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Vernieuwde dierengids 

Er zij n in Nederland veel verschillende dierengidsen aanwezig. A ls er een nieuwe gids verschijnt 
is de eerste vraag d ie een recensent stelt een van nut en noodzaak. Wat voegt deze nieuwe gids 
toe aan het pallet van gidsen. AI bladerend door de verni euwde dierengids valt dan de merkwaar
dige selectie van gepresenteerde dieren op. Waarom w orden landbouw huisdieren naast bacteri 
ën en insecten getoond . Wat is de overeenkomsttussen deze allegorie van dieren . En dan hebben 
we het niet over het nut van een bijlage vol groente, variërend van piepers tot tabak. 

De uitvoerige begeleidende tekst bij de ill ustrat ies geeft ook niet veel wijsheid. In plaats van een 
beschrijving van de kenmerken, determinatieve knelpunten en soortspecifieke karakteristieken 
kortom het habitus - wordt uitvoerig stilgestaan bij de individuele streepjescode van het dier. Bijna 
tot op het laatste molecule wordt beschreven hoe de geslachtscellen functioneren, alsof iemand 
met elektrogelforese of elektronenmicroscoop gewapend de wei in gaat. 
Nergens is vermeld waar deze diersoorten hun voorkeursbiotoop vinden . Geen enkele aanwijz ing 
of bos dan wel weiland het natuurlijke habitat van de dieren is. Ook leefgewoonten of gedrag 
wordt nauwelijks vermeld. Alleen een merkwaardige vermelding van 'willig' bij een van de stierfo
to's heeft de auteur het opschrijven waard gevonden . De sleutel wordt daarmee onnodig ingewik
keld . Een duidelijk omissie van het prachtig geïllustreerde, maar prijzige, werkje. 

Er zitten meer merkwaardigheden in het - sterk op een catalogus lijkend - boekje. Zo staan er ver
schillende foto 's van op het eerste gezicht volledig identieke stieren (geen koeien overigens). Stie
ren die in het gidsje individueel worden benoemd. 
Voor het herkennen van dieren heeft de 'vernieuwde dierengids' geen enkele waarde voorname-
I ijk door het ontbreken van een toegankel ijke determinatiesleutel. Het gidsje is slechts een curiosi
teit voor verzamelaars met te veel geld . 

Vernieuwde dierengids. 60 bladzijden, geïllustreerd. Prijs f 149, 90 te bestellen bij: Pharming Lei
den . 
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NOZOS-nieuws is het mededelingenblad van de Noordhol
landse Zoogdierstudiegroep (NOZOS) . 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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Redactioneeltje 
Hij ligt er weer, op de deurmat, uw lijfblad Nozos
Nieuws. Natuurlijk heeft u er weer lang op moeten wach
ten. Dat is niet erg, het houdt de spanning erin. Uiteraard 
staan er weer veel lezenswaardige artikelen in het blad . 
Uiteraard, want anders hadden we het net zo goed niet 
kunnen afdrukken. Het leven van een hoofdredacteur is 
(soms) simpel. 

We komen ook onze belofte na. Gebeurd niet vaak, van
daar dat ik daarop de aandacht vestig. We plaatsen ach
terstallige verslagen in NOZOS-Nieuws of schrijven hier
overeen nota. In uw lijfblad treft u maar liefsttwee 
verslagen aan. Een van Rombout de Wijs over de vesting 
Naarden (niet namens NOZOS onderzocht, maar wij ei
genen het Igewoonl toe) en Kees Kapteyn over v leermui
zen bij Alkmaar. Een verslag over Eekhoorns in het Gooi 
is inmiddels ingeleverd en wordt nu met een rode pen 
oekliedera. D-at verscnijnt dus ook binnenkort. -

Een meer drastische manier om de achterstand in te lo
pen heeft u w eil icht ook gemerkt. D it najaar was er geen 
kampje. Kennelijk w as het uitzicht op Den Helder toch 
niet overtuigend genoeg. 
We zullen daarom op eigen gelegenheid Den Helder 
moeten bekijken. dan kunt u direct de hazen en moll en 
aldaar i ntekenen, want dat ontbreekt ook nog. 
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Overwinterende vleermuizen in de 
Vesting Naarden 
WJRdeWijs 

Hier wordt beknopt verslag gedaan van de re
sultaten van tellingen van overwinterende 
vleermuizen in de Vesting Naarden. Er wordt 
ingegaan op de ontwikkelingen in de tijd en op 
het ruimtelijke voorkomen in de laatste 8 jaar. 
In de Vesting worden al sinds 1957 tellingen 
van overwinterende vleermuizen gehouden . 
Deze teil ingen behoren hiermee tot de langstlo
pende tellingen van vleermuizen in Nederland 
en zelfs in de wereld. Uit de resultaten blijkt dat 
er in de loop der jaren veel is veranderd. De 
meeste soorten zijn sterk afgenomen of zelfs ge
heel verdwenen, één soort is min of meer op 
peil gebleven. De laatste jaren lijkt er weer 
sprake van een lichte toename. 

Ontwikkelingen in de tijd 
De vleermuistellingen zijn verricht onder lei
ding van achtereenvolgens onderzoekers van 
de Rijksuniversiteit van Utrecht (m.n. Sluiters, 
Van Heerdt en Voûte; 1957-66), GH Glas 
(1969-83), MV Verdonk (1983-90) en WJR de 
Wijs (sinds 1990, maar sinds 1970 bij de tellin
gen betrokken) . 
De ontwikkelingen in de tijd zijn af te lezen uit 
tabellen figuur 1 . Aan deze gegevens zitten 
wat haken en ogen. Hoewel er steeds naar is 
gestreefd om de gehele Vesting integraal te tei
len, was dat vaak niet mogelijk. Soms waren 
gedeelten zodanig door mensen in gebruik ge
nomen, dat deze ontoegankelijk waren voor de 
vleermuistellers. Dit werd echter deels gecom-
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Figuur 1. Aantallen vleermuizen in de Vesting Naarden. 

penseerd door het feit dat dergelijk gebruik 
veelal inhield, dat de geschiktheid voor over
winterende vleermuizen ook afnam. Deze zui
len daardoor vaak zijn uitgeweken naar ge
deelten die geschikter waren en dus juist wel 
door de tellers konden worden bezocht. Toch 
zal dat niet steeds goed zijn gegaan, dergelijke 
onnauwkeurigheden zullen we voor lief moe
ten nemen. 

De lage aantallen in de tweede helft van de ja
ren '70 kunnen zijn ontstaan door verstoring 
door baldadige jeugd, gebruikers die vaak ga
ten en kieren dichtmaakten en restauratiewerk
zaamheden in d_elen van de Vesting (m.n . 
Nieuw Molen). De schijnbare toename sinds 
1992 kan voor een deel te maken hebben met 
de voorzieningen die zijn aangebracht door de 
Stichting Vrijwill ig Natuur en Landschapsbe
heer. Toen zijn enkele schietgaten en ventilatie
schachten dichtgemaakt. 
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1957 25 3 2 4 0 
1958 20 0 2 8 0 
1959 26 1 4 21 0 
1960 30 0 7 10 0 
1961 29 0 2 9 0 
1962 24 0 1 9 0 
1963 15 1 1 11 0 
1964 21 3 1 15 0 
1965 24 0 1 3 0 
1966 29 0 0 14 0 
1970 6 0 0 17 0 
1971 4 1 0 15 0 
1975 3 - 0 0 8 0 
1976 2 0 0 3 0 
1977 2 0 0 2 0 
1978 2 0 0 5 0 
1979 1 0 0 3 0 
1980 0 0 0 4 0 
1987 2 0 0 11 0 
1982 1 0 0 6 0 
1983 0 0 0 7 0 
1985 0 0 0 11 0 
1987 0 0 0 8 0 
1988 0 0 0 10 0 
1989 0 0 0 15 0 
1990 0 0 0 5 0 
1991 0 0 0 8 0 
1992 0 0 0 10 1 
1993 0 0 0 21 0 
1994 0 0 0 19 1 
1995 1 0 0 11 0 
1996 6 0 0 17 0 
1997 4 0 0 8 0 
1998 8 0 0 9 0 
1999 3 0 0 29 0 

Tabel 1 Totale aantallen vleermuizen in de Ves
ting Naarden 1957-1999 

De vale vleermuis verdween al kort na de start 
van de tellingen, deze soort is momenteel 
bijna geheel uit Nederland verdwenen. Ook 
de franjestaartwas nooittalrijk en is in de loop 
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0 6 0 40 
0 2 0 32 
0 4 0 56 
0 6 0 53 
1 4 0 45 
0 0 0 34 
0 1 0 29 
0 4 0 44 
0 2 0 30 
1 3 0 47 
0 1 0 24 
0 2 0 22 
0 2 0 13 
0 0 0 5 
0 0 0 4 
0 0 0 7 
0 4 0 8 
0 1 0 5 
0 2 0 75 
0 0 0 7 
0 2 2 11 
0 1 0 12 
0 3 0 11 
0 1 0 11 
0 1 0 16 
1 0 0 6 
0 2 1 11 
0 3 0 14 
1 4 0 26 
0 3 0 23 
0 4 0 16 
0 4 0 27 
0 3 1 16 
0 6 0 23 
0 2 0 34 

der tijd geheel verdwenen. Recentel ijk neemt 
deze soort elders in Nederland weerflink toe, 
in de Vesting is daar echter vooralsnog niets 
van te merken. De baardvleermuis was eerst de 
talrijkste soort, maar nam sterk af en verdween 
na 1982. Pas recentelijk in 1995 dook deze 
soort weer op en lijkt heel licht te herstellen. 



