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~R~ed=a~ct~i~o~n~ee~I _____ ~~Ç~~.~) __________________ __ 
Tja, he t heeft enige maanden geduurd, maar hier 
is dan weer de tweede Nieuwsbrief van 1990. Mis
schien was iedereen te druk in het veld, onderge
tek ende nicl in het minst, de kopy liet lang op zich 
wachten. Als iedereen inderdaad zo druk bezig is 
(geweest), dan krijgen we de nummers 7 en 8 ook 
snel vol. Kopy het liefst a'lOlcvcrcn op OOPPY. in 
WP 4.2, want dat leest het best in in ons DTP-pro
gramma. T ekeningen zijn ook leer gewenst, of is 
het d:!! we Qn7.c vrienden te weinig te zien krijgen 
om ze ubcrhaupt tc kunnen tekenen? 
In dil nummer de stand van zaken van het VAP, 
bij gesloten aankondigingen van de VLEN- en de 

Mag ik me even voorstellen 

Jeroen Reinhold is de naam en ik ben sinds 23 
april 1990 te werk gcsteld bij de SVQ als erkend 
gewetensbezwaarde. Mijn werkzaamheden zullen 
met name betrekking hebben tot de voorlichting 
en naamsbekendheid van de SVo. Deze taakom
schrijving is nogal vaag dus zal ik dit punt toelich
ten aan de hand van enkele praklische voorbeel
den die voor jou persoonlijk van belang kunnen 
i' ijn . 

AI enige jaren is er, binnen de SVO, eengrote be
hoerte aan een diaserie die voor lezingen gebruikt 
kan worden. Door gebrek aan tijd en geld is deze 
diaserie nooit gemaakt. Het is nu mijn taak deze 
diaserie in veelvoud te produceren en een serie 
naar elke provcnciaal coördinator en jeugdbond 
Ie sturen. Hierna kunnen zij dei'-c diaserie gaan ge
bruiken en uitlenen voor lezingen. Daarnaast zal 
ik zelr ook lezingen gaa n houden. 

Hel vlecrmuiswerk wordt uitgevoerd op vrijwilli· 
ge basis. Binnen de groep vrijwilligers zijn de prt>
vinciaal coördinatoren een groep mensen die vcel 
organisatorisch werk verrichten. De praktijk leert 
dat zij niel altijd tijd vrij kunnen maken voor het 
vleermuiswerk: dan kunnen ze bij nlij aankloppen. 
Op dil moment zijn cr al enkele provincies ge
weest die hebben laten blijken dat zij geen tijd 

VAP-dagen, een aankondiging voor CCn landelij
ke tell ing van roepende mannetjes gewone dwerg
vleermuis, genoeg te doen dus dit najaar! Kort e 
berichten van spectaculairc waarnemingen stro
men binnen, dus ook op dit front weer smullen. 
Uit de krant dil keer drie artikelen die aangeven 
hoe vol hindernissen he t pad van de vleermuisbc
scherming kan zijn; geld, tegenwerkende over
hcidsinstellingen en vandalismc. We hopen zo 
snel mogelijk jullie ervaringen van he t bijna arge
lopen vcldscizoen te mogen ontvangen! 

Hans Hollander 

hebben om een kamp te organiseren. Het leek hun 
daarentegen wel nuttig om te doen. 
Nu ga ik proberen om een kamp voor deze provin
cies te organiseren. 

Op de kampen zelf is behoefte aan "kader", men· 
sen die vcrstand hehben va n vleermuizen. Deze 
groep mensen is niet Z(l gmot en he t is daarum 
moei lijk om genoeg kader naar de kampcn IC krij
gen. Ik i'jc hel als mijn laak om dil seizoen vecl 
kampen Ie bezoeken. 

De verspreiding van de waarnemers over het land 
is niet gel ijkmatig; vaak wonen er meerdere men
sen in één stad of dorp_ Veel van dit soort groep
jes organiseren met e lkaar excursies. Als zo'n 
groep eens cen kaderfiguur mee wil hebben op cx
eursiedan kunnen ze mij bellen en ik zal prolX're n 
dit te regelen. 

Na dit rijtje met voorbeelden hoop ik dat jc enig 
inzicht hebt in wat ik zoal moct doen. Mocht jij 
nog bepaa lde wensen hebben tCn aanzien van 
Voorlichting en Puhlieiteit geef maar even ecn 
seintje en ik zal mijn uite rste best doen deze wens 
tC vcrvullen. 

