dichtbij Hilversum ligt 
mocht ik op controlepad. 
De woelmuis had inderdaad vijf voetkussentjes 
in plaats van het vaker voorkomende zes. Uit
sluitend afgaand op de voetkussentjes kom je 
dan op onder andere Ondergrondse woelmuis. 
Hier zat nu wel de kneep, andere kenmerken 
(al s: staartlengte, voetgrootte en I ichaamsom
vang) klopte niet met de Ondergrondse. Na 
enig meetwerk en wat bladeren in het Zoogdie
ren van West-Europa bleef maar één soort mo
gelijk, namelijk een jonge Woelrat. 
Wat de waarneming toch bijzonder maakt is, 
dat beide beestjes (het ijverige huisdier had 
twee Woelratten thuis gebracht) volledig zwart 
waren. Er was geen lichtere buik waar te ne
men wat in de literatuur wordt vermeld. Wel 
vermeld zowel Zoogdieren van West-Europa, 
Zoogdieren van de Benelux als Der Saugetiere 
het voorkomen van vele kleurvarianten (van 
zandkleurig tot vrijwel zwart voor de rug en 
verwante kleuren lichtere kleuren voor de 
buik). Van melanisme (volledig zwarte dieren) 
bij Woelratten is niets terug te vinden in mijn 
literatuur. 

Peter van der Linden 

Twee nieuwe aardmuisvondsten in Noord
Holland. 
Na een vondst van een aardmuisbovenkaak in 
een ransuilbraakbal uit het Dijkgatsbos in 1993 
zijn nu wederom aardmuizen in braakballen 
aangetroffen. Het betreft twee nieuwe vind
plaatsen. Allereerst kwam er een bovenkaak 
van een aardmuis tevoorschijn uit een partij 
van 80 kerkuilbraakballen, gevonden op 8 au
gustus 1997 in Winkel. De tweede vondst be
treft complete aardmuisschedel uit een partij 
van 6 kerkuilbraakballen uit Heerhugowaard. 
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Deze partij bevatte naast de aardmuisschedel 
tot mijn verrassing ook nog een complete wa
terspitsmuisschedel en een linkeronderkaak 
van een rosse woelmuis! Steeds meer begint 
het er op te I ijken dat er naast Texel ook op an
dere plaatsen in Noord-Holland aardmuizen 
voorkomen. Beide vindplaatsen liggen dicht bij 
ringvaart de Langereis. Hebben haar oevers 
aardmuizenpotentie? Mogelijk dat onderzoek 
met inloopvallen hierover in de toekomst hel
derheid kan verschaffen. 

Literatuur 
Lange, R., 1992. Aardmuis (Linnaeus, 1761): 

261-268. In: Broekhuizen, S. et al, 1992. At
las van de Nederlandse Zoogdieren. Je her
ziene druk. Natuurhistorische Bibliotheek 
van Oe KNNV, Pirola, Schoor!. 

Verbeek, J., 7994. Twee opmerkelijk vondsten 
in braakballen-(Nathusius' dwergvleermuis 
en aardmuis)-Nozos Nieuws, 2 (2): 16-17. 

Joost Verbeek 

Exit Noorderveld 
Ten oosten van Krommenie ligt het Noorder
veld, dat ik zelf altijd Molletjesveer noem. Het 
is bijna het noordelijkste stükje van veenvveide
ontginningen langs de Zaan. Een landschap dat 
zo'n zes eeuwen geleden ontstond. Het is een 
samenstel van eilandjes die vlak boven het wa
terpeilliggen - soms zelfs eronder, droog ge
houden met een molentje - en veelal alleen per 
boot te bereiken zijn. 
Door de enorme bevolkingsgroei in deze eeuw 
is ook in de Zaanstreek inmiddels veel van het 

tjesveer heten, uitbreiding van het gelijknamige 
industrieterrein. 
Ik heb altijd verwacht dat er noordse woelmui~ 
zen en misschien ook waterspitsmuizen in het 
Noorderveld zouden leven. Onlangs heb ik er 
nog even gauw wat vallen gezet, maar helaas 
niets gevangen. Wel sporen gezien die wijzen 
op de aanwezigheid van noordse woelmuizen. 
Aan de kant van de Zaan ligt nog een gedeelte 
niet onder het zand. Een boer maait er het gras
land en er lopen geiten. Zou dat stukje ge
spaard worden? Nee, het hele veld gaat onder 
het zand. 
Het gekke is dat het Noorderveld door de pro
vincie als beheersgebied was bestempeld. Ja
renlang zijn er aan de grondgebruikers vergoe
dingen betaald voor een beheer dat de 
natuurwaarden zou beschermen. Weggegooid 
geld uiteindelijk. 
En hoe zit het nou toch met die prachtige plan
nen voor noordse woelmuisbescherming? 