Fig. 2 Ligging van de onderzochte kazematten 

Dat wordt ook elders in Nederland opgemerkt. 
De watervleermuis is redelijk op peil gebleven. 
Elders in Nederland nam deze soort echter toe, 
waarschijnlijk door het voedselrijker worden 
van het oppervlaktewater, waardoor ook zijn 
voedsel, boven water voorkomende insecten, 
talrijker werd . De ontwikkelingen in de Vesting 
bleven dus wat achter. De aantallen van de 
grootoorvleermuis vertonen steeds een schom
melend verloop, waarschijnlijk vooral onder 
invloed van de buitentemperatuur. Meervleer
muis en dwergvleermuis werden steeds spora
disch waargenomen. 

Waar verblijven de meeste vleermuizen 
Sinds 1992 is ervoor gekozen om de overwin
terende vleermu izen wat vaker per wi nter te teI
len en hierbij nauwkeurig op kaart in te teke
nen. Hiermee werd beoogd een beter beeld te 
krijgen van de schommelingen in aantallen en 
verspreiding van overwinterende vleermuizen . 
Hierbij gaat het alleen om de delen waar mo
menteel nog vleermuizen zitten. Dat zijn on
derdelen van de bastions Promers, Oranje en 
Oud Molen (figuur 2). In de overige bastions 
zullen maar weinig vleermuizen voorkomen, 
de ondergrondse ruimtes zijn daar overwegend 
intensief in gebruik, waarbij vaak ook gestookt 
wordt. Op Nieuw Molen waren na de restaura
tie begin jaren '70 bovendien alle kieren ge
dicht. Beide maatregelen zijn desastreus voor 
overwinterende vleermuizen. De sporadische 
bezoeken die aan dergelijke kazematten zijn 
gebracht (vooral op Turfpoort) ondersteunen 
deze bewering. 
De resulterende 22 tellingen over 8 winters zijn 

hieronder nader uitgewerkt om een beeld te 
krijgen van de tegenwoordige verspreiding 
(waar zitten de meeste) en de factoren die hun 
voorkomen hier beïnvloeden. 

Om de verspreiding van de vleermuizen weer 
te geven, zijn de onderdelen van de kazemat
ten apart weergegeven (figuur 3). Het blijkt, dat 
er de laatste 8 jaar maar één gedeelte was waar 
echt nooit een vleermuis is aangetroffen: de 
kruitkamer naast kazemat K op Oranje. In alle 
andere onderdelen van de bezochte kazemat
ten zijn in deze periode dus wel ooit vleermui
zen gevonden. Het vaakst werden echter vleer
muizen aangetroffen in kazemat Pop Promers, 
hier zat meestal ongeveer de helft van het totale 
aantal vleermuizen. Andere belangrijke delen 
zijn kazemat T (vooral de waterpoterne) en ka
zemat K (eveneens vooral de waterpoterne). I' 
op Oud Molen scoorde aanvankelijkook goed, 
maar is helaas na januari 1996 niet meer door 
vleermuizen bezocht. Het is inmiddels in ge
bruik als werk- en bergplaats. In de jaren daar
voor zaten hier geregeld 4-6 vleermuizen . 
De overige kazematten werden minder inten
sief door vleermuizen benut. 
Hieruit blijkt dat (vrijwel) alle ganggedeelten 
door vleermuizen werden benut. De mate 
waarin hing vooral af van temperatuur, lucht
vochtigheid en wegkruipmogelijkheden . 

Temperatuur en samenhangende factoren 
Er is sprake van flinke verschillen in tempera
tuurtussen de kazematten onderling. Zo is de 

Dwarsgang 

Fig. 3 Onderdelen van kazemat 

Kanonlcelders 

o Luistergang 
o 

5 



Temperaturen vergeleken met die in Promers P 
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Temperatuur in Promers P 

temperatuur in e azematten K, L en T ui e
lijk hoger dan die in de overige kazematten (fi
guur 4) . Dat maakt ze doorgaans wat minder 
geschikt voor vleermuizen (te warm, te droog), 
maar juist in strenge winters zijn ze toch ge
bruikt. Koude kazematten zijn op zich dus ge
schikter voor vleermuizen, maar lopen in stren
ge winters toch het risico tè koud te worden. 
Dan is de beschikbaarheid van spleten, om tus
sen de relatief warme stenen te kruipen, van 
cruciaal belang. De ganggedeelten met de 
meeste vleermuizen hebben ook de meeste 
spleten. Wanneer de temperatuur desondanks 
al te bar wordt, kunnen ze ook nog uitwijken 
naar de warmere kazematten . 
In de zomer van 1992 is door de Stichting Vrij
will ig Natuur en Landschapsbeheer een aantal 
voorzieningen aangebracht. Deze hadden tot 
doel om de luchtcirculatie te beperken en wer
den aangebracht i n de kazematten P en T op 
Promers. Van de schietgaten werd er steeds 
maar één opengelaten en de rest afgesloten, 
van de I uchtkokers werd ongeveer de helft af
gesloten. I n kazemat T werden wat meer lucht
kokers afgesloten dan oorspronkelijk de bedoe
lingwas. 
In kazemat P hebben de vleermuizen zich 
sindsdien positief ontwikkeld, in kazemat T 
bleef dit wat achter. Deze kazemat is momen
teel ook te warm. Hoofdoorzaak daarvan is 
echter waarschijnlijk het inmiddels afsluiten 
van alle schietgaten (zie ook verderop). 
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Te resu taten innen een winter 
Ln de meeste winters sinds 199-2 werden 2~4 
tellingen gedaan . Voordien (en ook elders in 
Nederland) werd volstaan met slechts één en
kele telling, meestal in januari . Binnen een win
ter kunnen de aantallen echter flink variëren. 
Als voorbeeld kunnen dienen de tellingen in 
kazemat Pop Promers in de laatste 6 seizoenen 
(tabel 2). Hieruit is meestal de januari-telling ge
bruikt voor de langjarige reeks . Dat houdt ech
ter in dat dit niet altijd de maximale aantallen 
binnen een winter weergeeft, deze vielen bijna 
altijd in een andere maand dan januari. De ver
schillen waren tijdens de laatste winter het 
grootst. Dat kwam doordat deze wi nter begon 
met een flinke koude-periode, waarna de win
ter verder tamelijk zacht was. Kennelijk waren 
de dieren "massaal" de kazemat ingevlucht om 
de kou te ontlopen, maar liepen de aantallen 
terug toen de winter verder een zacht verloop 
kreeg. 
De variatie in aantallen binnen een winter wa
ren in de andere kazematten vergelijkbaar. Dit 
i II ustreert eens te meer dat het gebru i k van de 
kazematten door overwinterende vleermuizen 
een tamelijk dynamisch gebeuren is. 

Toekomst en beheer 
Het is van belang dat de Vesting Naarden be
schikbaar bi ijft voor overwinterende vleermui
zen. Hier overwintert bijna 1/3 deel van alle 
vleermuizen in de bekende winterverblijven 

.. \ 



van vleermuizen in de Gooi en Vechtstreek. 
Hieronder volgt een opsomming van de onder
delen van de Vesting die de laatste jaren door 
vleermuizen zijn gebruikt en hun toekomstmo
gelijkheden. 

Bastion Promers 

Kazemat P 
De kazemat met de hoogste aantallen vleer
muizen. In de regel zit alleen hier al ongeveer 
de helft van alle vleermuizen. Het is van het 
grootste belang dat deze kazemat in zijn huidi
ge vorm voor vleermuizen beschikbaar blijft. 
Dat houdt in dat verstoring hier maximaal moet 
worden voorkomen. De toegangsdeuren en de 
schietgaten moeten regelmatig worden gecon
troleerd op inbraak ofvernieling. Er moet 
slechts één schietgat open blijven voor toegang 
(voor vleermuizen) en ventilatie. Ook moet het 
einde van de dwarsgang goed in de gaten ge
houden worden: enige jaren terug kon men 
zich ook daar toegang tot deze kazemat ver
schaffen. Alle kieren en spleten moeten ge
handhaafd blijven. Controlebezoeken in het 
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250294 2 2 dm 
021294 TI 3 13 
311294 3 1 2 6 
280195 4 1 2 7 
260295 7 7 
011295 5 1 1 7 
301295 6 5 1 2 14 
280196 8 5 13 
250296 7 4 1 12 
120197 3 1 1 1 6 
230297 7 2 9 
041297 11 2 13 
250198 5 5 2 12 
181298 18 3 2 B 
230199 16 2 18 
210299 7 1 1 9 

Tabel 2 Aantallen vleermuizen per afzonderlijke tel
ling in Promers P. 

winterhalfjaar (oktober t/m maart) moeten tot 
een absoluut minimum worden beperkt, feite
lijk zouden dan alleen vleermuiscontroles moe
ten plaatsvinden. Andere controles, door bijv. 
brandweer, politie en andere belanghebben
den, dienen liefst in het zomerhalfjaar (april t/m 
september) plaats te vinden. 
Ter informatie voor het publiek zou een bordje 
met korte toelichting over het belang voor 
vleermuizen van deze kazemat nabij de ingang 
kunnen worden aangebracht. Wellicht helpt 
dat tevens om verstoring te voorkomen. 