Je rocn Reinhold 
Aan de Rijn 3 
6701 PB Wageningen 
tel: 08370-24524 
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Wc ;dj n nu be,dg met het vierde vcldsei7.oen van 
hel vleermuisatlasproject. Eind 1992 willen wc de 
atlas klaar hebben. Er moct dus, zowel in het veld 
nis aan de organisatorische k.mt. nog vcel werk 
worden vcrJ'..ct. Ik hoop, dOOf weer Ie geven hoe 
hel cr met de verschillende onderdelen van hel 
maken van die atlas voor slaal, jullie allen te sti
muleren cr eXlra hard lege n aan IC gaan. Dal is 
leer de moeite waard. wanl wat c r tOl nog IOC aan 
oecologischc en verspreidingsgegevens is vcrla
meId Îo; reeds veelbelove nd. 
Verdef worden in dil stuk ook ccn aantal dingen 
andcr~ of opnieuw ui tgclcgJ. Lees hel daarom 
goed e n Jnal waarnemers uil je omgeving d ie wel
licht de Nicuwsbrid niet ontvangen hct stuk ook 
lezen. 

Het schrijfwerk 

Een team va n rela· 
tief ervaren waar· 
ne me rs is, o nde r 
le iding van de lan
delijke eOÖrdina· 
tor, begonn aan de 
voo rbe reid inge n 
va n he t schrijven 
van dl! alla.c;. Met 
tl[lzet aan de vroc
ge kant , want zo 
he b jl! de mogelijk
he id om cventueel 
bepa :dd c zahn 
binnen he t veld
werk nog bij Ic stu
ren. 
Wc willen bij (de 
voo r be r e iding 
va n) hel ~rijven 

werken me t "age· 
naa mde ·soorlbc· 
werkers". De soorlbcwerker gaat zich, zowel wal 
bet reft dcliteratuur als hel veldwe rk , verdiepen in 
een tx:pualdc soort e n kan 70 bij he t beschrijven 
van de soort e n de door Ons allemaal ven-.amc lde 
vc rspre irJing.c;gcge\'ens uls een echte soorlspecia
list te werk gaan. Dcsoort bcwerker speelt ook ecn 
belang rijke rol bij he t "waarderen" van dewaarne· 
mingen. 

Hel verspreidingsbeeld 

Figuur 1 laat zien van welke hokke n we reeds ge
gevens in hel bestand hebben. Hieruit blijkt dat 
va n ca. 30 % van de atlasblokken waarnemingen 
"jjn verwerk!. Van de e ne kant laat de kaart zien 
hoc hel meI "de bat-detector" mogelijk i.c; o m ge
bieden systematisch op het voorkomen van vIcer
nlUize n leonder.locke n (vlakke n gevuld met waar
ne minge n), maa r ook wordt duide lijk dat c r nog 
veel wil is! 
De kaart geeft helaas niel echt weer hoeveel b lok
ken e r no u bekeken zijn, omJat er inmiddels al
weer een st:l 1lCi van zo' n 150 formu lie re n op ver
ponsing ligtt !! wachten en omdat wc van cen aan
tal gebieden weten dat e r kampen zijn geweest o f 
dal c r mensen actief "jj n, te rwijl ze nu wil blijven. 

W e rk aan de 
winkel! 
Het is van g rOQ( 
belang dat wc ZO 

sne l mogelijk alle 
ve r za m e lde 
waarnenlingcn 
krijge n l oege
stuurd, omdat de 
landelijke en de 
provincialecoör
dinatie a ll een 
dan efficiënt kan 
gebeuren, wan
nee r wc we ten 
waar w c oni'e 
aandacht op 
moeten richten. 

De gegevens per 
soort (zie fig. 2. 
en 3.) lijden aan 
het zelfde euvel. 
Ze laten tot nog 

toc veel meer de activite it van verschille nde waar
neme rs zien, e n dan nug vooral mbt . he t al dan niel 
invulle n van formulieren, dan dal 7.c een versprei
ding. .. heeld van de soort weergeven. 
Toch ko me n cr al le uke dinge n uit. Figuur 3. laat 
b.v. :rien dal de franjestaart veel vaker in het veld 
wordt waargenomen dan wc aa n hel begin van het 
project verwachtten . Veel van de slipl>cn staan in 
hokke n waar de franjestaart uit de winlervcrb lij-
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ven ook al bekend was, maar cr zijn ook al heel 
wal nieuwe locaties gevondcn. Opvallend is ook 
de zomerse "afwezigheid" van dc franjeslaarl in 
hel reeds mtcnsid ondco.oehte westen van het 
land, terwijl de 
soorl daar wel in 
de winter gevon· 
den wordt. Je zict 
dat het zee r d e 
moei te waard is 
om overal mcl de 
ba t-det ecto r te 
gaan luiste ren en 
om steeds :r.o snel 
mogelijk je gege
vens in Ic zenden! 