Floor van der Vliet 

oude weidelandschap aan woningbouw, we- ./ 
genaanleg en industrievestiging ten prooi ge-
vallen. 
AI zo'n vijfentwintig jaar zag ik steeds weer dat 
"Molletjesveer" er nog lag. Vlak ernaast toren
de de Menebafabriek aan de Zaan boven de 
veenlandjes uit. De bebouwing van Wor
merveer naderde, bij Krommenie rukte de in
dustrie op. 
Een paar jaar geleden kwam er een weg met 
brug over de Zaan richting Wormer. Het werd 
link. En op weg naar de NOZOS-dag, eind 
maart in de poel boerderij bij Wormer, zag ik 
dat het afgelopen was. Het Noorderveld werd 
onder het zand gestort. Het gaat nu echt Molle-
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Toch jong gestorven 
Via de dierenambulance kreeg ik half juni een 
jong dwergvleermuisje dat bij het neerlaten van 
een zonnescherm aan een school in Amster
dam-west naar beneden kwam gerold. Daar 
vlak in de buurt is vorig jaar een dwergvleer
muizen-kolonie in een huizenblok ontdekt. Of 
de kolonie ook tijdelijk van het schoolgebouw 
gebruik maakt heb ik niet kunnen vaststellen. 
Ik schatte het vleermuisje op ongeveer twee 
weken oud. Het was al geheel behaard, had 
een donkergekleurde vlieghuid, en onvol
groeide vleugels en nog nauwelijks tanden. Ik 
heb geprobeerd het met kleine hoeveelheden 
melk in leven te houden. Dat is bijna twee we
ken goed gegaan maar uiteindelijk is het diertje 
toch gestorven, waarschijnlijk door darmver
stopping. 
Het was niet schuw, hooguit een beetje bang 
voor fel licht en schrille geluiden, kon zich met 
duimen en voetjes behendig vastklampen en 
vertoonde het schoonmaakgedrag dat i kin dit 
kwaliteitsblad ook al eens van een volwassen 
dwergvleermuis heb beschreven. De achter
pootjes kunnen zo worden gedraaid dat het 
mogelijk is met de voetjes de gehele vacht te 
bereiken. De teentjes worden als een kammetje 
gebruikt vv'aarmee razendsnel geborsteld wOïdt. 
De jonge vleermüis likte ook geregeld de vlieg
huid schoon, een vleugel werd soms over de 
snuit geslagen om de binnenzijde te kunnen 
reInigen. 
Opvallend was nog het gedrag dat het diertje 
na acht dagen vertoonde, het was toen naar 
schatting drie weken oud. Het spreidde een 
vleugel uit, en even later de andere vleugel 
ook, en duwde zich hiermee op. Het stond zo 
enkele seconden, steunend op de vleugelpun
ten en de voetjes. Een eerste poging om de 
vleugels te oefenen voor het vliegen? De dagen 
erna herhaalde de vleermuis dit gedrag en flad
derde soms met de vleugeltjes. 
Vanaf het begin maakte het vleermuisje zachte 
geluidjes die met een detector op 15-20 kHz 
waren te ontvangen, en ook met het blote oor 
hoorbaar. Het draaide daarbij de kop zoekend 
rond en peilde met deze geluidjes blijkbaar de 
omgeving. Geluiden op dwergvleermuis-toon
hoogte/ dus 40-50 kHz, nam i k nooit waar. Het 
vleermuisje voelde zich al snel op zijn gemak 

en ging na een voedering gewoon in mijn hand 
liggen slapen. 
Bij overlijden, op 29 juni, woog het beestje 
slechts twee gram, een halve gram meer dan op 
het moment dat ik het kreeg, maar dit zegt wei
nig gezien het opgehoopte voedsel in de dar
men. 
Het was toen het leefde door zijn kwetsbaar
heid en bewegelijkheid niette meten. Toen het 
dood was nam ik de volgende maten: kopromp 
33/7 mm (36-51 mm), kop 12/6 mm (11-11/8 
mm), staart 18/9 mm (23-36 mm), oorlengte 6/6 
mm (9-13/5 mm), onderarmen 20/8 mm (28-
34/6 mm), vijfde vinger 21 /1 mm (36-41 mm). 
De getallen tussen haakjes zijn de maten van 
een volwassen dwergvleermuis volgens Scho
ber. 

Het vleermuisje is opgezet en de schedel be
waart/ ik zal de oveïblijfselen, als er daar be
langstelling voor is, aan het zologisch museum 
in Amsterdam schenken. Dan misschien wel 
jong gestorven maar niet helemaal voor niets. 
Of is dat weer erg menselijk gedacht? 