Kazemat T 
Vooral de waterpoterne wordt nu door vleer
muizen gebruikt, het is hier relatief koel en er 
bevinden zich mooie scheuren in de wand . De 
rest van de kazemat is momenteel voor over
winterende vleermuizen minder geschikt, mo
gelijk vanwege de iets hogere temperatuur.-De 
ventilatie zou hier vergroot moeten worden, 
bijv. door 1-2 schietgaten goed open te hou
den. Afgelopen winter waren alle gaten door 
derden dichtgemaakt. Misschien moeten ook 
enkele boventallige afdichtingen van luchtko
kers worden verwijderd, maar niet allemaal. 
Ook moet hier goed op inbraak worden gelet. 
De afgelopen jaren werd hier veel ingebroken 
en werd veel rommel achtergelaten. Mocht het 
niet mogelijk blijken om hier goed de hand aan 
te houden, moet besl ist worden voorkomen dat 
deze tendens overslaat naar kazemat P. 
Verder als boven. 

Kazemat U 
Een kleine kazemat, met maar weinig vleermui
zen. Bijzonder is wel de regelmatige aanwezig
heid van een meervleermuis, een soort die 
wordt genoemd in de Habitatrichtlijn, die el
ders in de Vesting vrijwel niet wordt waargeno
men. Ook zitten er geregeld overwinterende 
vlinders, zoals dagpauwoog en roesje. 
In deze kazemat is de laatste jaren veel inge
broken en zijn de schietgaten afwisselend 
opengemaakt en dan weer gedicht. Voor vleer
muizen is de beste oplossing om niet meer dan 
één schietgat open te houden. 

Kazemat 0 
Feitelijk onderdeel van het grote gebouw op 
Promers. Voor vleermuizen nauwelijks van be-
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Utrechtse Poort (foto : arch ief De Wijde Bl ik) . 

lang, wel zaten er vaak enkele overwinterende 
vlinders en blinde bijen (een soort zweefvlieg). 
Door de schietgaten op een na dicht te maken, 
zou de geschiktheid voor vleermuizen flink 
toenemen. Dan moet w el de tussendeur geslo
ten blijven. 

Bastion Oranje, Kazemat K 
Vooral de waterpoterne wordt nu door vleer
muizen gebruikt, het is hier relatief koel en er 
bevinden zich mooie scheuren in de wand. De 
rest van de kazemat is momenteel voor over
winterende vleermuizen minder geschikt, waar
schijnlijk vooral wegens de tamelijk hoge tem
peratuur. De ventilatie zou hier vergroot 
moeten worden, bijv. door 1-2 schietgaten 
goedopen te houden. In de hoofdgang ligt al 
jaren veel rommel, deze zou moeten worden 
verwijderd. Verder als Kazemat P. 

Kazemat L 
Een kleine kazemat. Slechts enkele malen is 
een overwinterende vleermuis aangetroffen, 
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vooral nadat een van de sch ietgaten was geo
pend . Wel verbleven er geregeld vlinders. 

Bastion Oud Molen, Kazemat I' 
Kleine kazemat, die helaas na januari 1996 niet 
meer door vleermuizen is bezocht. De oorzaak 
hiervoor is het in gebruik nemen als werk- en 
bergplaats. In de jaren ervoor zaten hier gere
geld 4-6 vleermuizen. De vooroorlogse waar
nemingen van de vale vleermuis werden in 
deze kazemat gedaan (mond . med . A.Voûte) . Is 
nu helaas voor vleermuizen ongeschikt en de 
laatste jaren zelfs voor vlinders .. 

Kazemat K' 
Grote kazemat, die op zich geschikt lijkt voor 
overwinterende vleermuizen . Dat ze er nu nau
welijks zitten wordt uits luitend veroorzaakt 
door de grote verstori ng. De deur is vrijwel al
tijd open en de jeugd vindt het helaas noodza
kelijk dat er af en toe een vuur gestookt wordt. 
Er overwinteren desondanks toch nog enkele 
vlinders en zelfs geregeld 1-2 vleermuizen. 
Deze vinden dan beschutting diep weggekro
pen in spleten in de w aterpoterne of de hoofd
gang. 

Conclusies 
Van alle vleermuizen die jaarl ijks tijdens de 
winterslaap worden geteld in de Gooi- en 
Vechtstreek verblij ft ongeveer 1/3 deel in de 
Vest ing Naarden. 
In de Vesting Naarden zijn de kazematten Pro
mers P (geheel), Promers T (vooral de waterpo
terne) en Oranje K (vooral de waterpoterne) 
momenteel de belangrijkste voor overwinteren
de vleermuizen. Kazemat U heeft nooit veel 
vleermuizen, maar herbergt wel geregeld het 
enige exemplaar van de meervleermuis, een 
soort die wordt genoemd in de Habitatrichtlijn. 
Deze kazematten dienen dus minimaal behou
den te blijven als geschikte overwinterings
plaatsen. De overige kazematten zijn momen
teel minder frequent in gebruik, maar dat zou 
kunnen veranderen onder invloed van te ne
men beheersmaatregelen . Hun beschikbaar
heid voor vleermuizen is echter altijd van be
lang als uitwijkplaats, voor als er in de eerst
genoemde kazematten iets fout gaat, bijv. door 
verstoring of bij barre weersomstandigheden. 



Ruimtes zijn over het algemeen voor overwin
terende vleermuizen geschikt als ze voldoen 
aan de volgende eisen: 
- De temperatuur moet liggen tussen de 0-8 
(soms 10) oe en zo constant mogelijk zijn. 

- De luchtvochtigheid moet hoog zijn. 
- Het mag er niet stinken. 
- Het moet er redelijk donker zijn. 
- De dieren moeten afhankelijk van soort en 

temperatuur kunnen wegkruipen. 
- Er moet zo weinig mogelijk verstoring zijn . 

In de Vesting Naarden voldoen vooral de on
dergrondse kazematten aan veel van deze ei
sen . Soms is de temperatuur wat te hoog, wat 
kan worden verholpen door te zorgen voor wat 
meer ventilatie (T en K). Soms is de temperatuur 
juist te laag, wat kan worden verholpen door 
ventilatie te verminderen (U) . 
De wegkruipmogelijkheden zij n soms wat be
perkt . Deze kunnen worden vergroot door: 
- enkele kieren in de muren te vergroten of 

losse bakstenen te verwijderen, 
- enkele enkelsteens muurtjes te metselen met 

daari n voldoende wegkruipmogelijkheden, 
- aanbrengen van enkele duurzame planken 

tegen wanden of plafond zodat daarachter 
ruimte ontstaat om in weg te kruipen, 

De bosrijke omgeving van de vesting Naarden is gun
stig voor vleermuizen (foto : Ton Kalwij) . 

- aanbrengen van patioblokken tegen wan
den of plafond, de ruimtes hierin zijn ge
schikt voor vleermuizen 

Verstoring moet echt tot een minumum worden 
beperkt, elke keer extra wakker worden kost 
een overwinterende vleermuis zoveel energie, 
dat hierdoor de overwintering enkele dagen 
korter moet duren. 

Kunnen deze kazematten niet in hun geheel 
voor vleermuizen beschikbaar blijven, dan 
kunnen misschien ook gedeelten hiervoor wor
den bestemd. Vooral de delen met veel kieren 
en scheuren zijn daarvoor geschikt. Hierbij kan 
worden gedacht aan met name de waterpoter
nes van Promers T, Oranje K en Oud Molen K'. 
Deze moeten dan met een degelijke deur van 
de rest van de kazemat worden afgeschermd . 
De rest van d ie kazematten zou dan een ande
re bestemming kunnen krijgen, waarbij echter 
toch rekening met de vleermuizen moet wor
den gehouden. Zo mogen daar dan geen war
me lucht en kwalijke dampen ontstaan . De bes
te oplossing blijft natuurl ijk om de kazematten 
in hun geheel voor vleermuizen geschikt te 
houden. 

