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Zoogdieratlas.nl
door Neeltje Huizenga (neeltje.huizenga@zoogdiervereniging.nl)

Sinds december 2009 is er in iedere provincie in Nederland een
zoogdieratlasproject gaande: Zoogdieratlas.nl.
Op Zoogdieratlas.nl wordt per provincie de verspreiding van zoogdieren in
kaart gebracht.

Hiervoor zijn verschillende partijen benaderd om mee samen te werken,
zoals het provinciaal Landschap, de provinciale organisatie
Landschapsbeheer, de provinciale zoogdierwerkgroep, de Provincie en enkele andere organisaties. In
iedere provincie is een provinciaal coordinator aanwezig als aanspreekpunt.
Elk provinciaal atlasproject duurt twee jaar. Omdat het startmoment per provincie verschillend is heeft het
landelijke project een totale looptijd van drie jaar (2008-2011).

L
II

Op de website www.zoogdieratlas.nl heeft iedere provincie zijn eigen pagina en zijn er onder andere
activiteiten, verspreidingskaarten en nieuwsbrieven te vinden.
Niet iedere provincie is dus al even ver. Sommige provincies zijn al bijna anderhalf jaar bezig en anderen
net een paar maanden. Het afgelopen jaar zijn er veel waamemingen verzameld. Door vrijwilligers die
hun waamemingen doorgeven op Telmee.nl enWaameming.nl maar ook via publieksacties zoals een
paashazenoproep, kattenprooien en egels als ook door het uitpluizen van archieven, oude opschrijfboekjes
etc. Daamaast worden er diverse cursussen en activiteiten rondom zoogdieren georganiseerd.

tHoe kan ik meedoen aan Zoogdieratlas.nl?
Meedoen aan Zoogdieratlas.nl kan door het invoeren van waamemingen op Telmee.nl en Waameming.nl.
De Zoogdiervereniging en Stichting Natuurinformatie hebben afgesproken dat de zoogdierwaamemingen
die op Waameming.nl worden ingevoerd ook zichtbaar worden op Zoogdieratlas.nl. Dus zowel
zoogdierwaamemingen die via www.telmee.nl als via www.waameming.nl worden ingevoerd zijn straks te
zien op de kaarten.

Teddy Dolstra, e-mail: TDolstra@fryskegea.nl
Dick Bekker, e-mail: dick.bekker@zoogdiervereniging.nl
Simone Vos, e-mail: simone.vos@zoogdiervereniging.nl
Henk Mellema, e-mail: mellema@natuurmilieu.nl
Neeltje Huizenga, e-mail: neeltje.huizenga@zoogdiervereniging.nl
Ria Heemskerk, e-mail: heemskerk@landschapsbeheer.net
Dennis Wansink, e-mail: dennis.wansink@zoogdiervereniging.nl
Eric Thomassen, e-mail: E.Thomassen@landschapnoordholland.nl
Kees Mostert, e-mail: kmos@Xs4all.nl
Lucien Calle, e-mail: lucalle@zeelandnet.nl
Emilie de Bruijckere, e-mail: Emilie.debruijckere@zoogdiervereniging.nl

Op Zoogdieratlas.nl zijn waamemingen alleen op kilometerhok niveau zichtbaar. Er zijn dus geen details
van een waameming te zien, zoals de exacte locatie, waamemer en type waameming.

Neem voor meer informatie ofvragen contact op met de desbetreffende provinciaal coordinator:

Friesland:
Groningen:
Drenthe:
Overijssel:
Gelderland:
Flevoland:
Utrecht:
Noord-Holland:
Zuid-Holland:
Zeeland:
Noord-Brabant:
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Brugfunderingen Eindhovens Kanaal aangepast voor vleermuizen
door Fons Aeberts (faelberts@chello.nl)

Een stukj e geschiedenis
Aan de oevers van het Eindhovens Kanaal, ter
hoogte van Mierlo (NB), zijn twee
bruggenhoofden verbouwd tot winterverblijven.
De brugfunderingen dateren nog van eind 1800,
toen er vanuit Den Bosch via Veghel een
stoomtramverbinding naar Helmond was. Deze
stoomtram had een snelheid van 15km/h, dus
een ritje van Helmond naar Den Bosch nam 3,5
uur in beslag.
Tweemaanden na de opening van het traject
yond er in Veghel al een dodelijk ongeluk
plaats, waarschijnlijk omdat men in die tijd nog
niet kon omgaan met die 'hoge' snelheden. In de

Jato 1: Eindhovense Kanaal (foto: Fans Aelberts) volksmond kreeg de tram dan ook de naam "De
Goede Moordenaar", hetgeen al wijst op het feit

dat er een haat-liefdeverhouding was. Enerzijds yond men de tram een grote vooruitgang, anderzijds een
bedreiging.

t VanuitHelmond kon men met de stoomtram naar Eindhoven. Op dit traject kruiste de tram het Eindhovens
Kanaal via een trambrug. De trambrug is eind 1930 afgebroken, maar de zeer massieve fundering besloot
men te laten liggen.

Van bruggenhoofd tot winterverblijf
Omdat het Eindhovens Kanaal en omgeving als groengebied hoog wordt gewaardeerd in de regio, besloot
men het kanaal op te knappen en te ontsluiten voor een groter publiek.
De oeverkanten werden vemieuwd, plekken voor vissers en wild-uittredeplaatsen gerealiseerd en een fiets
en wandelpad aangelegd. Hierdoor kwamen ook de oude brugfunderingen weer in beeld, die als
cultuurhistorisch monument een plekje moesten krijgen.
TwanGremmen (Gemeente Helmond, Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Afdeling Ruimtelijke
Ordening en Verkeer ), Henk Bloemen en Jack Vogels (Ingenieursbureau Gemeente Helmond) hadden het
idee geopperd om dit monument een functie te geven in de natuurwaarden van het kanaaLZe dachten
daarbij aan een vleermuiskelder.

Aanleiding was het onderzoek dat voorafgaand aan renovatie- en herinrichtingwerkzaamheden voor het
Eindhovens kanaal is uitgevoerd. Daaruit bleek dat het kanaal een belangrijk foerageergebied is voor
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Jato 6: wegkruipstenen (foto: F Aelberts)

Jato 7: toegang kelder (foto: F Aelberts)

meerdere soorten vleermuizen.
Bovendien is het kanaal een verbindingszone o.a. tussen
het Dommeldal en het GoorloopdaL

In maart 2009 nam TwanGremmen contact op met
ondergetekende en besloten we om in april een tweede
bijeenkomst te beleggen om te bekijken welke mogelijk
en onmogelijkheden er zouden zijn. Voorwaardewas dat
de bruggenhoofden als zodanig herkenbaar moesten
blijven. Dat beperkte de mogelijkheden.
Na diverse ontwerpen, schetsen en terreinbezoeken werd
besloten om het winterverblijfniet in de hoogte, maar in
de diepte te gaan bouwen. Het stabiele waterpeil van het
Eindhovens Kanaalliet toe, dat de ruimte tussen de
bruggcn-hoof=dcn tot 1.80meter uitgediept kon worden.
Door het aanbrengen van wat extra muren kon er een
stevig betondek op gestort worden, waarover een laag
zand kwam te liggen. Via een afsluitbare putdeksel die in
het dak van het verblijfverankerd werd, kreeg men
toegang tot het geheeLHierdoor werd het oorspronkelijke t
karakter niet aangetast en kon men toch een ruimte
creeren, die als winterverblijfvoor vleermuizen kon
dienen.

AannemersbedrijfRooijakkers uit Helmond zou voor de
uitvoering zorg dragen. De ruimte tussen de
bruggenhoofden werd tot een diepte van 1.80meter
uitgegraven, er werd een betonvloer gestort, de
steunmuren werden opgemetseld en enige dagen later kon
het bovendek al gestort worden. In het bovendek werden
tevens 50 betonblokken mee gestort, waarin in een ruimte
van 2,5 em x 20 em en 10 em diep, was uitgeslepen.
Hierdoor ontstonden prima wegkruipplaatsen voor
vleermuizen. Dit gebeurde zowel in het noordelijke als in
het zuidelijke bruggenhoofd.
Het vlieggat was een verhaal apart. Er moest een vlieggat
van 15 em x 40 em geboord worden in de muur aan de
kanaalzijde. Aangezien de muur ruim een meter dik was,
werd er een speciaal bedrijf ingehuurd, JBB
Betonboringen, om het klusje te klaren.

Op 7 september 2009 werd met de werkzaamheden
begonnen, alop 30 september werd het verblijf
opgeleverd en officieel overgedragen aan de gemeente
Helmond.
De bruggenhoofden waren niet in hun karakter aangetast
en de winterverblijven gingen totaal op in het landschap
en in de bruggenhoofden. Weer twee mooie nieuwe
winterlocaties in een zeer aantrekkelijk gebied waren een
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feit.
Om de gemeenschap te betrekken bij dit bijzondere
project attendeerde de gemeente Helmond
scoutinggroepen in Brandevoort, Mierlo-Hout en Mierlo
op de ondememing en stelde voor aandacht te besteden
aan vleermuizen. AIle groepen reageerden zeer positief....
Het benaderen van de scouting leidde ook tot positieve
aandacht in de lokale en regionale pers

Op 27 december 2009 yond de eerste controle plaats. Er .. k ld lb. Jato 8: znterzeur e er (foto: F Ae erts)werden nog geen vleermuizen aangetrofIen, maar het zag
er wel erg veelbelovend uit. De temperatuur in het verblijflag rond de 7 graden, de relatieve
luchtvochtigheid was ruim 90% en het eerste roesje (vlinder) werd al aangetrofIen. De aanwezigheid van
roesjes en muggen duiden er al op dat het verblijfveel mogelijkheden kan bieden.

Nawoord
Rest me nog TwanGremmen, Jack Vogels en Henk Bloemen (gemeente Helmond) te bedanken voor hun
uitstekende aanpak en samenwerking. Tevens wil ik bouwbedrijfRooijakkers en JBB Betonboringen
bedanken voor hun deskundige inzet en voortvarende uitvoering.