Floor van der Vliet 

'Weer Noordse vieermuis op boorpiatform 
Op 9 juni 1998 werd voor zover bekend, voor 
de tweede keer een vondst van een Noordse 
vleermuis (Eptesicus nilssonil) geregistreerd. Het 
betrof dit keer een volwassen niet lacterend 
vrouwtje, gevonden op het Unocal platform 
"Horizon" 52.30 NB, 03.45 OL. De omstandig
heden waarin dit exemplaar werd aangetroffen 
leken bijzonder veel op die van de eerste mel
ding van 25 september 1993. Beide dieren 
werden op een olieproductieplatform op het 
Nederlandse deel van de Noordzee aangetrof
fen. De lengte van de rechteronderarm be
draagt 39/8 mm en het gewicht was 7/6 gram. 
Opvallende kenmerken als de lange haren, met 
de goudkleurige uiteinden en de circa vier mil
limeter uitstekende staartwervels waren goed 
zichtbaar. Het diertje verkeerde in een goede 
conditie en is, na te zijn bijgevoerd op 12 juni 
even ten zuiden van Den Helder losgelaten. 

Jan Boshamer 
Vogelzand 4250 
1788 MP Den Helder 
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Zoogdieren historisch bezien 
De redactie vond dr. Fie van Tover/o/ wederom 
bereid een stukje voor onze rubriek betreffende 
'kijk op zoogdieren in vroeger tijd/te verzor
gen. Ditmaal vanwege de Limburgse actualiteit 
de Hamster 

In Noord-Holland hebben waarschijnlijk nooit 
wilde hamsters geleefd ("Tevergeefs zal men 
hem zoeken, waar de ondergrond door los 
zand wordt gevormd of in vochtigen, veenach
tigen grond. De wijze natuur heeft dit vraat
zuchtigste onzer knaagdieren palen en perken 
gesteld."). In Nederland is de hamster inmiddels 
zeer zeldzaam en komt nog slechts op enkele 
plaatsen in Limburg voor. Das en Boom wist 
onlangs volop de publiciteit te halen met de 
melding dat er nog maar vier hamsters waren. 
Even later werd er nog een half overreden ook. 
De staatssecretaris van natuurbeheer vond het 
goed dat de anderen gevangen werden om er 
mee te gaan fokken. Overigens werd van ver
schillende kanten bestreden datditde laatste 
hamsters van Nederland waren. Ze zouden 
hier en daar in Limburg nog wel in graanakkers 
voorkomen. Hoe dan ook, de hamster is in 
Nederland zo goed als uitgestorven. 
Kerst Zwart geeft in "De Nederlandsche zoog
dieren", uitgegeven door W.). Thieme & Cie te 
Zutphen in 1920, een beeld van het gedrag 
van dit toen nog talrijke dier, onder het kopje 
"Een lastige Limburger". Nu de hamsters het 
zelf zo lastig hebben denkt men bij deze term, 
na de recente affaires rond otters, lynxen en 
baardvleermuizen, eerder aan een zoogdieron
derzoeker uit de bewuste provincie dan aan 
een zoogdier. 

De tarwe in Limburg is rijp. Onder den last van 
een rijken korrelzegen hebben de halmen zich 
diep ter aarde gebogen. Met een dankbaar hart 
ziet de boer zijn overvloed aan. Storm en hagel 
hebben dezen keer zijn akkers ontzien en met 
blijdschap in 't hart overziet hij het werk zijner 
handen. 
Daar komt een wolk van toorn op zijn voor
hoofd en een hard woord over zijn lippen; nog 
voor hij een begin met den oogst heeft kunnen 
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maken, heeft een ander al een deel ingehaald 
en is begonnen te oogsten, zonder gezaaid te 
hebben. 't Is echter geen menscch geweest, die 
op den akker is te gast gegaan en de al te dui
delijke sporen van zijn bezoek heeft achterge
laten, maar een dier, welks naam ver over de 
grenzen van Limburg, de eenige provincie van 
ons land, die het herbergt, berucht is. 
Op zijn achterpooten staande buigt hij in den 
stillen nacht rank na rank, halm na halm naar 
beneden, en vult zijn wangzakken met de lek
kere zaden, om ze daarna in zijn onderaard
sche magazijnen te ontlasten. En het zijn hoe
veelheden van belang, die hij daar ophoopt 
voor den komenden winter, soms 15 tot 30 
kilo. Waar hij in grooten getale voorkomt, zijn 
daardoor de verliezen die hij den landbouwer 
berokkent, zeer aanzienlijk. 
Geen wonder, dat de Limburgsche boer hem 
haat met een grooten haat. Met hak, schop en 
houweel trekt hij er op uit en waar hij den in
gang van een hamsterhol vindt, daar wordt de 
voorraadkamer van het dier opengegraven en 
keert de inhoud ervan terug in de schuur van 
den rechtmatigen eigenaar. Maar graag en vrij
willig staat de hamster zijn geroofde schatten 
niet af; staand of zittend en toornig blazend 
tracht hij ze te verdedigen, waarbij natuurlijk 
een welgemikte slag met de schop een einde 
aan zijn leven maakt. 
Wij zouden eigenlijk veel van den hamster 
moeten houden, als hij het rooversbedrijf niet 
zoo in de puntjes verstond en op de vruchtdra
gende akkers zulke ontzettende verwoestingen 
kon aanrichten. 't Is immers een buitengewoon 
mooi en aardig diertje. 
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