Door het nemen van de voorgestelde beheers
maatregelen kunnen de vleermuizen in de Ves
ting Naarden een mooie toekomst hebben! 
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Drie jaren monitoring rosse vleermuis en 
watervleermuis in Heiloo e.o. 

Kees Kapteyn 

Op 4 juli 1999 is voor de vierde keer in Heiloo 
e.o. een simultaantelling gehouden om de aan
tallen boombewonende rosse vleermuizen en 
watervleermuizen te tellen. In Heiloo e.o. (de 
landgoederen Nijenburg oftewel Heiloërbos en 
Ter eoulster) was de eerste telling in 1994; 
sinds 1997 is deze telling een jaarlijks terugke
rende happening. Hieronder volgt het verslag 
van de telling in 1999 en een beknopte verge
lijking van de resultaten met die van de jaren 
daarvoor. 

Be gevonden vleermuisbomen 
In drie nachten voorafgaand aan de telling heb 
ik getracht alle bomen op te sporen waarin 
vleermuizen zaten . In totaal kon ikditjaar 12 
vl eermui sbomen localiseren, tien in Nijenburg 
en twee in Ter eoulster. Hiervan waren zes bo
men bewoond door rosse vleermuizen en vijf 
door watervleermuizen (tabel 1 ). De twaalfde 
boom was de gekandelaberde boom naast de 

Tabel 1. Resultaten van de simultaantelling op 4 juli 
1999. Boomnrs 1 t/m 10zijn in Nijenburg, boom nrs 11 
en 12 zijn in Ter Coulster. 

Boomnr boomsoort type hoogte soort 
gat gat 

Kattenberg, waar zich onder de stukken boom
schors ruige dwergvleermuizen ophielden (zie 
Kapteyn, 1997). Behalve twee uitzonderingen 
zaten alle rosse vleermuisgroepen in beuken. 
Daarentegen verbleven alle groepen water
vleermuizen in zomereiken. 
In figuur 1 staan van landgoed Nijenburg de 
bomen aangegeven. De nummers 1 t/m 10 zijn 
bomen die in 1999 zijn gevonden, en corres
ponderen met de nummers in tabel 1 (met uit
zondering van de vleermuisbomen in Ter eoul
ster) . De nummers 11 t/m 19 in figuur 1 zijn de 
vleermuisbomen die in 1997 en 1998 waren 
gevonden. De rosse vleermuisbomen waren 
net als andere jaren vooral te vinden binnen 
150 meter van de Kennemerstraatweg. Eén uit
zondering was de beuk ten w esten van de 
spoorlijn . Het is overigens voor het eerst dat in 
dit deel van het bos een groep vl eermuizen is 
gevonden. 

De populatie rosse vleermuizen 
In totaal telden we in 1999 in landgoed Nijen
burgh 138 rosse vleermuizen : een nieuw re
cord . Sinds aanvang van de tellingen in 1994 is 
er een steiging in de aantallen te zien (zie tabel 

aantal tijd tijd Geteld door 
eerste laatste 

beuk inrotting 6m rosse vleermuis 3 22:05 22:20 Petra Vlaming 
Canina Oosterhuis 

2 beuk i nrotti ng 8m rosse vleermuis 53 22:00 23:10 Hermine Tinneveld 
Bart Naessens 

3 eik inrotting 7m rosse vleermuis 52 21 :55 22:30 Fam. Tadema 
4 beuk schors 8m ruige dwerg 0 Fam. van der Zee 
5 zomereik spleet 4m watervleermuis 46 22:17 23:05 Arend de jong 
6 beuk spleet 3m rosse vleermuis 0 jan Willemse 
7 zomereik specht 8m watervleermuis 8 22:40 22:59 Manda de jong 
8 zomereik knoest 7m watervleermuis 61 21 :55 22:51 Alke de jong 
8 idem idem idem rosse vleermuis 2 Alke de jong 
9 zomereik knoest 7m watervleermuis 17 21 :55 22:40 Thea Spruijt 

10 beuk inrotting 9m rosse vleermuis 6 22:00 22:10 Menno Haakma 
Cor Smit 

11 beuk specht 10 m rosse vleermuis 22 22:12 22:31 Onno Steendam 
12 zomereik specht 12 m watervleermuis 38 Reinier Roedema 

Kees Kapteyn 
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Figuur 2. Populatieverloop van de rosse vleermuis en 
watervleermuis in Heiloo. 

Figuur 1. Landgoed Nijenburgh met aangegeven de 
vleermuisbomen uit tabel 1 (nrs 1 t/m 10 zijn de vleer
muisbomen in 1999). 

2, figuur 2). Het aantal in 1999 is ruim verdub
beld ten opzichte van 1994. De belangrijke 
vraag of de trend in deze getelde aantallen de 
populatie-omvang weerspiegelt, is nog moeilijk 
te beantwoorden. Daar geeft een lange reeks 
van jaren meestal pas uitsluitsel voor. Er zijn in 
ieder geval twee factoren van invloed op de 
betrouwbaarheid : de data waarop de eerste 
jongen meevliegen, en de methodiek. 

Tabel 2. Verloop van de aantallen rosse vleermuizen in 
Heiloo e.o. 

Jaar 1994 1997 1998 1999 
Aantal 64 82 95 138 
Populatie-index 100 128 148 215 
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De populatie watervleermuizen 
We telden in 1999 170 watervleermuizen, 
waarvan 132 in Nijenburg. De telling leverde 
een nieuw record op. Het oude record stond 
op 106 exemplaren uit 1994. De telling in 
1999 suggereert dus dat er een toename heeft 
plaatsgevonden. 
Er is van de watervleermuis eigenlijk geen trend 
te geven, doordat de tellingen in 1997 en 1998 
niet succesvol waren. In tegenstelling tot in 
1999, bestond zowel in 1997 als in 1998 het 
sterke vermoeden dat niet alle groepen geloca
liseerd waren. Dit jaar zijn vermoedelijk wel 
alle groepen gelocaliseerd, zowel in Nijenburg 
als in Ter eoulster. 

Jaar 1994 1997 1998 1999 
Aantal 106 84 1 70 1 170 
Populatie-index 100 79 66 160 

Tabel 3. Verloop van de aantallen watervleermuizen in 
Heiloo e.o. 

De populatie ruige dwergvleermuizen 
De dode, gekandelaberde beuk in het midden 
van het open veldje naast de Kattenberg is be
kend: vrijwel iedere telling gaat de aandacht uit 
naar de groep ruige dwergvleermuizen, sinds er 
bi j de telling in 1997 maar l iefst 48 dieren za
ten. Ook in 1999 zat er een fors aantal ruige 
dwergvleermuizen onder de stukken schors. 
Tijdens de zoeknachten zaten er flinke aantal
len ruige dwergvleermuizen . Helaas bleken de 
dieren tijdens de simultaantelling niet meer 
aanwezig. Eerder in het voorjaar was de boom 
overigens ook onbezet. 
Er is tot heden geen andere boom gevonden 
waar veel ruige dwergvleermuizen bijeen zit
ten. Het is nog steeds onbekend of het hier om 
een kraamkolonie gaat. In 1997 deden we een 
poging om enkele dieren bij de boom te van
gen, maar mislukte. 

Afstanden tussen vleermuisbomen 
Ik heb vervolgens de onderlinge afstand tussen 
de vleermuisbomen bepaald, door van iedere 
boom op de digitale topografische kaart 
1 :25.000 de afstand tot alle andere bomen te 
meten in Arcview. Het gemiddelde van deze 
afstanden bedraagt 416 meter voor de rosse 
vleermuis (n=12) en 376 meter voor de water-
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vleermuis (n=9) . De afstand tussen de verst uit
eenliggende bomen bedraagt 845 en 810 me
ter voor respectievelijk de rosse vleermuis en 
watervleermuis. Deze afstanden worden over
brugd bij verhuizingen. De dichtst bijeen gele
gen bomen van de rosse vleermuis en water
vleermuis staan 55 resp. 20 meter van elkaar. 
Zowel de watervleermuizen als rosse vleermui 
zen op landgoed Ter eoulster zitten hemels
breed op 900-1000 meter afstand van de 
dichtstbijzijnde groep in Nijenburg. De gege
ven afstanden zijn in meters bepaald op een 
kaart 1 :25.000, maar de locatie van de bomen 
is bepaald met decametercoördinaten, dus de 
meetfout bedraagt tenminste 20 meter (nauw
keurigheid van plaatsbepaling met decameter
coördinaten is ±1 0 meter). 