. Het project is gefmancierd door de gemeente Eindhoven, eigenaar van het Eindhovens kanaal, mett subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Interessante sites
- Over de bouwwerkzaamheden staan twee
leuke filmpjes op de intemetsite van
www.hartvoorhelmond.nlIn het
zoekkadertje van de site 'hangplek' invullen.
- Voor de bouw van winterverblijven is ook
nog een handleiding te downloaden op:
www.vleermuizeninfo.beldownloadIBouw
Vleermuiswinterverblijven.pdf

Jato 9 en 10: brughooJdmet vliegopening (foto: F Aelberts)
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Vleermuiswerkgroep Deventer
door TomDekker (tom-imd-ma.nl)

Sinds 25 januari 2010 bestaat er in Deventer een v1eermuiswerkgroep.De v1eermuiswerkgroepDeventer is
opgericht door het IVN Deventer.

De IVN v1eermuizenwerkgroepDeventer za1zich richten op de vo1gendeactiviteiten:
• Verzorgenvan pub1ieks1ezingenen activiteiten
• Organiseren van klachtenafhandeling in overleg met de gemeente
• Aanspreekpunt zijn voor mensen die meer over v1eermuizenwillen weten
• Aanspreekpunt zijn voor NMO, VZZ, ZWO, VLEN, V1ege1,gemeente, stichting IJssellandschap,
provincie, e.d.

• De jeugd betrekken bij v1eermuizenen de natuur
• Het aanvragen van subsidies voor v1eermuisvoorlichtingen v1eermuisonderzoek
• Adviseren bij inventarisaties

Activiteiten voor 2010 zijn:
Activiteit datum
Kennismakingsavond: in mei 2010
Zoeken naar v1eermuizenbij de Lichtjeswande1ing: 14 augustus 2010
Nacht van de v1eermuis: 28 augustus 2010
Luisteren naar v1eermuizen: 31 augustus 2010

Contactgegevens Vleermuiswerkgroep Deventer:
Contactpersoon: Tom Dekker
Adres: Molenweg 69, 7431BH in Diepenveen
E-mail: tom@imd-ma.nl
Te1efoon 06 - 54 62 33 88

• DE VLEERMUISBioQ p Ik vind, zo 'n vleermuis heeft wel wat:
hij is geen muis, hij is geen rat.

Hij heeft wel vleugels maar geen veren
en kan onhoorbaar musiceren.
Hij zigzagt door de avondlucht,

I et acJre5iveer vleerrnuisdeh tors

is nooit in dameshaar gevlucht.
Dit is een felt waarvan geen man
zijn vrouw ooit overtuigen kan.

~8L:071 -:531 91 79
.B;i;: 071 -.576 62 as

. m ·11: blo. u p@!cmn .t I
o:!lif'e..r IIo\IIIIIoWJINJqi.ip.. ~ Ogden Nash

(The Bat, vrij vertaa1ddoor Kees Broos)
(uit Vleermuizendr.A. M. Voute en dr. C. Smeenk)

t
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Op 21 januari kwam het vakberaad vleermuizen bijeen voor de evaluatie en bijstelling van het
Vleermuisprotocol. In het vakberaad zitten vleermuiskenners van ecologische adviesbureaus van het
Netwerk Groene Bureaus, de Zoogdiervereniging, Dienst Landelijk Gebied en de Gegevensautoriteit
Natuur.

Evaluatie Vleermuisprotocol
door Carolien van der Graaf (carolien@bagijnhofnl)

Het Vleermuisprotocol bestaat nu twee jaar. Er hebben meerdere adviesbureaus mee gewerkt. De
winterperiode is jaarlijks een goed moment voor een evaluatie.

Het protocol wordt gebruikt voor verspreidingsonderzoeken in het kader van de Flora- en faunawet. Het
geeft de minimaal vereiste wettelijke inspanning voor (batdetector)onderzoek aan. Het geeft per soort aan
hoe je alle functies, zoals verblijfplaats, foerageergebied en vliegroute, binnen een gebied moet
onderzoeken. Ook geeft het aan hoe je de soorten in het veld kunt vaststeIlen, bijvoorbeeld met heterodyne
of time expansion detector. Het protocol is kwaliteitgericht en geeft daarmee duidelijkheid richting
uitvoerders, opdrachtgevers en beoordelaars. Daarnaast is het bruikbaar als naslagwerk voor elke vorm van
vleermuiswaarneming.

Het protocol is gebaseerd op de actuele stand van kennis en ervaring. Daarom is het nodig om het
regelmatig bij te stellen. Tijdens deze evaluatie is het protocol bijgesteld aan de resultaten van het

, zwermonderzoek in Zuid-Limburg van 2008 en 2009. Ook is de bosvleermuis aan het protocol

t toegevoegd, nu er enkele verblijfplaatsen bekend zijn. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de
verbetering van de toelichting en de eenduidigheid van de inhoud. AIle gebruikte termen worden uitgelegd
en er wordt vermeld wat er wel en niet met het protocol kan worden aangetoond.

De GAN heeft het Vleermuisprotocol op 5 maart 2010 opnieuw vastgesteld voor de periode van eenjaar.
Het Vleermuisprotocol2010 is te downloaden op:
- NGB: www.netwerkgroenebureaus.nl (klik op activiteiten)

Ik zou zeggen, ga er het komend vleermuisseizoen (weer) mee aan de slag en laat weten watje ervan vindt.
Gedurende het komende jaar worden ervaringen met, opmerkingen en aanvullingen op het protocol
verzameld voor de evaluatie van 2010. Als je je ervaringen doorgeeft aan de Vlen of op het forum van
www.vleermuis.netplaatst, zorgen zij dat het wordt ingebracht in het vakberaad.

Tips en trues

Tijdens de evaluatiebijeenkomst heb ik zelf ook veel opgestoken over het plannen en uitvoeren van
vleermuisinventarisaties. Je zit per slot van rekening niet dagelijks aan tafel met zo'n grote groep
vleermuiskenners. Deze ervaringen wil ik met jullie delen. Daarom heb ik hieronder nog enkele tips
opgenomen, die mij zijn bijgebleven.

TIP 1:Let op de kleine dwergvleermuis
Het voorkomen van de kleine dwergvleermuis is weliswaar vastgesteld in Nederland, maar er zijn nog
geen verblijfplaatsen bekend. Daarom is hij nog niet opgenomen in het protocol. Let tijdens een
inventarisatie wel altijd op de aanwezigheid van de kleine dwergvleermuis. Draai je detector regelmatig
naar de 55 kHz. Als je volgens het protocol werkt, zal je de kleine dwergvleermuis niet missen, aangezien
het protocol voor de kleine dwergvleermuis grotendeels overeen zal komen met de gewone
dwergvleermuis.
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TIP 2: Start op tijd !
Sommige soorten vliegen 0-30 minuten voor zonsondergang uit en andere soorten 0-30 minuten na
zonsondergang. Het belangrijkste van de starttijd is dat je er OP TIJD bent, zodat je het uitvliegen niet
mist. Houd hierbij ook rekening met de plaatselijke omstandigheden. Vleermuizen vliegen eerder uit in een
donkere omgeving (bos) of als ze snel de besehutting (bossage, bomenrij) in kunnen sehieten. In een liehte
omgeving (stad) kunnen ze daarentegen later uitvliegen. Bij de eindtijd geldt hetzelfde. Ook hier moet je er
vooral OP TIJD zijn om het zwermen niet te missen. Houd je daarom aan de genoemde tijdstippen en
tijden en loop niet al na 15minuten weg.

TIP 3: Spreid de inventarisatierondes over de seizoenen
Er is tijdens de evaluatie veel diseussie geweest over de benodigde periode tussen twee inventarisaties. Het
is belangrijk om een goede spreiding in de bezoeken te hebben, omdat vleermuizen regelmatig verhuizen
en het gebruik van een gebied per seizoen versehillend is. Als je de bezoeken te dieht op elkaar plant, kan
je een verblijfplaats missen, omdat ze dan toevallig nog steeds op die andere loeatie zitten. Anderzijds
wordt het lastiger om meerdere bezoeken in de optimale periode uit te voeren, als de periode tussen twee
bezoeken langer wordt. Planje inventarisatierondes daarom zo in, dat er een goede spreiding over de
seizoenen ontstaat.

TIP 4: Zoek verblijfplaatsen tijdens de oehtendsehemer
De beste manier om verblijfplaatsen te vinden is om in de oehtendsehemer naar het zwermen te zoeken.
Het zwermen is gemakkelijk op te sporen, omdat een groepje vleermuizen veel kabaal maakt en
vleermuizen soms stil uitvliegen geen gebruik makend van eeholoeatie. Vooralkleine groepjes
vleermuizen kunnen zo gemakkelijker worden opgespoord, want zelfs een vleermuis zwermt voor z'n
verblijfplaats en een uitvliegende vleermuis kan zo gemist worden. Een uitzondering hierop is de
laatvlieger. Laatvliegers vliegen laat uit en vroeg in. Je zult laatvliegers niet aantreffen met een
oehtendronde.

TIP 5:Alle rondes afmaken
Ook als je tijdens een inventarisatie een de funetie (bijvoorbeeld kraamverblijfplaats) hebt aangetoond,
dienen alle geplande inventarisatierondes afgemaakt te worden. Een kraamverblijfplaats kan bijvoorbeeld
gedurende het jaar van samenstelling wisselen. Soms maken er versehillende soorten van dezelfde
verblijfplaats gebruikt of worden er andere uitvliegopeningen gebruikt. In een tweede ronde kunnen
nieuwe verblijfplaatsen op andere loeaties worden aangetroffen. Dat geldt ook voor baltsverblijfplaatsen.
Erik Korsten heeft hier tijdens de Vlen-dag 2009 een presentatie over gehouden.

TIP 6: Funetiegebruik tijdens ongunstige weersomstandigheden
Herman Limpens benadrukt dat vleermuizen tijdens ongunstige weersomstandigheden andere loeaties
gebruiken en ze niet altijd meteen in torpor gaan. Ook deze andere loeaties zijn van belang.
Meervleermuizenjagen bij sleeht weer op windluwe plekken boven water in het bos ofboven land,
watervleermuizen vind je dan onder bomenrijen. Om hier zieht op te krijgen is het aan te bevelen om eens
tijdens sleehte weersomstandigheden eropuit te trekken om te leren waar de vleermuizen zieh dan
ophouden. Deze ervaringen kun je in het vervolg in het veld goed gebruiken. Ga zelf na of je
onderzoeksgebied een bijzondere funetie kan hebben tijdens sleehte weersomstandigheden.

t
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In 1994heb ik een kolonie gewone dwergvleermuizen ontdekt in de woningen aan de Zandstraat in
Doetinchem en sindsdien ben ik de kolonie jaarlijks gaan tellen.

Simultaan tellen in Doetinchem
door Henriette van der Loo (loo00800@planet.nl)

Zandstraat

~~~~~ De Zandstraat ligt in het noordwesten van
~--:.r~iI Doetinchem aan de rand van de bebouwde kom en

komt midden in de Kruisbergse bossen uit. In de
jaren 60 van de afgelopen eeuw zijn hier woningen
gebouwd voor de werknemers van de gevangenis
De Kruisberg. Het zijn kleine huizenblokken met
platte daken. De vleermuizen maken gebruik van
de ventilatieopeningen. Op een paar plekken zijn
de ventilatieopeningen in de loop der jaren helaas

iiillll:::;;~ _j dichtgemaakt.

Resultaten vleermuistellingen

In 1994ben ik in mijn eentje met de telling begonnen. Helaas zijn de resultaten uit de eerste jaren verloren
gegaan door een autodiefstal. Naast gewone dwergvleermuizen zie ik ook meestal uitvliegende
laatvliegers. Op 19mei 1996 telde ik 244 Gewone dwergen bij een huis. De grootste aantallen heb ik in
2005 geteld: 388 gewone dwergvleermuizen verspreid over 5 huizen en 12laatvliegers op 2
uitvliegadressen.
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Simultaan tellen

Omdat de kolonie zo'n mooie, unieke en tamelijk geisoleerde ligging
heeft leek het me interessant deze te volgen. Daarom ben ik een
simultaantelling gaan organiseren. Een simultaantelling houdt in dat er
met meerdere mensen tegelijkertijd geteld wordt. Zo kunnen er gegevens
over de verhuizingen, het gebruik van woonplekken en fluctuaties in de
kolonie verzameld worden. Aan een simultaantelling kunnen allerlei
vrijwilligers meedoen en dat hoeven niet allemaal vleermuisdeskundigen
te zijn. Het is dus een heelleuke en toegankelijke manier van
vleermuisonderzoek. Het is daarom zeker een aanrader, voor als je een
kolonie vleermuizen in de wijk ontdekt.

Vanaf 1999worden de vleermuizen van de Zandstraat met meerdere
mensen geteld en sinds de oprichting van de IVN-zoogdierwerkgroep in

2000 staat de simultaantelling als een van de vaste monitoringsprojecten op de agenda.

Elkjaar op de eerste vrijdagavond vanjuni verzamelt zich een flink aantal vrienden en kennissen in de
Zandstraat te Doetinchem. Bij elk huizenblok staat minimaal een vrijwilliger met een tellertje. De
vrijwilligers tellen het aantal uitvliegende dieren en bepalen de soort. Het is nodig om bij elk huizenblok
een teller te hebben, omdat we nooit weten waar de vleermuizen uitkomen en alle woningen in principe
geschikt kunnen zijn. Voor de simultaantelling heb ik minimaal12 geroutineerde vrijwilligers nodig.

Helaas gaat de telling niet altijd vlekkeloos: soms zijn er te weinig
vrijwilligers, soms lopen ze even weg om naar uitvliegers verderop te
kijken en soms worden de soorten of de aantallen niet consequent
bijgehouden.

Resultaten 2009

Na de jaarlijkse telling verzamelen we ons in mijn huis (ook in een
van de huizenblokjes, maar tot nog toe helaas zonder vleermuizen) om
alle gegevens te verzamelen en te kijken of er meer of minder zijn dan
het voorgaande jaar en daarop gezellig een glaasje te drinken.
Helaas was er afgelopenjaar een sterke achteruitgang in het aantal
uitvliegers, net als in 2006. We hopen dat het slechte weer hier de
oorzaak van was. Bij slechte weersomstandigheden vliegen er over het algemeen minder vleermuizen uit.

Waarwe bang voor zijn, is dat de bewoners van de Zandstraat de ventilatieopeningen dichtmaken. Dat is
in het verleden al eens gebeurd en vanaf de straat is dit niet te zien.
Daarom zijn we met de IVN-zoogdierwerkgroep van plan om volgendjaar, voor de telling, een
voorlichtingsbijeenkomst voor de huidige bewoners te houden.
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Over: Leidraad voor de renovatie van gebouwen
door Carolien van der Graaf (carolien@bagijnhofnl)

Inleiding

Eric Jansen (Zoogdiervereniging) en Erik Korsten (vleermuiswerkgroep Noord-Brabant) hebben deze
leidraad aangeraden als voorbeeld van een publicatie met nuttige beschermingsmaatregelen tijdens
(bouw)werkzaamheden aan gebouwen met vleermuisverblijven. Ik heb de Engelse vertaling van de
leidraad doorgelezen en er dit artikel over geschreven. Ik zal kort toelichten waar de leidraad over gaat en
hoe hij is opgezet. Daama geef ik een viertal voorbeelden. Voor de rest wil ik verwijzen naar de leidraad
zelf.

- Leitfaden zur Sanierung von Fledermausquartieren im Alpenraum, Reiter G. &A. Zahn, Interreg IIIB
Lebensraumvemetzung, Living space network, mai 2006.

- Bat Roost in the Alpine Area: Guidelines for the renovation of buildings, Reiter G. &A. Zahn,
translation by ChristineWildpaner-Krois Translang Drobollach, Interreg IIIB Lebensraumvemetzung,
Living space network, october 2006

De leidraad is te downloaden op:
- http://www.alpinespace.orgluploads/media/LSN_Bats_Sanitation_Manual_DE.pdf
- http://www.lsn.tirol.gv.at/en/doc/guidelines.pdf

••• Inleiding rapport

lWl Deze Zwitserse publicatie is de eerste degelijke opzet voor een soortspecifieke leidraad voor saneringen
van bouwwerken (gebouwen en bruggen). De leidraad is opgezet voor de 18 soorten, die in het
Alpengebied van in Zwitserland voorkomen.

Methode

De leidraad is opgesteld aan de hand van een onderzoek naar zowelliteratuur als praktijk. De
onderzoeksresultaten en praktijkervaringen zijn afkomstig uit heel Europa, met name uit Zwitserland,
Oostenrijk, Italie, Duitsland, Engeland, Belgie en Zweden. Allereerst zijn er zo veel mogelijk publicaties
van onderzoeken, promoties, saneringsvoorstellen e.d. nageplozen op feiten en wetenswaardigheden.
Daarna is een enquete verstuurd aan diverse partijen die in de praktijk met verbouwingen en saneringen te
maken hebben.

Uit deze resultaten zijn hypothesen voor de leidraad opgesteld. In een workshop zijn deze hypothesen
vervolgens besproken en bijgesteld. Het resultaat is een gedegen studie van soortspecifieke maatregelen en
richtlijnen. Houd wel in het achterhoofd, dat de leidraad gebaseerd is op de huidige kennis, waarin nog
veel hiaten zitten.

In totaal is er gebruik gemaakt van 203 praktijkervaringen en 30 enquete resultaten. De resultaten komen
van 18verschillende soorten vleermuizen, waarvan 33% van de vale vleermuis (myotis myotis), een soort
die in Nederland zeer zeldzaam is.

Noot bij toepassing leidraad
In de inleiding wordt duidelijk vermeld, dat de studie is opgesteld voor vleermuisdeskundigen. Dat wil
zeggen een deskundige met kennis van de ecologie van vleermuizen, die een gebiedsgerichte interpretatie
van de leidraad kan geven. Ook wordt de lezer op de natuurwetgeving geattendeerd en het feit dat voor
werkzaamheden rond vleermuisverblijven vergunningen of ontheffingen nodig zijn.

)I
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Opbouw soortgerichte leidraad

Per soort wordt een beschrijving gegeven van:
1: Ecologie van de verblijfplaatsen
2: Ervaringen & voorbeelden uit de praktijk en onderzoek
3: Leidraad en richtlijnen voor renovatie en sanering

1Verblijfplekken
Bij de ecologie van de verblijfplekken wordt beschreven in welk jaargetijde de dieren aanwezigheid zijn,
welke in- en uitvliegopeningen en welke hangplekken er gebruikt worden. De kenmerken van de
verblijven worden beschreven, waarbij het microklimaat (temperatuur) het belangrijkste is. Aan het eind
van de alinea worden de kritische kenmerken in een tabel samengevat.

2 Praktijkervaringen
In dit onderdeel wordt toegelicht hoe de dieren op storingen, zoals bouwwerkzaamheden en verlichting,
reageren en of ze gevoelig zijn voor veranderingen aan hun verblijfplaats. Hier worden ook de ervaringen
met compensatiemaatregelen beschreven, zoals het ophangen van kasten.

3 Leidraad
De leidraad start altijd met een overzicht van de benodigde voorkennis:
- in welke maanden zijn er vleermuizen aanwezig,
- welke in- ofuitvliegopeningen worden er gebruikt,
- welke hangplaatsen worden er gebruikt,
- zijn er andere verblijven in de omgeving aanwezig,
- enzovoorts.

Gewone dwergvleermuis

Vervolgenskomen de richtlijnen aan bod, waarbij het minst schadelijke seizoen voor werkzaamheden een
belangrijke plaats inneemt. Ook worden er kenmerken (voor de compensatie) van verblijven gegeven. In
een tabel wordt de leidraad ten slotte samengevat. Hierin staan de kritische factoren en minder kritische
factoren en de aandachtspunten voor, tijdens en na de werkzaamheden.
Afhankelijk van de aanwezige kennis en ervaring met de desbetreffende soort is de leidraad meer of
minder uitgebreid.

Voorbeelden uit de leidraad

Om een beeld te krijgen van de informatie, die in de leidraad te vinden is, heb ik de beschrijving van vier
soorten doorgenomen: gewone dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en watervleermuis.
Ik licht er alleen een paar punten uit, die voor mij opvallend en nieuw waren.

Verblijfplek:
Gewone dwergvleermuizen verhuizen erg vaak, maar in de periode van borstvoeding (lacteren) delen ze