Over het verhuisgedrag 
De periode van drie nachten waarin ik de 
vleermuisgroepen opspoorde, probeerde ik zo 
kort mogelijk te houden om te vermijden dat 
bomen tijdens de telling 'leeg' zouden blijken 
door tussentijdse verhuizingen . Dat laatste kon 
niet worden voorkomen. Zo zijn enkele vleer
muisgroepen tijdens de drie zoeknachten voor
afgaand aan de simultaantelling nog van ver
bli j f gewisseld. Boom 1 zat in de nacht voor de 
telling nog afgeladen met rosse vl eermuizen, 
maar tijdens de telling werden slechts drie uit
vliegers genoteerd . In boom 6 zaten de eerste 
twee zoeknachten naar schatting meer dan 10 
dieren. Tijdens de laatste zoeknacht vond ik 
opeens een bezette boom (nr. 2) die in de twee 
nachten daarvoor onbezet was. Blijkens het 
grote aantal in boom 2 van de simultaantelling 
is in de nacht vóór de telling de grootste groep 
uit boom 1 verhuist naar boom 2, over een af
stand van 195 meter. 

Ook de watervleermuizen hadden zich geroerd 
in de korte periode van drie nachten. Reeds tij
dens de eerste nacht had ik drie bomen met 
watervleermuizen opgespoord in Nijenburg. 
Direct organiseerde ik de avond (2 juli) een si
multaantelling, ter controle van de telling op 4 
juli. We telden 114 watervleermuizen. Tijdens 
deze telling zaten er 22 watervleermuizen in 
boom 7. Boom 9 was toen niet bezet. Twee 
nachten later was boom 9 bezet door 17 water-



Een rekenvoorbeeld van de bezettingsgraad : 

Booma: 

hierin zit injaarj 0,53 populatiedeel, in jaarj+1 0,4 populatiedeel en injaarj+2 0,35 populatiedeel 

Boomb: 

hierin zit in jaarj zit 0,3 populatiedeel, in jaarj+1, 0,5 populatiedeel en in jaarj+2 0,0 opulatiedeel 

Dan is: 
bezettingsgraad (booma ) = ((0,53+0,4+0,35) / 3) * 3/3 = 0,43 
bezettingsgraad (boomb ) = ((0,3+0,5+0) / 3) * 2/3 = 0,18 

Boom a is belangrijker dan boom b omdat deze ook het tweede en derde jaar opnieuw door een 
groot deel van de populatie wordt bezet. Dit levert een hogere bezettingsgraad. 

vl eermuizen en zaten er nog maar 8 in boom 
7. Het lijkt er sterk op dat het grootste deel van
uit boom 7 verhu ist is naar boom 9, over een 
afstand van 400 meter. Uit de getelde aantallen 
in de andere bomen (boom 5 en 8) blijkt geen 
verhuisgedrag. 

De bezettingsgraad van de bomen bepaalt 
het belang voor de populatie 
Er zijn in de jaren dat ik de simultaante lling or
ganiseerde, al vele bomen in kaart gebracht die 
door vleermuizen in gebruik zijn geweest. Ke
ren de vleermuizen nu steeds terug naar dezelf
de bomen of bezetten ze ieder jaar andere bo
men? In figu ur 3 (blz 14) is aangegeven 
hoeveel keren een boom door vleermuizen be
zet was tijdens de simultaantelling. Daaruit 
blijkt dat de meeste bomen slechts eenmaal be
zet waren, slechts enkele bomen tweemaal, en 
een boom driemaal. Dat suggereert dat sommi
ge bomen belangrijker zijn voor de populatie 
dan andere bomen. Maar het aantal jaren dat 
een boom was bezet, is niet de enige factor die 
bepaalt hoe belangrijk een boom is voor de po
pulatie. Ook de groepsgrootte in die boom be
paalt het belang van zo'n boom voor de popu
latie. En die groepsgrootte verschilt van jaar tot 
jaar. Een combinatie van beide factoren geeft 
een indruk van het belang van een boom voor 
de populatie in het bos. Ik heb dit voor het ge
mak de bezettingsgraad genoemd. Deze heb 
ik gedefinieerd als het product van de gemid
delde populatiefractie en het aantal bezette ja
ren (als quotiënt van het aantal teljaren). 

Ik heb voor Nijenburg per boom de bezettings
graad bepaald (zie tabel 4). Bedacht moet wor
den dat deze bezettingsgraad slechts voor de 
momentopname van de simu ltaantellingperio
de geldt. 
Voor de waterv leermuis springt er een boom uit 
als heel belangrijk: boomnr 5. Deze is niet al
leen drie jaren bezet, maar er zat ook steeds 
een grote groep. Voor de rosse vleermuis is 
boomnr 3 de belangrijkste. Op de tweede en 
derde plaats staan boom nrs 14 resp . 12. De 
bezettingsgraad van boomnr 2 is laag; deze 
boom is in eerdere jaren ook bezet geweest 

Tabel 4. Bezettingsgraad van de vleermuisbomen tij
dens de drie opeenvolgende simultaantellingen in 
Nijenburg. 

Boom Watervleermuis Rosse vleermuis 
1 0.20 
2 3.46 
3 18.97 
4 
5 26.88 
6 0 
7 0 .52 
8 3.99 0.13 
9 1.11 

10 0.39 
11 0 
12 9.05 
13 4.76 
14 10.42 
15 3.49 
16 2.54 
17 2.38 
18 0 
19 0 
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Figuur 3. Bezettingstraaci van bomen tijdens de 
drie opeenvolgende simultaantellingen. 

door de rosse vleermuizen. Daarom geldt de 
bezettingsgraad specifiek voor de laatste drie 
jaren én voor het moment van de simultaantel 
lingen. 

Dynamiek van holle bomen en vleermuizen 
Onderzoek in Duitsland toonde aan dat van 
435 holten in 379 verschillende bomen in een 
oud loofbos, er 70% gemaakt waren door 
spechten; de andere door natuurlijke rottings
processen. Niet meer dan 5% van de spechten
holen was in gebruik door vleermuizen. Vleer
muizen maken vermoedelijk meer gebruik van 
natuurlijke holten, net als overigens de kleine 
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mezensoorten . 
Dit is een reden te meer om de nadruk te leg
gen op natuurlijk bosbeheer, waarbij een be
paalde natuurlijke dynamiek in het aanbod van 
holle bomen in een bos aanwezig is. Deze na
tuurlijke dynamiek zorgt ervoor dat er een con
tinu aanbod van holle bomen als vleermuisver
blijf is, en dat dit aanbod niet statisch is, maar 
continu verandert. Het natuurlijk afsterven van 
bomen, rottingsprocessen van afgebroken tak
ken, het jaarlijks opnieuw uithakken van holten 
door spechten, een storm of onweersbui, dra
gen alle bij aan een continu maar wisselend 
aanbod van geschikte holten voor vleermui
zen. Het tijdperk waarin de nadruk lag op het 
statische karakter van een bos door conserve-



ring van bomen is gelukkig allang voorbij. Toch 
richt het beheer zich momenteel in veel bossen 
nog op die enkele bomen die tijdens een in
ventarisatie door vleermuizen bezet waren. 
Vanwege de natuurlijke dynamiek in het aan
bod van holten, en zeker ook vanwege het ver
huisgedrag van de vleermuizen zelf, is het be
houd van alleen deze bomen niet voldoende. 
Een bos dat geschikt is voor vleermuizen heeft 
een minimum aanbod aan holle bomen, dat 
vele malen hoger ligt dan het aantal bomen dat 
bezet wordt door vleermuizen. Natuurlijk bos
beheer draagt bij aan het instandhouden van 
een dynamisch aanbod van holle bomen. 

Over de telmethodiek 
leder jaar worden de tellingen op ongeveer de
zelfde datum georganiseerd, namelijk de eerste 
dagen van juli. Uit onderzoek is gebleken dat 
de eerste jongen vanaf de tweede week van juli 
meevliegen met de volwassen dieren. Wordt de 
telling later dan begin juli gehouden, dan zijn 
de aantallen dus hoger. Het is mogelijk dat in 
sommige jaren een deel van de jongen eerder 
vliegvlug is. Of dit gebeurt, hangt af van de da
tum waarop de bevruchting plaatsvindt, de da
tum waarop de jongen worden geboren en de 
snelheid waarmee de jongen groeien . De tem
peraturen in de periode maart tot en met juni 
hebben hier invloed op. Het is moeilijk om een 
graadmeter te bedenken die de relatie weer
geeft tussen de eerste uitvliegdatum en de 
weersomstandigheden in het voorjaar. 
Het is een optie om de teldatum te vervroegen, 
bijvoorbeeld naar eind juni. De bomen kunnen 
echter eenvoudiger worden opgespoord naar
mate de jongen groter zijn. Het geluid dat de 
jongen maken is dan luider en vaker te horen. 
Zodra een volwassen dier boven het bos vliegt, 
begint zo'n boom met jonge vleermuizen te 
schudden van het ongeduld dat in de boom zit. 
Wordt de telling vervroegd, bijvoorbeeld in de 
periode dat de jongen nog niet groot zijn, dan 
worden wellicht niet alle vleermuisbomen gelo
kaliseerd, doordat dit gedrag van de jongen 
minder uitgesproken is of ontbreekt. Het is dus 
in zekere zin van belang dat de telling ge
schiedt op een datum "op het scherpst van de 
snede". 