een verblijfplek. Opvallend zijn de onderlinge verschillen tussen de gebruikte verblijf- en hangplekken.
Men vermoedt dat de regelmatige wisseling van hangplek gerelateerd is aan het seizoen, de temperatuur of
het microklimaat. Bij warme buitentemperaturen kunnen bijvoorbeeld verblijven met een grote
warmtecapaciteit worden opgezocht, zodat ze overdag langer koel blijven en's nachts (als de jongen alleen
zijn) warm zijn.
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Een belangrijk aspect van de ecologie van gewone dwergvleermuizen is dus dat ze een grote mix aan
verblijven gebruiken, waarbij ze steeds een passend verblijfuitkiezen afhankelijk van het weer
(microklimaat) of de levensfase.

Praktijkervaringen:
Er zijn 17 ervaringen met werkzaamheden aanJronddwergvleermuisverblijven. Over het algemeen blijken
de kasten, die ter compensatie worden aangeboden zelden te worden gebruikt. Als je dit afzet tegen het
hierboven beschreven gebruik van verschillende verblijfplekken, kan het zijn dat de kasten die ter
compensatie worden aangeboden, te weinig variatie bieden.

Leidraad:
Houd bij aanbod van verblijven rekening met een variatie aan microklimatologische omstandigheden,
bijvoorbeeld door een verblijfmet verschillende kamers aan te bieden en een verschillende orientatie op
zon- eniofwindrichting.

Laatvlieger

.. Verblij:fulek:t Laatvliegers zijn cultuurvolgers; ze verblijven uitsluitend in gebouwen. Ze kiezen verborgen hangplekken.
Ze gebruiken smalle in- en uitvliegopeningen. In een voorbeeld waarbij er een grote opening aanwezig
was, werd toch een andere, smallere opening gebruikt.

Redactionele aanvulling vanA-J Haarsma: de Nederlandse praktijk wijst uit dat laatvliegers niet altijd
in kieren en spleten wegkruipen. Ze worden ook op kerkzolders of in de spouwmuur aangetroffen.

Praktijkervaringen:
Er zijn 11praktijkvoorbeelden van de laatvlieger. Hieruit blijkt dat laatvliegers weinig tolerant
(comparatively low tolerance) zijn voor verstoring. Daarnaast blijkt dat de afmetingen van de
uitvliegopening zeer nauw komen. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met het microklimaat, met name
de ventilatie. Laatvliegers houden van verblijven waar de warmte zich ophoopt. (lees hiervoor het artikel
vanA-J Haarsma uit de Vlen-nieuwsbrief 60, het kader op blz 10,waar het microklimaat van een
verblijfplek wordt toegelicht.)

Leidraad:
Omdat laatvliegers weinig tolerant zijn voor verstoring, is niet voldoende om tijdens de werkzaamheden de
hangplaatsen af te schermen. Geluid en trillingen verstoren laatvliegers ook op enige afstand.
Daarnaast is het belangrijk de locaties en afmetingen van de uitvliegopeningen en het microklimaat van de
verblijfplek gelijk te houden.

Gewone grootoorvleermuis

Verblij:fulek:
Gewone grootoorvleermuizen verblijven in gebouwen en boomholtes. Ze leven in subgroepen
(kraamgemeenschappen) en verhuizen vaak als gevolg van dit sociale systeem.Warme verblijven met
verschillende compartimenten nabij het water en de jachtgebieden worden geprefereerd.
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Praktijkervaringen:
Er zijn 22 voorbeelden met gewone grootoorvleermuizen. De dieren laten zich niet snel verstoren: ze
bleven zitten tijdens werkzaamheden ofkeerden na afloop van de werkzaamheden weer terug.

Leidraad:
Gewone grootoorvleermuizen zijn minder kritisch op hun verblijfplekken. Na renovatie keren de
vleermuizen er terug en altematieve verblijfplekken in de omgeving worden gebruikt. Zo kunnen er tijdens
de werkzaamheden dus ook vleermuiskasten worden opgehangen als tijdelijke verblijfplek. Het is wel van
groot belang dat de verblijfplekken en de altematieve verblijfplekken niet verlicht worden tijdens de
werkzaamheden. Dit geldt ook na de werkzaamheden: houd de uitvliegopeningen in de schaduw en
voorkom (het aanbrengen van) exteme verlichting. Over het algemeen dienen de omstandigheden globaal
gelijk gehouden te worden.

Watervleermuis

Verblij:fulek:
Watervleermuizen verblijven vaker in boomholtes en nestkasten dan in gebouwen ofbruggen. Kolonies in
nestkasten verhuizen vaker dan kolonies in gebouwen, waarschijnlijk omdat het microklimaat in gebouwen t
stabieler is. Watervleermuizen gebruiken vrij kleine in- en uitvliegopeningen, waardoor ze naar binnen
kruipen. Ze hoeven dus niet door de opening te kunnen vliegen.

Oproep

Redactionele aanvulling vanA-J Haarsma: watervleermuizen in nestkasten zijn in Nederland zeldzaam.

Praktijkervaringen:
Van de watervleermuis zijn er slechts 3 voorbeelden. Kortdurende werkzaamheden met een pneumatische
dril bij een verblijf onder een brug werden door de watervleermuizen gewoon getolereerd. In het ene
project leidde de vergroting van de invliegopening ertoe dat de watervleermuizen er niet meer
terugkeerden en in een ander project werden de kasten die ter compensatie waren aangebracht wel gebruikt.

Leidraad:
Omdat er weinig praktijkvoorbeelden zijn, is de leidraad beperkt. Geadviseerd wordt de condities van de
bestaande verblijfplekken zo veel mogelijk gelijk te houden.

Tot slot willen we iedereen vragen voorbeelden van Nederlandse situaties door te geven, bijvoorbeeld op
het FORUM van www.vleermuis.net of door een artikel in te sturen aan de vlen-nieuwsbrief aan
vlennieuwsbriej@vleermuis.net. Heb je positieve ofnegatieve ervaringen met een renovatieproject of de
inrichting van een vleermuisverblijf, geefhet door. Dan kunnen we van elkaars ervaringen leren.

Zo werkt de Zoogdiervereniging bijvoorbeeld aan een project over vleermuizen in de stad. Nadere
informatie daarover voIgt nog.

Want deste meer voorbeelden er zijn deste eerder we tot een leidraad voor de Nederlandse situatie zullen
komen!
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Vleermuizen kun je in deze kelders zowel vrij hangend vinden als weggekropen in allerlei spleten. Dus
zoekje alle kieren, gaatjes en spleten nauwkeurig af. En dan komje van alles tegen: kelderslakken,
segrijnslakken, wintermuggen, atalanta's, geelgerande waterroofkevers en ... amfibieen!

Winterverblijven voor vleermuizen ook plezierig voor amfibleen
door Henriette van der Loo (loo00800@planet.nl)

Sinds een aantal jaren tel ik vleermuizen in winterverblijven in de Achterhoek en Liemers, voomamelijk
zijn het grootoorvleermuizen. Nu ontbreken in deze streek helaas mooie grote verblijven voor vleermuizen
zoals ijskelders of forten en bunkers. Het merendeel bestaat uit kunstmatig en vrij nieuwe, speciaal
gebouwde keldertjes. In het algemeen zijn deze opgetrokken uit afvalmateriaal zoals duikers die ergens in
een bouwproject over waren of betonnen elementen van afgebroken varkens- en koeienschuren.
Omdat deze kelders nogal eens op terreinen van nieuwe landgoederen, of in zogenaamde nieuwe natuur
zijn gebouwd, is er ook vaak water in de directe omgeving. In enkele gevallen wordt het water bewust tot
in deze vleermuiskelders geleid worden om de hier noodzakelijke hoge luchtvochtigheid te scheppen.
Uiteraard is het tellen van deze kelders altijd spannend: hangen er vleermuizen en, zo ja, welke soort(en)?
En hoeveel (of in veel gevallen vaak: hoe weinig)?

De laatste jaren is mijn nieuwsgierigheid van "wat hangt er " daarom uitgebreid met "wat zwemt er en wat
zit er nog meer weggekropen dan vleermuizen"? Niet alleen de aantallen maar ook de aanwezige soorten
kunnen namelijk nog wel eens wisselen.

'IVleermuiskelder bij De Slangenburg

Zo is er door het Staatsbosbeheer is in 2002/2003 van betonnen duikers die ergens over waren, een
vleermuiskelder gebouwd. In 2004 is er nog een stukje aangebouwd. Het ligt in een "nieuw natuur"gebied
waar de bovengrond is afgegraven en plassen zijn aangelegd en het ligt tegen een oude natuurgebied,
landgoed De Slangenburg, aan. Hier zaten elk jaar amfibieen. Het vermelde aantal is steeds een minimum,
wantje kunt uiteraard de onzichtbaar weggekropen beesten niet tellen. Waren ze niet te determineren, dan
is dat uiteraard vermeld.

Zo hebben we over een aantaljaren de volgende overwinterende amfibieen aangetrofIen:
- 2002/2003: diverse bruine kikkers en kleine watersalamanders. Het exacte aantal ontbreekt omdat het
water te hoog stond om binnen te kunnen komen.

- 2004: 2 bruine kikkers (inactiet) en 2 kleine watersalamanders (actiet)
- 2005: enige kikkers of padden
- 2006: 15kleine watersalamanders en 25 bruine kikkers (mogelijk zaten er ook heikikkers tussen)
- 2008: 5 kamsalamanders
- 2009: 3 bruine , 1 gewone pad, 1
kamsalamander en 1niet gedetermineerde
salamander.

- 2009: van dit jaar toen ik de kelder nog een
keer bezocht, was dat hetzelfde behalve dat er
nu ook nog 5 kamsalamanders te zien waren.

Jato 1: Vleermuiskelder
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Miste Winterswijk

In Winterswijk (Miste) werd in 2005 op een nieuw landgoed een keldertje gebouwd dat in directe