Het vervolg 
De simultaantellingen leveren een methode om 
een populatie boombewonende vleermuizen 
te monitoren. Om die reden zou ik in de toe
komst de simultaantellingen tenminste eenmaal 
per jaar willen houden. De betrouwbaarheid 
van de tellingen zal toenemen, naarmate meer 
verblijfbomen bekend worden. De tellingen 
zijn niet alleen van belang voor de monitoring. 
Er komt met de jarenlange tellingen ook rele
vante informatie beschikbaar over het gebruik 
van holle bomen in een bos. Bovenstaande uit
werking van de 'bezettingsgraad', een combi
natie van bezetfrequentie en groepsgrootte, is 
daar een eerste poging toe. De teil ingen leve
ren in de toekomst informatie op over het mini
mum aanbod van holle bomen dat nodig is 
voor de popuatie. Bovendien zal ik een poging 
ondernemen om de tellingen frequent in een 
seizoen te houden, zodat ook het wisselende 
gebruik van bomen in de loop van het seizoen 
kan worden bepaald . 

Dank aan vooral veel tellers 
De tellingen zijn simultaantellingen; dit bete
kent dat op een avond de vleermuizen in alle 
verblijfbomen tegelijk geteld worden. Dat kan 
alleen als er veel mensen aan meedoen . De be
reidheid van veel NOZOS-Ieden om een 
avond op te offeren voor puur vleermuisgenot 
is groot. Als blijk van dank, worden de tellers in 
sommige tellingen verwend met koffie en ge
bak om de avond op een prettige wijze door te 
kunnen brengen. De mensen die zich in 1999 
hebben ingezet, staan in tabel 1 genoemd. 
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Opvallende vleermuizen 
Petra Vlaming 

Toen ik zo'n vijf jaar geleden bij Vogel - en egel 
opvang Damland in Bergen(nh) kwam werken, 
kwamen er al regelmatig vleermuizen binnen. 
Zij gingen dan naar Joost Verbeek, maar verder 
deden we er niets mee. Omdat ik al wel met de 
detector op pad ging en kolonies telde, wilde ik 
me eigenlijk ook wel meer met de binnenge
brachte vleermuizen bemoeien. En dat werd en 
is een zeer interessante aangelegenheid. (En ja, 
sinds dit jaar dan ook de officiële ontheffing). 
In 1998 waren het 24 hulpbehoevende vleer
muizen; dit jaar (tot 12 oktober) a132! 
Ik heb een aantal artikeltjes in de afdelings
blaadjes van de Dierenbescherming en het IVN 
geschreven, maar de dieren komen vooral via 
de Dierenambulance hier in deze regio en via 
de Dierenopvang in Schagen binnen . Er zi jn 
vaak nieuwe gezichten bij de Dierenambulan
ce en dus moet er regelmatig uit worden gelegd 
dat vleermuizen niet in een 
kattenvervoersmandje moeten worden ver
voerd (daar zitten nl. heel erg grote openingen 
in en weg is de opgehaalde vleermuis, gek he), 
ook dat ze met handschoenen e.d. moeten 
worden aangepakt en dat ik het exacte adres 
wil hebben . Gelukkig weten ze van mijn passie 
en is er voor hen ook een interessante diersoort 
bij gekomen; eerst waren ze eng, nu niet meer. 

Nu dit jaar is er 25% losgelaten en meestal doe 
ik dat op het terrein van Damland; dit is een 
bos(je) waar vaak vleermuizen foerageren of in 
het Heilooër Bos. Dit is een oud bos met veel 
kolonie-bomen en dus veel mogelijkheden om 
te schuilen of uit te rusten, mochten ze het nog 
niet zo lang kunnen volhouden. Hieronder wil 
ik een paar opvallende gevallen beschrijven; 
misschien voor een aantal lezers logische za
ken, maar vast niet voor iedereen. 

Op 8 december 1998 werd er in een slaapka
mer in Bergen een mannetje Ruige Dwergvleer
muis aangetroffen. De bewoners brachten hem 
bij Vogelopvang Damland in Bergen. Hij was 
vermagerd, maar heeft tot zijn vrijlating gewei
gerd zelf meelwormen te eten! (9 meelwormen 
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eten duurt ongeveer 20-25 minuten en vooral 
als er niets interessants op teevee is, is dat erg 
lang). Op 19 mei werd hij, samen met nog een 
aantal vieren vrijgelaten en binnen 2 seconden 
was te horen dat hij alweer iets zelf ving. Daar 
doe je het dus voor, he. 

29 maart 1999 werd er een Laatvlieger (man) 
uit Alkmaar gebracht. Hij woog 14 gram en 
had in de huid van beide vleugels grote gaten. 
De grootste gaten waren welll mm in door
snee. Ik heb 'm mee naar huis genomen en ge
lukkig ging hij dezelfde avond nog zelf netjes 
meelwormen uit een bakje eten. Binnen een 
maand waren alle gaten dicht! De ex-gaten wa
ren nog wel te zien, omdat de kleur van de 
huid van de vleugels daar lichter was. 
Deze vleermuis was, ondanks dat hij aan de 
l ichte kant was, verder gezond en daarom zal 
de genezing ook zo snel en goed zij n gegaan, 
maar het is toch opmerkelijk dat zulke grote ga
ten zo snel dicht kunnen gaan. 29 mei is de 
vleermuis weer losgelaten. Hij woog nu 17,5 
gram en de lichte vlekken waren niet meer te 
zIen . 

Uit Heiloo kwam, op 16 juni , een zeer jonge 
Dwergvleermuis. Hij was al wel behaard en 
had de oogjes open en was op de zolder trap 
aangetroffen . We hebben nog naar een gat 
naar de zolder gezocht maar geen idee hoe hij 
daar terecht is gekomen. Ook buiten nog ge
wacht of de moeder haar kind nog op zou ha
len, maar er vlogen alleen drie dwergvleermui
zen die geen interesse toonden. 
Ik ben begonnen met voeren met Nutri-soja 
(Babymelk op soja basis) met op een spuitje het 
uiteinde van een infuus. Dit is een erg dun ko
kertje en zo wordt er zo min mogelijk gemorst. 
Elke 2 uur een voeding. Hij was erg beweeglijk 
en wilde bijna niet stil zitten; alleen maar lopen 
en lopen. Als hij in zijn bak (met lappen over 
de rand gehangen en een deksel erop) hing, 
spreidde hij regelmatig om en om zijn vleugels 
uit en flapperde er mee. 
Gedurende de tweede dag leek wel of hij deze 
melk steeds minder lekker vond worden en ben 
i k het, half om half, gaan mengen met geiten-



melk (uit een pak). Dit dronk hij erg goed, maar 
vanaf dat moment had ik zijn buik moeten 
gaan masseren, maar daar ben ik pas te laat 
mee begonnen. De geitenmelk kon hij waar
schijnlijk te slecht verteren en hij kreeg na vier 
dagen een erg opgezwollen buik. Op de 21 eis 
hij dood gegaan, helaas, maar, denk ik dan 
maar, daar leer ik van ... 

Op 10 april 1999 werd er in een schuur in Ou
dorp een Gewone Dwergvleermuis (man) ge
vonden. 
Hij had een gebroken onderarm (dichttegen 
zijn pols aan) en er zaten gaatjes in diezelfde 
vleugelhuid. We hebben de vleugel met en 
smal pleistertje aan het lichaam vast geplakt en 
hebben hem de eerste dagen intensief gevoerd 
met binnenkanten van meelwormen en veel 
vocht gegeven. 
De derde dag had de vleermuis de pleister van 
zijn lichaam en vleugel gepeuterd en dat lag als 
een hoopje in zijn verblijf je (plast ic opbergbak
je met lap); hierna kreeg hij last van een diepe 
dip, w ilde niet eten of drinken . Maar gelukkig 
gaven hij en ik niet op en na enige tijd wilde hij 
toch weer iets eten . Ging zelfs zelf eten . En 
werd bozer en bozer. Alleen al als ik zijn bak 
pakte hoorde ik 'm al protesteren . 
Op de plaats van de pleister had hij nu een gro
te rode kale band in zijn vacht. Door het drink
water kreeg hij nu lecithine en na twee weken 
begon de vacht daar weer te verschijnen. 
Nadat hij de pleister er af had gehaald heb ik er 
niets aan gedaan, ook verder niet meer naar ge
keken. Hij was zo actief en at zo goed; ik wacht 
het gewoon af. 

Begin juli durfde ik het aan en het bleek erg 
mooi aan elkaar te zitten. Daarna mocht hij 
(bijna) elke avond even in de gang vliegen en 
op 25 juli is hij de vrijheid weer in gegaan. 
Of het de lecithine was die het haar liet groeien 
weet ik natuurlijk niet zeker, maar we hadden 
eens een helemaal kale egel (da's gek hoor) die 
alle mogelijke middeltjes had gehad, totdat ik 
ergens las dat als mannen kaal werden ze lecit
hine moesten slikken. Egel heeft dit een hele 
tijd door zijn eten gehad en ja hoor, hij is met 
schitterende haren en stekels los gelaten. 
Bij een kale kauw werkte het niet echt... 