verbinding staat met een nieuw gegraven plas vlak voor de kelder. Hier dus altijd lieslaarzen aan!
- 2006: geen amfibieen gevonden.
- 2007: te hoge waterstand om de dieren onder de bodembalken te kunnen zien.
- 2008: tientallen rondzwemmende kleine watersalamanders en diverse bruine kikkers.
- 2009: hetzelfde beeld, maar nu met een rondzwemmende geelgerande waterroofkever.

De aantallen en soorten zijn vaak niet goed te bepalen omdat er vaak slechts een stukje staart, poot of flank
te zien is, maar ook doordat de dieren actief zwemmen en onder de betonnen balken op de bodem kruipen
of tevoorschijn komen. Deze balken komen o.a. in Winterswijk uit koestallen en bevatten ruime spleten.
Eronder is ook ruimte. Omdat de kelders uiteraard donker zijn en moeten blijven voor de vleermuizen,
moet alles met een zaklamp worden bekeken.

Het gaat hier dan ook niet om exacte aantallen, maar aan de gegevens van de twee bovenstaande kelders
kun je zien dat het interessant is om ook rond te kijken naar actief of passief overwinterende amfibieen, Zo
zie je bijvoorbeeld dat de waargenomen aantallen aardig kunnen fluctueren. Hierbij zullen allerlei factoren
een rol spelen, zoals de waterstand, droge ofnatte winters en lofvan de temperatuur.

Uiteraard kijken we ook de komende wintertellingen in de vleermuiskelders van de Achterhoek en
omstreken weer naar amfibieen, Zo yang je geen twee vliegen, maar twee soortgroepen in een klap!

Bijschrift redactie:
Deze waarnemingen laten zien dat het aanleggen en renoveren van ijskelders en bunkers niet alleen
lonend is als waardevolle overwinteringplaatsen voor vleermuizen, maar ook voor amfibieen.
Overige waarnemingen van amfibieen zijn: rugstreeppad (in bunkers langs de kust) en vroedmeesterpad
(in mergelgroeven in Limburg). De aanwezigheid van water is overigens niet perse noodzakelijk om
amfibieen te kunnen aantreffen, ook in droge tweede wereld oorlog bunkers in de zeereep kunnen
overwinterende padden en kleine watersalamanders (landfase, meestal vooral eerste jaars dieren) worden
aangetroffen. Voor deze soorten is het waarschijnlijk wel van belang dat de relatieve vochtigheid in een
object hoog genoeg is en dat het 's winters niet (te veel) vriest.

Jato 1 - 3:
amfibieen in vleermuiskelders
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Zaterdag 22 januari 2010 mocht ik meehelpen met de wintertelling in de bunkers van het Staelduinsebos.
Wewaren met een groepje van zes, naast mij was Steven Vlaardingerbroek ook een aanvulling op het
vaste tearn. Het vaste team bestaat uit Ton en Kees van Schie, Kees Mostert en Ben van As. Naast
vleermuizen worden ook de vlinders en motten actief geteld.

Wintertelling in het Staelduinse bos
door Carolien van der Graaf (carolien@bagijnhofnl)

De tellers
De broers Ton en Kees komen uit de omgeving en kennen het bos op hun duimpje. Ze inventariseren dit
gebied al sinds 1987.Kees Mostert van de Stichting Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland heeft zich bij hen
aangesloten voor de vleermuistellingen. Ben is naast vleermuiskenner ook een fanatiek vlinderaar. Hij richt
zich bij deze telling altijd op de vlinders en motten. Vandaagwordt hij daarbij geholpen door Steven.
Steven zoekt uit interesse ook naar de slakken. Mijn interesse gaat natuurlijk uit naar de vleermuizen, maar
ik vind het ook geweldig om deze kenners aan het werk te zien en om te ontdekken wat er allemaal in de
bunkers en het bos voorkomt. Je gaat mee voor de vleermuistelling, maar je krijgt er veel meer voor terug.

Jato 1: Ton van Schie Jato 2 : bunker in het Staelduinse bas

Staelduinse bos
Het Staelduinse bos ligt in 's-Gravenzande (gemeenteWestland) in Zuid-Holland en maakt deel uit van het
Natura 2000-gebied Solleveld. Uniek aan het bos is dat het op een rivierduin ligt, vertelt Kees van Schie.
Dit Maas-duinse bos starnt uit omstreeks 1850.Het bos sluit aan op de binnenduinrand bossen; een
belangrijk leefgebied voor boombewonende vleermuizen, omdat er oude bomen met boomholtes aanwezig
zijn. Dat geldt ook voor het Staelduinse bos. Een paar jaar geleden hebben Leonie de Kluys en ik er een
boom met een kolonie watervleermuizen geteld voor de Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland. Naast
watervleermuizen komen er ook gewone grootoorvleermuizen
voor.

Kraamkolonie grootoorvleermuizen in een bunker
Uniek in het Staelduinsebos en uniek zelfs in Nederland is dat
er hier in een bunker een kolonie gewone grootoorvleermuizen
aanwezig is. Over het algemeen gaat men ervan uit dat de koele
en vaak vochtige bunkers alleen in de winter gebruikt worden.
Ton en Kees komen altijd een dag in de zomer kijken of de
kolonie er is en ieder jaar zijn er weer grootoren aanwezig. Ook
aan de dikke laag mest is te zien dat de vleermuizen regelmatig
gebruik maken van dit verblijf. De verblijfplek zit in de muur
van een bunker, daar waar het pleisterwerk deels heeft Jato 3: Grootoor vleermuis

(foto: Steven Vlaardingerbroek)
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losgelaten van de muur, zodat er een smalle ruimte is ontstaan.

De bunkers
In de 2e Wereldoorlog hebben de Duitsers een flink aantal bunkers in het Staelduinse bos gebouwd: maar
liefst 36 grote en kleine, bovengrondse bunkers. Deze bunkers hebben geen ondergrondse gangenstelsels,
zoals de complexen langs de kust. De bunkers hebben dikke muren van beton en baksteen en zijn bovenop
meestal van een dikke laag grond voorzien. Op de vochtige muren groeien mossen, varens en klimop. In
sommige bunkers staat een laag water. Laarzen zijn onontbeerlijk voor de telling. Ik hoop dat mijn kisten
het houden, want daar had ik geen rekening mee gehouden.

De telling
Het is een regenachtige, maar niet al te koude dag. Gewapend met hoofdlamp,
zaklamp en spiegeltje gaan we op pad. De bunkers zijn met stevige hekwerken
afgesloten voor publiek. Bijna elke bunker heeft een eigen sleuteLTon en Kees
hebben dan ook een grote sleuteltas bij zich. Een koevoet behoort ook tot de
standaard uitrusting, want de hekken gaan niet gemakkelijk open of dicht,
ondanks dat ze de sloten gisteren allemaal hebben nagelopen en geolied.

In de bunkers is het zoeken naar de vleermuizen aan de wanden, plafonds, in
buizen, tussen kieren en niet te vergeten tussen de verroeste schamieren. In de
bunkers waar ik tot nu toe ben geweest met een telling, zie je dat niet vaak, maar
hier vindje ook vleermuizen tussen de koude, verroeste metalen scharnieren. Ik
had er in de eerste bunker dan ook overheen gekeken, maar de broers ontgaat
niets. Zij kennen inmiddels aIle plekjes en kiertjes waar wel eens een vleermuis
gezeten heeft.

De resultaten

Jato 3: Watervleermuis
(foto: Steven Vlaardingerbroek)

Wehebben in totaal vier soorten vleermuizen aangetroffen: watervleermuis, baardvleermuis, gewone
grootoorvleermuis en een dwergvleermuis (spec). Er zaten, naar verwachting, vooral veel
watervleermuizen. Kees Mostert vertelt, dat er in Nederland een flinke groei in het aantal waarnemingen
van watervleermuizen in de winterverblijven is geweest, maar dat de aantallen zich de laatste jaren
gestabiliseerd hebben. Ton van Schie is verontrust over het lage aantal grootoorvleermuizen, dat we deze
keer gevonden hebben. In de bunker van de kolonie waren wel grootoren aanwezig. Deze keer zaten er
helaas geen meervleermuizen, maar waamemingen van meervleermuizen zijn ook een uitzondering in dit
gebied. Voormij was de dwergvleermuis nieuw. Het is de meest voorkomende soort en met de detector
hoor je ze heel vaak, maar ik had er tijdens wintertellingen of mistnetvangen nog nooit een gezien. De
dwergvleermuis zat bovenin een van de 'kasten', die daarvoor speciaal in de bunkers zijn opgehangen. We
konden niet zien of het een ruige of gewone vleermuis was. De 'kast' bestaat namelijk uit twee planken met
een ruimte ertussen en kan niet open gemaakt worden. Omdat er geen duidelijk verschil tussen de kleur
van de snuit en yacht te zien was, lijkt het op ruige dwergvleermuis te duiden.

Geschikte winterverblijven
Het telteam vertelt me dat ze ook in de open gebouwen wel eens een overwinterende vleermuis aantreffen.
Het gaat om een bakstenen, ongeisoleerd gebouwtje, waarvan de ramen kapot zijn: meer een open,
verwaarloosde loods dan een bunker. Voormij is een zeer nuttige ervaring. Als ecologisch adviseur zou ik
tijdens een quickscan al snel geconc1udeerdhebben dat dit soort ruimtes ongeschikt zijn als winterverblijf:
relatief droog, open en tochtig. Tijdens deze telling treffen we er overigens geen vleermuizen aan. In twee
andere vrij koude en tochtige bunkers hingen er watervleermuizen gewoon vrij aan de wand. Ik yond het er
koud, omdat mijn handen snel verkleumden (ik had geen handschoenen aan) en ik zag in de hoek een grote
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Jato 4, 5, 6: sporen van een marter: dode pimpelmeres, dode bosmuis en vleugel van houtsnip (foto: Steven Vlaardingerbroek),
uitwerpselen (foto Ton van Schie), dode bosmuizen (foto Steven Vlaardingerbroek)

opening (schoorsteen) in het dak. Ik zal hier in de toekomst rekening mee houden bij de beoordeling van
de geschiktheid van gebouwen voor mijn werk.

Andere waarnemingen
Ben en Steven hebben de volgende vlinders en motten gevonden: behalve de Roesjes, Dagpauwogen en de
Grote boomspanner (Triphosa dubitata) hadden we twee Gewone kaartmotten (Agonopterix heracliana),
een Hopsnuituil (Hypena rostralis), een Waaiermot (Alucita hexadactyla) en een Kleine voorjaarsspanner
(Agriopis leucophaearia).

.. In de bunkers zagen we in de nissen vlakbij de ingang veel oude vogelnesten, waarschijnlijk van

t winterkoninkje en merel. Af en toe troffen we een gewone pad ofbruine kikker aan en eenmaal de sporen
van een marter. Die martersporen deden het voor mij; spannend. In een ruimte vonden we een latrine (wat
een stank) en een voorraad dode diertjes: vier bosmuizen, pimpelmees en de vleugel van een houtsnip (zie
foto's), In een nis was een 'nestje' van bladeren takjes en dopjes zichtbaar. Ook lagen er beukennootjes. We
denken dat het een bunzing was, vanwege de afmetingen van de keutels en omdat je in het bos geen
hermelijn zou verwachten.

Als we tussen de bunkers heen en weer lopen wijst Kees van Schie ons erop dat de halsbandparkieten,
kauwen en andere vogels onrustig zijn. Misschien is de havik in de buurt oppert hij. Halverwege vindt
Steven een braakbal. Die wordt even snel uitgepluisd door Kees Mostert: een jonge bosmuis en een rosse
woelmuis is de uitslag. Steven en Ben zijn ondertussen op de boomstammen aan het zoeken naar rupsen en
vlinders. Ze vinden er Hoornzakdragers en een Gewone zakdrager. Later op de dag komt er een buizerd
voorbij gevlogen en zien we een haas voorbij rennen.

Al met al was het, ondanks de regen, een leuke, gezellige dag met interessante waamemingen.

Meer informatie:
- Staelduinse bos: www.hetstaelduinsebos.nl
- Vleermuizen Staelduinse bos: home.kabelfoon.nV~duindamlvleermuizen.htm
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Winter en vleermuizen ~I.··
m!~door Henk Mellema (mellema@natuurmilieu.nl)

bron: NieuwbriefZoogdieratlas Overijssel, februari 2010, nummer 7

lhoewel de winter een relatieve rusttijd is voor diverse zoogdiersoorten, kan dat niet echt worden gezegd
an sommige onderzoekers. Iedere winter bezoekt een bonte verzameling van vleermuisdeskundigen alle
ekende winterverblijven in Nederland en zo ook in OverijsseLEen aantal verblijven zijn ditjaar

inmiddels bezocht.
Tijdens dit bezoek worden de aanwezige soorten geinventariseerd en de aantallen geteld. Deze gegevens
orden centraal verzameld en aangeleverd aan het CBS om gemdexeerd te worden. Dit betekent ook dat
e tellingen exact en consequent moeten worden uitgevoerd.
n Overijssel zijn er momenteel15 telleiders (zo wordt men betiteld) en worden er ruim 60 winterverblijven
ezocht, verspreid over heel OverijsseLDeze varieren van groot naar klein, meestal met een kelder- of
unkerachtig uiterlijk en kenmerk. Bijvoorbeeld oude steenovens, ijskelders, maar ook hiervoor speciaal
angelegde of aangepaste verblijven. Uiteraard worden deze bezoeken gerechtvaardigd door een
ntheffing op de Flora- en Faunawet. Een goede verstandhouding met de beheerders en eigenaren is
veneens noodzakelijk.
leermuizen in winterslaap zijn kwetsbaar en snel verstoord. Dat maakt deze bezoeken helaas ongeschikt
m aan groepen mensen te laten zien. Mensen stralen warmte en vocht uit (adem), vergeleken met een
leermuis die zijn lichaamstemperatuur aanpast aan het stabiele koudere milieu in zo'n winterverblijf. De
elleiders proberen deze verstorende invloeden zoveel mogelijk te beperken tijdens deze bezoeken.

Vleermuiskelder Eikendal te Diepveen t
Het aantal winterverblijven groeit licht, mede dankzij diverse locale initiatieven. Zo is er in 2009 in
Diepenveen op het Eikendal, in een nieuw aangelegd parkbos met eiken, een vleermuiskelder gebouwd.
Het ligt ten noordoosten van Deventer in een lommerrijke omgeving. De kelder was een initiatiefvan de
gemeente Deventer en is ontworpen door Matthijs Bootsma, (op basis van een afstudeeropdracht Bosen
Natuurbeheer AOC Groene Welle, te Zwolle en de informatie uit "leidraad Winterslaapplaatsen van
vleermuizen" van de Vleermuiswerkgroep Noord Brabant").
Het resultaat mag er zijn. En nu maar afwachten. Soms is een verblijfhet eerste jaar al bezet, maar het kan
ook enkele jaren duren voordat de vleermuizen de kelder willen betrekken.

----------------------------------------
Gegevens kelder Eikendal:
- inhoud: 8 x 6,5 x 1,8=93,6 m3
- buitenkant: Ovaal aarden dek van 45 x 20 x 4 meter,
ingezaaid met gras.

- twee compartimenten waar van een met verlaagde
bodem voor de vochtigheid.

- verruwd plafond door metselwerk van open stenen.

Jato 1: Kelder Eikendal ingang (Foto: Matthijs Bootsma)

.~

figuur 1: plattegrond Kelder Eikendal

Jato 2: Kelder binnen verruwd plaJond (Foto: Matthijs Bootsma)
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Korte Nieuwsberichten en andere wetenswaardigheden

Wintertelling Limburg l1[I

door: Jan Buys via Zoogmail 2010 02

In januari weer de wintertelling in
Noord-Limburg gedaan. In de ruim
twintigjaar dat we deze serie objecten
(een kleine vijftien) langs gaan is het
ons nog nooit gelukt de teller boven de
100beesten te krijgen. Dit jaar wel:
107 dieren, waarvan 57 franjestaarten,
die hiermee de bruine grootoor van de
eerste plaats verdrong (was overigens
al eens eerder gebeurd). Het aantal
getelde dieren is de laatste jaren
gestaag gestegen, zie grafiek.

'100

·w~

figuur 1:grafiek wintertelling Zuid-Limburg tlm 2010

Noot van de redactie: het betreft hier allemaal ondergrondse objecten in een gebied zonder de groeves

, Resultaten telling winterverblijven Overijssel '08/'09A door Henk Mellema (mellema@natuurmilieu.nl)llll bron:NieuwbrieJZoogdieratlas Overijssel.februari 2010, nummer 7

In Overijssel werden er in 2008/2009 zo'n 60 winterverblijven gemspecteerd door totaal13 telleiders.
Sommigen inspecteerden een verblijf, anderen telden er meerdere. Van deze verblijven waren er 12niet
bezet door overwinterende vleermuizen. De franjestaart is de meest aangetroffen soort, de gewone
grootoor komt op een tweede plaats. Verder in redelijke getale aangetrofIen, de gewone baardvleermuis en
de watervleermuis. 7 vleermuizen konden niet exact op soort worden gebracht (zie tabel 1). Dit heeft
meestal te maken met de wijze waarop ze zich hebben verstopt in een van de spleten in een winterverblijf.
Het is dan onmogelijk om met zekerheid te zeggen welke soort het exact is. Tevens is het doen
onderscheiden van de baard- en de brandstvleermuis niet makkelijk (zie foto 1 en 2).
De kelders kunnen in aantallen varieren door de hele winter heen. De cijfers moeten worden bezien als een
momentopname.

Tabel1: telling winterverblijven Overijssel200812009

Gewone baardvleermuis 50
BaardIBrandts vleermuis 1
Franjestaart 479
Watervleermuis 42
~eervleermuis 1
Myotis spec. 2
Gewone dwergvleermuis 8
Grootoorvleermuis spec. 1
Gewone grootoorvleermuis 83
Vleermuis spec. 3
Gewone baardvleermuis 50
Totaal: 670



Vlen-Nieuwsbriefnummer 61 jaargang 222010-1

Winterwaarneming
door Annemieke Ouwehand (a_ouwehand@yahoo.com)

November vorig jaar was ik aan de wandel op landgoed Biljoen in Yelp. Op zoek naar Jonkvrouwe Mooi
Ann uit Yelp vonden we in plaats daarvan een grootoor weggekropen in een boomholte. Heel toevallig was
dat niet, want alle boomholtes die we tegenkwamen zijn geinspecteerd op aanwezigheid van vleermuizen.
Maar toch een verrassende waarneming, want ik had niet gedacht werkelijk een vleermuis aan te zullen
trefIen. In de ijskelder hingen ook een paar vleermuizen, door de afstand waren deze echter niet op soort te
determineren. Met dank aan Alexander de Keijzer voor de foto.

Een toontje lager
Bron: Zoogmail 2010 02

www.bats.org.uklpageslbat_sound_library.html
www.gwentbatgroup.co.uklpage.php?id=25
www.bio.bris.ac.uklresearchlbats/calls/index.htm
www.batcalls.com
www-l.unipv.itlwebcib/mamm.html

Vleermuizen en prooilocalisatie
Bron: Zoogmail 2010 06 Joto: Grootoorvleermuis in boomholte (A. Ouwehand)

In Science deze week het bericht dat vleermuizen naast hun doel richten om dat optimaal te lokaliseren.
Zie de links voor het artikel, supporting online materiaal, een filmpje en zelfs een podcast met interview
met de auteur. Of online, via de volgende links:
ArtikeL http://www.sciencemag.org/cgilcontentifuI1l3 27/59661701
SOM. http://www.sciencemag.org/cgilcontentifuI1l327 /5966170 IIDC III
MOY. http://www.sciencemag.org/contentlvoI327 /issue5966/images/ data/70 IIDC 11118331Osl.mov