Uit Schagen kwam op 10 augustus 1999 een 
mannetje Laatvlieger gebracht met een ont
wrichtte pols. Er waren vele onderhuidse bloe
dingen te zien langs de vingers en de onder
arm. 
Bij aanraking begon de Laatvlieger al had te 
'gillen' en het uittrekken van de desbetreffende 
vleugel was zo te horen helemaal pijnlijk. De 
pols is niet gebroken, maar staat een beetje 'ge
knikt' ten opzichte van de pols van de andere 
vleugel. 
Dit alles is niet echt interessant, maar hoe dit is 
gekomen is wel opmerkelijk. De vleermuis is 
namelijk 's avonds in botsing gekomen met een 
fietser! 
Geen idee of het nog goed komt met de pols 
van de vleermuis, maar ik neem er alle tijd 
voor. 
Op dit moment mag ik heel voorzichtig aan 
zijn vleugel komen zonder dat ie gaat gillen. 

Alle vleermuizen die binnen komen, gaan alle
maal in een bak op een warmte-matje. Op het 
moment dat ze zelf gaan eten en lekker gaan 
hangen, haal ik het matje onder ze weg. Tot het 
moment dat ze zelf eten voer ik ze, ongeveer 
elke twee uur, meelwormen of kattenvoer uit 
bl ik al s ze geen meelw ormen wi llen. Ook geef 
ze water met extra vitaminen (Bovomix + vit.C) 
met een spu itje. Ze zijn meestal erg mager en 
hebben een boel vocht verloren (bijv, ander
halve dag aan een muur in de zon is niet echt 
bevorderlijk voor een goede vochthuishou
ding). 
Zou ik ze niet op een warmte-matje zetten, dan 
moeten ze bij elke voerbeurt geheel opwarmen 
en dat kost, mijns inziens, teveel energie die ze 
niet meer hebben. En de eerste tijd hebben ze 
extra voedsel en water nodig en zouden ze dus 
heel vaak die niet-aanwezige energie moeten 
gebruiken om wakker, warm en actief te wor
den. Vandaar: op het warmtematje! 

Dit was een kleine greep uit de vleermuisbele
venissen. Suggesties, op- en aanmerkingen zijn 
natuurlijk altijd welkom. 

Petra Vlaming 
Luttik Oudorp 22 
1811 MX Alkmaar 
072-5158639 

17 



Snelle berichten 
Snelle actie voor dassen in het Gooi 
Bij Hilversum zijn de afgelopen weken twee 
dassen achter elkaar op dezelfde plek doodge
reden. Op ongeveer dezelfde plaats zijn al eer
der twee dassen het slachtoffer geworden van 
het verkeer. Vereniging Natuurmonumenten en 
het Goois Natuurreservaat hebben naar aanlei
ding van de recente voorvallen zeer snel actie 
ondernomen om nog meer dassenslachtoffers 
te voorkomen. Er wordt een zogenaamde das
sentunnel aangelegd. 

Dassen in het Gooi 
Het is heel bijzonder dat er aan de zuidkant 
van het Gooi - in de omgeving van Hollandse 
Rading - dassen leven. De volgende populatie 
dassen is pas weer op de Veluwe en nog verder 
naar het oosten te vinden . In de jaren zestig 
waren de dassen zelfs in dit gebied verdwenen. 
In 1983 zij n ze opnieuw in dit natuurgebied 
gesignaleerd. 
Natuurmonumenten en het Goois Natuurreser
vaat doen er alles aan om deze zeldzame die
ren hier te houden. Juist nu het goed gaat met 
de populatie zou het heel erg zijn als de das 
door aanrijdingen weer zal verdwijnen. Door 
dassentunnels aan te leggen willen de natuur
beheerders de dassen helpen bij de versprei
ding. 

Samenwerking Goois Natuurreservaat en 
Natuurmonumenten 
Om het aantal dassen slachtoffers niet nog ho
ger op te laten lopen moet er snel actie onder
nomen worden. Daarom hebben Natuurmonu
menten en het Goois Natuurreservaat de 
handen ineengeslagen. Op de plek waar de 
dassen zijn overreden wordt er een buis onder 
de weg gelegd. Een raster aan beide kanten van 
de weg, leidt de das naar de buis. 
Aan de provincie Noord Holland is gevraagd 
om aan de helft van de kosten bij te dragen. De 
resterende kosten worden gedeeld door Na
tuurmonumenten en het Goois Natuurreser
vaat. Ook de Nationale Postloterij draagt hierin 
bij. Volgend jaar zullen er nog meer tunnels ko
men om de dassen in dit uitgestrekte gebied 
een veilige oversteekplaats te geven. 

18 

Werkzaamheden 
Dankzij de optimale steun van de gemeente 
Hilversum kunnen de werkzaamheden op 9 
september al beginnen. De aanleg van de buis 
duurt twee dagen. De Noodweg wordt hiervoor 
niet afgesloten. Borden geven aan waar er ge
werkt wordt. 

Vleermuisexcursie in het Heilooër Bos 
Om de wachtlijst voor gegadigden voor een 
vleermuisnachtje iets te bekorten (er gaven zich 
voor de Nacht van de Vleermuis in 1998 veel 
meer mensen op dan er plaatsen op de georga
niseerde excursies waren), bood ik de Vleer
muiswerkgroep Nederland onlangs een vleer
muisexcursie in Heiloo aan . Ik had daar nog 
nooit iets met vleermuizen gedaan en was er al 
vijftien jaar niet meer geweest, maar omdat ik er 
min of meer in groot geworden ben, durfde ik 
het wel aan. Tenslotte had ik mijn kennis van 
de vleermuizen van dat soort bossen juist een 
week daarvoor in Vollenhove, w aar de VZZ
Veldwerkgroep en de Zoogdierwerkgroep 
Overijssel een inventarisatie deden, wat opge
frist. Het was fantastisch weer: heldere lucht, 
weinig wind met kortgeleden nog buien en na
bij de langste dag. 
Voor de zekerheid ben ik voorafgaand aan de 
excursie toch eerst nog een uurtje in het bos 
wezen rondfietsen, om te kijken of het allemaal 
nog zo was als ik dacht. Nou, het klopte nog 
wel zo'n beetje, alleen waren de graslanden en 
bosranden kruidenrijker, lagen er meer dode 
bomen en waren er meer open plekken in het 
bos gekomen. 

Het was te merken dat de 20 deelnemers een 
jaar hadden moeten wachten op een excursie. 
Er waren maar twee afmeldingen en om 9 uur 
was iedereen aanwezig. 
Batdetectors rondgedeeld en verteld wat we 
zouden kunnen verwachten in een oud loof
bos tussen polders en meren, met bosweides en 
parkvijvers. Dit was natuurlijk wel gewaagd en 
na een drie kwartier wandelen en nog steeds 
geen vleermuizen werden sommigen al onge
duldig. De kolonieboom van de rosse vleer
muizen langs de straatweg, die in "Vroege Vo-



gels" geweest was, wist ik niet te staan. De deel
nemers leken meer te weten dan ik en dat zijn 
meestal moeilijke momenten voor een leider 
ven een betaalde excursie. 
Rond half elf waren het gelukkig de deelnemers 
zelf die de eerste vleermuizen zagen jagen in 
een gat i n het kronendak waar een boom ge
veld was, ruige dwergen. 
Daarna kon het niet meer stuk, want bij de ijs
baan en de Zandersloot kon iedereen op zijn 
gemak jagende gewone dwergen, enkele rosse 
vleermuizen en een laatvlieger zien en horen. 
De dwergen kwamen langs de Zandersloot 
vanuit de villawijk aanvliegen, wat iedereen 
kon zien. 
Toen naar de watervleermuizen boven de park
vijver van Nijenburg. Door het donkere bos is 
leuker dan over de weg. Daardoor kwamen we 
op een open plek achter de Kattenberg, waar 
enkele myotis-vleermuizen jaagden. Ze vlogen 
op een constante hoogte rond de open plek, 
met een duidelijke droge ratel op zo'n 40 kHz. 
Watervleermuizen of baardvleermuizen leek 
me. 
Boven de vijver van Nijenburg was het een 
drukte van belang met jagende watervleermui
zen, een meervleermuis en gewone dwegen, 
die iedereen weer kon zien en horen. 

KoKen me~ 
svenson lep , 
Gefileerd .. laat '0 
kleinwi Id Zich 0 

makKtw~er marine en-

Het was half twaalf, iedereen was moe en wilde 
naar bed. Zo had ik in een avond meer geleerd 
van "mijn" bos dan de excursiedeelnemers. 