MP3. http://www.sciencemag.org/contentlvoI327/issue5966/images/data/701IDC21701.mp3

Uitvliegende Bosvleermuizen
Bron: NieuwsbrieJZoogdieratlas Overijssel, Jebruari 2010, nummer 7

Opnames van uitvliegende boomkolonie. Gemaakt door Carl Derks.
http://www.youtube.com/watch ?v=D1Q5aNLGRaO&Jeature=related

Inspectie vleermuiskelder Diepenheim
Bron: NieuwsbrieJZoogdieratlas Overijssel, Jebruari 2010, nummer 7

Opnames van interieur vleermuiswinterverblijf in Diepenheim. Door
Carl Derks: http://www.youtube.com/watch?v=8FLZnq6jjJxY

Veldgids Europese zoogdieren
Deze net uitgebrachte veldgids is een echte must have in
zoogdierland!
http://www.zoogdiervereniging.nllnode/859
http://www.zoogdiervereniging.nllnode/852
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Cursus vleermuizen planologie
Datum: 25 maart en 1 en 8 april
Locatie: Hotel Haarhuis te Arnhem
Informatie: www.zoogdiervereniging.nl

Deze cursus is al vol, zie april

Examen Vleermuizenvangexamen 2010
Datum: woe 17maart om 19:00uur (18:30 koffie)
Locatie: Utrecht, Kromme Nieuwegracht 58, Utrecht
(NJR-gebouw) (1,4 km vanafUtrecht CS).
Informatie: www.vleermuizenvangen.nl
Kosten: geen

Na voldoende ervaring opgedaan te hebben is het
voor iedere aspirant-vleermuisvanger tijd om
examen te doen, om daarmee de status Zelfstandig
vanger te verwerven. Op zaterdag 17maart is er in
het gebouw van de NJR de tweede mogelijkheid dit
examen af te leggen. De examenstof is te vinden op
internet, via www.vleermuizenvangen.nl. Het
examen zal de kennis van ethisch werken,
theoretische kennis over kenmerken van geslachten
en soorten, beschrijven van gevangen dieren en
mistnetgebruik (in relatie tot andere
onderzoeksmethoden) toetsen. De examinatoren zijn
Rene Janssen enAnne-Jifke Haarsma.

Het examen is bedoeld voor zowel vrijwilligers als
professionals die met vleermuizenonderzoek bezig
zijn en zich willen kwalificeren als zelfstandig
vanger. Een ieder kan deelnemen, maar zonder de
benodigde kennis en ervaring zal j e het examen niet
halen.
Voor aanmelding en vragen over het examen kan
contact opgenomen worden met het cursusteam via:
cursus@vleermuizenvangen.nl. Aanmelding wordt
sterk gewaardeerd.

Cursus vleermuizen planologie
Datum: 15,22 en 29 april
Locatie: Arnhem
Informatie: www.zoogdiervereniging.nl
Organisatie: Zoogdiervereniging & Dienst Landelijk
Gebied
Kosten: € 900,- pp, incl. koffie, thee en lunches
Contact: Roline Eikelboom, 026-3705318,
cursussen@zoogdiervereniging.nl

Het is een driedaagse cursus over het meewegen
van vleermuisbelangen in planologische processen.
Aan de hand van cases wordt het gehele proces van
onderzoeksopdracht tot aanbevelingen doorlopen.
Door de uitwisseling tussen onderzoekers en hun
potentiele opdrachtgevers en medewerkers van de
Dienst Landelijke gebied ontstaat een unieke
leersituatie. Een must voor iedereen die te maken
heeft met vleermuizen en planologie.

Bunker schoonmaken en inrichten
Datum: zaterdag 17 april
Organisatie : Zoogdierwerkgroep Zuid-Holand,
Opgeven: Rudy van der Kuil
(rudyvanderkuil@gmail.com)

In landgoed Clingedael bij Den Haag gaan we een
bunker leegruimen en beter geschikt maken voor
overwinterende vleermuizen. Het zal vooral bestaan
uit puinruimen, schoonmaken en aanbrengen van
hangplekken. Ervaring met klussen is niet vereist.

Inventarisatie witte gebieden Drenthe
Datum: donderdag 22 apri12010 18:30
Locatie: west Drenthe, de Veenkolonien
Informatie: www.zoogdieratlas.nl, Simona Vos,
coordinator Zoogdieratlas Drenthe
simone.vos@zoogdiervereniging.nl

Beschrijving: Op deze avond kunt u mee met een
'stippentocht'. Per auto gaan we een aantal 'witte'
gebieden door en noteren alle in het wild levende
zoogdieren. Ook de batdetector gaat mee en we
zullen af en toe de bosjes induiken om te kijken wat
er ruist in dat struikgewas.

Cursus 'Analyseren van vleermuisgeluiden' met
Batsound
Datum: 24 april
Organisatie: Zoogdiervereniging
Locatie: Arnhem ofNijmegen (volgt)
Kosten: € 250,- voor beroepskrachten, € 75,- voor
vrijwilligers*
Contact: Roline Eikelboom ofMarja Horsting
E-mailadres:secretariaat@zoogdiervereniging.nl
Telefoon: 026-3705318
Website: www.zoogdiervereniging.nl
Aanmelden v66r 26 maart
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LET OP: Deze cursus is alleen geschikt voor de
gevorderde v1eermuiswerker; d.w.z. mens en met
ruime ervaring met v1eermuisonderzoek met
batdetectors.

Vleermuizen Monstertocht Gouda en omgeving
Datum: zaterdagavond 24 apri1
Organisatie: Zoogdierwerkgropep Zuid-Holland
Opgave/: Kees Mostert (kmos@xs4all.n1)

Na de jaarlijkse bijeenkomst en het eten gaan we,
samen met de zoogdierengroep van Gouda, een
aanta1 gebieden in het Groene Hart inventariseren op
v1eermuizen rondom Gouda. Het gaat onder meer
om de Zuidp1aspo1der, omgeving Boskoop- Reeuwijk
en omgeving Driebruggen. Soorten a1s
meerv1eermuis en 1aatv1ieger zijn hier zeker te
verwachten. Twee dagen voor de excursie komt de
definitieve bevestiging aan de mens en die zich
hebben opgegeven of de excursie doorgaat in
verband met de weersvooruitzichten.

Cursus 'Analyseren van vleermuisgeluiden' met
Batsound
Datum: 27 apri1
Organisatie: Zoogdiervereniging
Locatie: Arnhem ofNijmegen (Lokatie wordt nader
bekend gemaakt)
Kosten: € 250,- voor beroepskrachten, € 75,- voor
vrijwilligers*
Contact: Ro1ine Eike1boom of Marja Horsting
E-mai1adres:secretariaat@zoogdiervereniging.n1
Te1efoon: 026-3705318
Website: www.zoogdiervereniging.n1
Aanme1den v66r 26 maart

LET OP: Deze cursus is alleen geschikt voor de
gevorderde v1eermuiswerker; d.w.z. mens en met
ruime ervaring met v1eermuisonderzoek met
batdetectors.

Vleermuizen Monstertocht Vijtbeerenlanden
Datum: zaterdagavond 8 mei
Organisatie: Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland
Opgave: Kees Mostert (kmos@xs4all.n1)

De Vijfheeren1anden is een mooi en afwisse1end
gebied op de rand van Zuid-Holland en Ge1derland.

Er zijn hier acht soorten v1eermuizen bekend,
waaronder baardv1eermuis, rosse v1eermuis en nog
aardig wat grootoorv1eermuizen. Op zaterdagavond
8 mei is het de bedoeling om dit gebied he1emaa1 in
kaart te brengen. Twee dagen voor de excursie komt
de definitieve bevestiging aan de mens en die zich
hebben opgegeven of de excursie doorgaat in
verband met de weersvooruitzichten.
Inventarisatie witte gebieden Drenthe
Datum: donderdag 22 mei 2010 18:30
Locatie: Drenthe, locatie voIgt
Informatie: www.zoogdieratlas.nl, Simona Vos,
coordinator Zoogdieratlas Drenthe
simone. vos@zoogdiervereniging.n1

Beschrijving: Op deze avond kunt u mee met een
'stippentocht'. Per auto gaan we een aanta1 'witte'
gebieden door en noteren alle in het wild 1evende
zoogdieren. Ook de batdetector gaat mee.

Rosse vleermuis telling langs de Vliet tussen ••
Leidschendam en Voorschoten '.
Datum: Donderdagavond 20 mei
Organisatie: Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland
Opgave/organisatie : Kees Mostert
(kmos@xs4all.n1)

Op donderdagavond 20 mei gaan we een poging
wagen om te tellen hoevee1 rosse v1eermuizen er
vanuit het binnenduingebied van Den Haag
Wassenaar naar het oosten vliegen om er te
foerageren boven de p1assen en po1dergebieden.

Batdetectorworkshop
Datum: 20 mei t/m 23 mei
Locatie: Wordt nader bekend gemaakt
Organisatie: Zoogdiervereniging
Docenten: Herman Limpens, Johannes Regelink en
Rob Koelman
Kosten: € 900,- p.p. voor 3 nachten gehee1 verzorgd

Contact: Barbara Pattikawa, 026-3705318,
secretariaat@zoogdiervereniging.n1
Website: www.zoogdiervereniging.n1

Programma: De workshop is een afwisseling van
presentaties overdag en ve1dwerk 's nachts en vindt
p1aats tussen 20 en 23 Mei. De presentaties gaan in
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op het gebruik van de batdetector bij
vleermuisonderzoek en hoe de verschillende soorten
te determineren zijn. De cursus is bedoeld voor
ecologen van adviesbureaus die veldwerk met de
batdetector uitvoeren.

Uw aanmelding is definitief als uw betaling binnen
is op reknr. 784924767 Triodosbank t.n.v.
Steunstichting VZZ o.v.v. 'Batdetectorworkshop mei
2009'. Annuleren van deelname aan de cursus is
alleen schriftelijk mogelijk tot 2 weken voor de
aanvang van de cursus. Daarna wordt het volledige
bedrag in rekening gebracht.

Cursus zoldertellingen vleermuizen Doetinchem
Datum: 22 mei
Locatie: Doetinchem
Organisatie: Zoogdiervereniging
Kosten: Gratis voor tellers
Contact: Roline Eikelboom, 026-3705318,
secretariaat@zoogdiervereniging.nl,
Website: www.zoogdiervereniging.nl

Cursus zoldertellingen vleermuizen Appelscha
Datum: 29 mei
Locatie: Appelscha
Organisatie: Zoogdiervereniging
Kosten: Gratis voor tellers
Contact: Roline Eikelboom, 026-3705318,
secretariaat@zoogdiervereniging.nl,
Website: www.zoogdiervereniging.nl

Cursus zoldertellingen vleermuizen Heiloo
Datum: 29 mei
Locatie: Heiloo
Organisatie: Zoogdiervereniging
Kosten: Gratis voor tellers