Cees Zoon 

Een (te) gek plekje 
Als je met de trein van Amsterdam naar Alk
maar rijdt, of andersom, kom je langs Kromme
nie. Daar ligt bij het station, tussen de spoor
baan en de provinciale weg, een strookje 
oerland. Het is deels begroeid met riet, deels 
met zegges en biezen . Er gebeurt nooit iets, dat 
wil zeggen, er is geen onderhoud, en waar
schijnlijk zet er zelden of nooit een mens een 
voet i n, hoewel het aan de rand van het dorp 
ligt, pal naast de weg met een druk bereden 
fietspad erlangs. OK, je moet over een hek 
klimmen. 
Bijna elke keer als ik erlangs kwam dacht ik: 
hier moet ik eens vallen zetten. Nu de provin
cie Noord-Holland in de nazomer van 1999 
een uitgebreid veldonderzoek liet uitvoeren om 
de witte plekken in de verspreidingskaart van 
de noordse woelmuis in te kleuren, kwam het 
er begin september van: een rijtje van tien val
len in het riet en tien in het bieze/zeggenveld . 
In het riet was de bodem dras en modderig met 
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dode stengels op de grond, en geen enkele on
dergroei van planten. Naast een paar bosspits
muizen werden er drie bosmuizen gevangen. 
Het zeggen/biezenveld had een rijke onder
groei van grassen en kruiden. Veel muizen za
ten er niet, maar wat er zat was wel super. Het 
begon met een waterpitsmuis. Bij een vallen
controle 's avonds zat dit dier levendig in de 
val, maar helaas, volgens de regels van russi
sche roulette zou het een keer mis moeten 
gaan en dat was de volgende ochtend al het 
geval. Een tweede exemplaar zat bij de laatste 
van de zes controles eveneens dood i n dezelf
de val. Het is goed om jezelf dan aan te praten 
dat er ongetwijfeld nog meer exemplaren rond
lopen; evengoed opmerkel ijk voor een gebied
je van 50x200 meter, waar behoorlijke sloten 
ontbreken. 
Ook super waren de twee noordse woelmuizen 
die werden gevangen. Het zeggen/biezenveld 
voldoet prima als biotoop voor deze soort maar 
ligt in fei te afgezonderd van leefgebied in de 
aangrenzende polders. Raadselachtig hoe de 
noordse woelmuizen in dit snippertje overle
ven. Is het een op zichzelf staande populatie of 
is er toch migratie van muizen uit gebieden in 
de omgeving? En wat zijn de plannen daar? Bij 
veel stations worden tegenwoordig kantoren en 
hotels geplant. 
Misschien niet super maar toch leuk was het 
wezeltje dat bij de laatste controle in de aller
laatste val bleek te zitten. 

Floor van der Vliet 

Tragedie in blik 
In NOZOS-Nieuws 5-1 beschreef ik de vondst 
van een jonge bosmuis en een bosspitsmuis in 
een in de duinen weggegooid limonadeblikje. 
Beide dieren waren dood, ze konden waar
schijnlijk wel het blikje inklimmen, maar er niet 
meer uit, doordat als het sluitlipje naar binnen
gedrukt is en er een soort fuik ontstaat. 
Bij muizenonderzoek in de Schermer stootte ik 
in oktober op een colablikje dat rechtop achter 
een boom langs de weg was gezet. Of er nog 
cola inzat of dat het blikje was volgeregend 
was niet duidelijk, maar het rook heel vies. 
Ik liet het leeglopen maar er bleef iets in achter 
dat niet door het gaatje in het deksel kon. Na 
een paar keer schudden werden er een paar 
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muizenpoojtes in verregaande staat zichtbaar. 
Ik kon het blikje niet openmaken en nam het 
mee naar huis, de stank in de auto trotserend. 
Thuis knipte ik het met een blikschaar open en 
werd het slachtoffer zichtbaar: een huisspits
muis. In het blikje geklommen en verdronken? 
Of ook weer niet in staat er langs het ingerukte 
sluitlipje uitte kruipen? 
In hoeveel blikjes zullen muizen aan hun eind 
komen? Misschien een reden te meer om mijn 
maatregel te gaan doorvoeren dat iedereen die 
wordt betrapt op het buiten weggooien van 
rommel, zelf ook wordt weggegooid. 
De dode huisspitsmuis dient intussen de weten
schap: het is een nieuw kilometerhok in de ver
spreiding in Noord-Holland. 

Floor van der Vliet 

Wezel hygiëne 
Veel dieren krijgen eigenschappen van mensen 
toegedicht. Zo zijn vossen sluw, vakens dom 
en is de wezel bang. Het 'bang ' wordt waar
sch ijnlijk gevoed doordat wezel snelle en schu
we dieren zijn die leven in gebieden met veel 
dekking. Dat wezels ook hygiëne kennen is 
echter een nieuwe ontdekking. 

Een goede kennis van mij, woonachtig in Naar
den trof enkele weken geleden het toi letpapier 
versnipperd aan. Haar man ontkende enige be
trokkenheid bij deze vandalisme. De volgende 
dag werd weer het toilet bezaaid met snippers 
aangetroffen. Ratten, was de gedachte van mijn 
kennis. Verontrust is de ongediertebestrijdings
dienst gebeld. Die kwam. 
Na het voorzichtig openen van de toiletdeur 
schiet de bestrijder in de lach. De dader van 
het versnipperen was een wezel die door het 
openstaande toiletraampje binnentrad. Aange
zien er behalve het versnipperen van het toilet
papier geen sporen in het toilet waren te vin
den. Is er maar een conclusie mogelijk. Nadat 
de wezel zijn behoefte had gedaan en doorge
spoeld bleken zijn klauwen te scherp (of het 
papier te bros). 

Peter van der Linden 

nb. Ondanks jullie ongeloof na het lezen van 
dit proza: het verhaal klopt! 



Zoogdieren historisch bezien 
Fie van Toverlol 

Wij dienen te beseffen dat een zo op het oog 
volkomen op onze hogere gronden thuisho
rend dier als het konijn ooit is ingevoerd in ons 
land. Dit gebeurde vermoedelijk door de ro
meinen. Het konijn is dus eigenlijk niet in
heems in Nederland . De overweging het hier
heen te brengen was ongetwijfeld het 
economisch nut dat de dieren hadden . En nog 
niet zo lang geleden was de konijnenteelt nog 
immer een weidverbreide bezigheid. Onder
staande teksten zijn afkomstig uit de schriftelij
ke Ontwikkelingscursus XVI voor het boeren
bedrijf; "Het Konijn", verzorgd door "De 
Landbouw" te Doetinchem. Onze "leeraar" is 
J.A. Schippers. Het verschijningsjaar van de 
cursus is onbekend maar ligt vermoedelijk in 
de jaren dertig, mogelijk in de oorlog' 40-' 45. 

Het vleesch van tamme konijnen was hier niet 
bijzonder gewild, het was een Kerstboutje voor 
de eenvoudige arbeiders, maar overigens werd 
het zelden gegeten, zulks in tegenstelling met 
andere landen, vooral België en Frankrijk, waar 
het vleesch van tamme konijnen een algemeen 
volksvoedsel is en het geheele jaar door op de 
markt verkocht wordt. In tijden van nood ech
ter werd het konijnenvleesch meer op prijs ge
steld, In de mobilisatiejaren van 191 4 tot 1918 
werden er vele konijnen gehouden en nadien 
is de fok van deze nuttige huisdieren ook in 
ons land sterk toegenomen. 
Onze tamme langooren, die in betrekkelijk 
kleine ruimten zijn gehuisvest en geheel afhan
kelijk zijn van onze verzorging, hebben den 
schuwen aard van de wilde konijnen geheel 
afgelegd. Zij zijn zeer tam en goedaardig, er 
zijn wel enkele onder, die iets kwaadaardig van 
karakter zijn en willen bijten als men in het hok 
komt, maar over het algemeen kunnen zelfs 
kinderen vertrouwelijk met hen omgaan. 

Vroeger meende men dat konijnen nooit drin
ken en geen behoefte hebben aan water. Dit is 
volkomen onjuist. In warme zomers is het ge
ven van wat frisch water een weldaad voor de 
konijnen. 

Men kan jonge konijnen natuurlijk altijd slach
ten, zoo gauw men ze groot genoeg vindt en in 
deze tijden van vleeschnood zal dat ook wel 
gedaan worden, maar de juiste tijd is toch feite
lijk in het najaar en in den winter, wanneer de 
dieren volwassen zijn. Het vleesch van jonge 
onvolwassen konijnen is los, niet rijp, zooals 
men dit zegt. Het vel van volwassen konijnen is 
in den zomer minderwaardig en niet geschikt 
om te verwerken tot bontartikelen . 

Bij het onderhoud van de konijnen moeten wij 
er nog op wijzen, dat bij overjarige dieren de 
nagels te lang worden . Men moet dan een ge
deelte van de nagels afknippen, met een schaar 
of nog beter met een ijzerdraadtangetje. Het 
beste is om deze handeling met twee personen 
te doen, de eene houdt het konijn in de armen 
en de achterpoot vast (aan de voorbeenen is 
het meestal niet noodig), terwijl de andere per
soon een stuk van de nagel afknijpt. 
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