Contact: Roline Eikelboom, 026-3705318,
secretariaat@zoogdiervereniging.nl,
Website: www.zoogdiervereniging.nl

Lezing en excursie vleermuizen in Flevoland
Datum woensdag 2 juni 2010 20:00 -22:30
Lokatie: Vogel- en Natuurwacht Flevoland, Het
Ekstemest, Kemphaanstraat 1Almere.
Organisatie: www.zoogdieratlas.nl

Programma: In het kader van het monitoring meetnet
'Zoldertellingen vleermuizen' organiseert de Beschrijving: Lezing over vleermuizen door
Zoogdiervereniging op verschillende locaties in zoogdierspecialist Jeroen Reinhold. aansluitend een
Nederland cursussen om de vrijwilligers op te leiden. excursie om kraamkolonies in Almere te
Onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn; lokaliseren. Aanmelden is gewenst i.v.m. eventuele
telwijze, veiligheid en herkenning van soorten. Er wijzigingen in programma. Aanmelden kan bij
zal uitgebreid geoefend worden met de herkenning heemskerk@landschapsbeheer.net.
van vleermuizen op zolders en in de middag zullen
een aantal zolders worden bezocht om ervaring op te
doen met klauteren, zoeken naar en de herkenning
van aanwezige vleermuizen.

Inventarisatie witte gebieden Drenthe
Datum: donderdag 10juni 2010 18:30
Locatie: Drenthe, locatie volgt
Informatie: www.zoogdieratlas.nl, SimonaVos,

Vleermuizen verblijfplaatsen Westerhonk bij Monster coordinator Zoogdieratlas Drenthe
Datum: Vrijdagavond 28 mei Organisatie: simone.vos@zoogdiervereniging.nl
Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland
Oganisatie: GerbenAchterkamp (gerben_a@dds.nl) Beschrijving: Op deze avond kunt u mee met een

'stippentocht'. Per auto gaan we een aantal 'witte'
gebieden door en noteren alle in het wild levende
zoogdieren. Ook de batdetector gaat mee.

In dit gebied net onder Den Haag zijn enige jaren
geleden een aantal verblijfplaatsen gevonden van
gewone en ruige dwergvleermuizen. Er zijn toen ook
een aantal vleermuiskasten opgehangen. Op 28 mei Verblijfplaatsen vleermuizen landgoederen Den
gaan wij kijken welke soorten vleermuizen hier Haag (Ockenburg, Meer & Bosch)
aanwezig zijn of ook hoe het terrein momenteel Datum: Zaterdagochtend en zaterdagavond 12juni
gebruikt wordt door vleermuizen. Organisatie: Zoogdierwerkgrioep Zuid-Holland

Organisatie : Rudy van der Kuil
(rudyvanderkuil@gmaiLcom)
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We gaan kraamkolonies zoeken in de duinbossen van Cursus zoldertellingen vleermuizen Zwolle
Ockenburg, Ockenrode en enkele andere Datum: 5 juni 2010
landgoedparken zoals Meer & Bosch. Locatie: Zwolle (Overijssel)

Organisatie: Zoogdiervereniging
Kosten: Gratis voor tellers
Contact: Roline Eikelboom, 026-3705318,
secretariaat@zoogdiervereniging.nl,
Website: www.zoogdiervereniging.nl

Vleermuisvanginstructieweekend Vijlenerbosch
Datum: don 17 t/m zon 20 juni 2010
Locatie: Vijlenerbosch Zuid-Limburg
Organisatie: Zoogdierverenig
Informatie: www.vleermuizenvangen.nl
Opgeven: cursusteam@vleermuizenvangen.nl
Kosten: voIgt via www.vleermuizenvangen.nl
Website: www.vleermuizenvangen.nl

Bedoeld om een meetnetwerk in Overijssel op te
zetten zodat er jaarlijks kan worden geteld.
De cursus wordt gegeven door Daniel Tuitert en
TheoDouma.

Programma: vier dagen ervaring opdoen met
mistnetonderzoek in het vleermuisrijkste deel van Vleermuisinventarisatieweekend Twente
Zuid-Limburg onder deskundige leiding; een must Datum: juni/juli/augustus 2010
voor iedere vleermuisonderzoeker. Locatie: Twente

Informatie: Henk Mellema, zoogdieratlas Overijssel
De workshop is een afwisseling van presentaties, het mellema@natuurmilieu.nl
herkennen van goede vangplekken in bossen, het t
droog oefenen" overdag en veldwerk 's nachts. De Indien nodig, wordt er een aanvullende cursus
presentaties gaan in op het gebruik van mistnetten bij vleermuisinventarisatie en hantering batdetector
vleermuisonderzoek. verzorgd. In Overijssel willen we het vizier graag

weer richten op de eventuele verdere verspreiding
Onderwerpen hierbij zijn: van de bosvleermuis. Exacte gegevens zullen
- Soortherkenning volgen.
- Beschrijven van gevangen dieren
- Mistnetgebruik Verblijfplaatsen vleermuizen Rotterdam
- Etische aspecten Kralingse Bos
_Hanteren Datum: Zaterdagochtend en zaterdagavond 26 juni

Opgave/organisatie: Anton van Meurs (
Tijdens het nachtelijk veldwerk wordt onder favanmeurs@wxs.nl)
deskundige leiding de theorie in praktijk gebracht. Organisatie: Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland
Bijzondere soorten die onder andere voorgaande
jaren zijn gevangen zijn Brandts vleermuis, Er zijn sinds vorig jaar aanwijzingen dat er in het
franjestaart, baardvleermuis, vale vleermuis en Kralingse Bos zowel kolonies van rosse vleermuis
ingekorven vleermuis. als watervleermuis aanwezig zijn. In vroege de
De cursus is bedoeld voor vrijwilligers en ecologen ochtend wordt er naar kolonies gezocht en deze
van adviesbureaus die met vleermuizenonderzoek worden in de avond geteld.
bezig zijn en hun onderzoeksmethodieken, naast
batdetectoronderzoek, willen uitbreiden. Vleermuisvangweekend

Datum: don 12 t/m zon 15 augustus 2010
De cursus is voor zowel beginners als gevorderden, Locatie: voIgt
waarbij er tijdens het lezingendeel, er twee Informatie: www.vleermuizenvangen.nl
simultaansessies zullen lopen om het verschil in
niveau op te vangen. Ook voor zelfstandig vangers is Op dit weekend zal er in en! ofvoor winterobjecten
het een goede herhaling. gevangen worden. Het programma is vergelijkbaar

als het programma van het weekend in het
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Vijlenerbosch in juni; enkel wordt er nu geen
praktijkervaring opgedaan in het inventariseren van
vleermuizen met mistnetten in bosgebieden. Tijdens
dit weekend zullen er meer vroegzwermende soorten
als Brandts vleermuis gevangen worden dan tijdens
het tweede weekend waarin de nadruk meer zal Nacht van de Vleermuis
liggen op mogelijk Bechsteins vleermuis, maar zeker Datum: 28 augustus 2010
op franjestaart en ingekorven vleermuis. informatie: Annemieke Ouwehand,

www.vleermuis.net
Beschrijving: door het hele land worden er
vleermuisexcursies en andere vleermuisactiviteiten
georganiseerd

The 15th International Bat Research Conference will
take place in August 2010 in Prague, Czech
Republic. The first announcement on the event is
now available at the web page www.ibrc.cz.We Vlen-dag
believe that the Prague Conference will become a Datum: zaterdag 30 oktober 2010
successful contribution to the tradition of the Informatie: volgt
international bat research meetings and a pleasant Organisatie: Vleermuiswerkgroep Nederland
platform for vivid discussions and onset of new ideas Beschrijving: de Vlen-dag is een dag vollezingen
on the topics of common interest. over vleermuizen, vleermuisonderzoek en andere

vleermuis-wetenswaardigheden. De Vlen-dag is
ook een dag, waarop alle personen met interesse
voor vleermuizen elkaar kunnen ontmoeten. Naast
lezingen zijn er posters en een natuurboekenmarkt.

Vleermuizenexcursie Meijendel en Berkheide
Datum: Vrijdagavond 20 augustus
Organisatie: Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland
Organisatie : Bart Noort (bart@vleermuis.org)

Op vrijdagavond 20 aug. gaan wij het duingebied
tussen Den Haag en Katwijk doorkruisen om te zien
welke vleermuissoorten in welke dichtheden per
habitatype voorkomen. Tijdige opgave is van belang
(ook in verband met aanvraag van vergunningen).

XVth International Bat Research
Conference
Datum: 23 tlm 27 augustus 2010
Organisatie: International bat research committee
Locatie: Praag, Tsjechie
Kosten: € 250
Contact: Ivan Horacek
E-mailadres:ibrc@ibrc.cz
Voertaal:Engels

The web page (www.ibrc.cz) provides basic
information including the preliminary program
framework drawn with essential help from the
Scientific Committee of the Conference. The major
bulk of the program wait for your contributions and
proposals, of course. The details concerning that
matter are at the web page. Wewill greatly
appreciate a simple preregistration Gustyour e-mail

address sent to ibrc@ibrc.cz - e.g. via Feedback
button at the web page, which will enable us to
inform you on fresh conference news just
immediately)

Vleermuisvangweekend
Datum: 16 tlm 19 september
Organisatie: Zoogdiervereniging
Locatie: volgt
Informatie: www.vleermuizenvangen.nl
Contact: cursusteam@vleermuizenvangen.nl

De cursus is voor zowel beginners als gevorderden. A
Ook voor zelfstandig vangers is het een goede '.
herhaling.

Monstertocht Bollenstreek samen met NOZOS
Datum: Zaterdagavond 2 oktober Organisatie:
Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland
Opgave: Kees Mostert (kmos@xs4all.nl)

Op zaterdagavond 2 oktober gaan wij, samen met
de NOZOS in aangrenzend Noord-Holland, de
Bollenstreek inventariseren op vleermuizen.
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