Wanncer we c r 
van uitgaan dat het 
merendcel van de 
tot nog toe verza
meld e gegevens 
wel op fo rmu lier is 
ingeleve rd , dan 
moel er dus nog 
zeker 60 % van de 
blokke n be keke n 
worden. Daarbij 
komt nog dat de op 
dit moment "wit
sic· provincies ook 
de provincies mcl 
de minste waarne
mer s zijn. W c 
moeten in de nog 
reste rend e jaren 
dus zo cfficië nt 
mogclijk aan het 
kaartbeeld, ofwel 
hct vullen van at
lasb lokken gaa n 
werken: gericht de 
(subjectief) meest 
veelbelovende ge
biedsdelen per 
blok bezoeken en 
zodra ecn bepaal
de soo rt me t ze
kerheid is waarge
nom e n d e aan 
da cht verleggen 
naar andcre soor
ten! 

•• p .. .. " • • 
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Het inzenden van waarnemingen 

Er zijn op dil moment verschillende mogelijkhe
den om je vleermuiswaarnemingen Ic registreren 

en aan ons te doen 
toekomen. Het in
vulle n en inzen
de n van de ver
schillende in om
loop zij nde for
mulierc n o f hcl 
zelf invoeren van . . 
JC waa rnemmgen 
mei bc hulp viln 
he l invoe rpr o
gramma en hel 
vervolgens inzen
den van cen be
stand op floppy. 
Hel in voe rpro
gramma is vanaf 
september 19W in 
z'n "d efiniti eve" 
vorm beschikbaar 
en voor gebruik 
hiervan moel je 
natuurl ij k de be
schikking hebben 
ove r o f toega ng 
hebbe n lo l ce n 
PC. To l nu I OC 

zijn d e meest e 
waarnemIngen 
dan oo k via fo r
mulieren binnen
gekomcn. 
Er zijn een kleine 
600 fo rmuli eren 
ingezond e n e n 
verwerkt. Hctlijkt 
me goed om naar 
aanleiding hier
van nog eens ccn 
en andcr over het 
gebruik e n het 
functionere n van 
de formulieren uit 
te leggen. 
Bij de eerste zen· 
dingen werd ook 
nog wel geb ruik 
gemaakt van de 
formulieren oude 



stijl. Vanaf 1989wordt echter bijna uitsluitend ge
\\'Crkt met despecialevleermuisformulieren (A en 
8). Dit geldt \'OOral voor het vleermuisatlasprojcct 
en in mindere mate voor de winlerlell ingen. 
Een enkele keer wl)rdt up een rUTIllulier slechts 
een waarneming beschreven. Meestal wo rden 
echter groepen van waarnemingen (per maand, 
nacht , gebied ctc.) op een rormulier beschreven. 
En wederom af en toe worden 7e gewoon volge· 
schrcven. Met de toegezonden 600 formulieren 
zijn 1..0 ca. 9000 waarnemingen geregistreerd_ 
Bij navraag bleek dal sommige waarnemers in eer· 
SIC instantie op1..agen legen het invullen van de in
gewikkeld ogende formulieren_ Veelal was echter 
de reactie: ~a lsje de eerste regel een maal hebt in
gevuld, dan volgt de rest als van7elr. 
Toch zu llen we ons dnt eerste "cr tegen opzien" 
aantrekken en door middel van een verbeterde 
layoul en drukkwalitcit de overzichtelijkheid 
trachten te verbeteren. Daarnaast wordt op de in
ventarisatiekampc.n aandacht bestced aan het in
vullen van de formulieren. M:t:lk van de gelegen
heid gebruik! 
Voor :llle duidelijkheid wil ik hier nogmaals on
derstrepen dut de formulieren vooral mogelijkhe
den bieden om allerlei detllils met betrekking lol 
de waarneming te registreren, maar dal niet altijd 
alles ingevuld behoert te worden. Het A-formulier 
biedt, naast hel invullen van de basisgegevens 
(soort, dal urn, plaats en type waarneming), de mo
gelijkheid om ook het aantal en het waargenomen 
gedrag tc beschrijven. Op hel B-formulier is nog 
meer mogelijk. maar ook d:wropzijn alleen de ba
sisgegevens verplicht. In feile is er gecn eeht ver
schil tussen hel A- en hct B·formulier. Zelf ge
bruik ik bij voorkeur al tijd het 8-formulier. Het 
invullen gaat dan als volgt: 

In de kop van hel formulier: 
• Volgnummer: niet invullen. 
• Projectnummer (- 21) invullen. 
• Wanrncmersnummer: iedereen die reeds waar

nemingen heeft ingezonden, heeft zijn of haar 
waarnemersnummer toegezonden gekregen en 
kan het in hel vervolg zelf invullen. 

• Deelnemerscode (- bv. 13) invullen. 
• J aar en maand invullen. 

Overige gegevens in dc kop worden alleen inge
vuld als dat voor de waarneming relevant is. Dat 
moct voor alle waarnenlingen op hel formulier 
gelden, of er moet maar een waarneming op hel 
formulier worden ge7.c1! 

Dan naar het beneden deel: 
• SnOrlnllam + code invullen. ~Geen vleermui

...en- kan wnrden weergegeven door 2011 in IC vul
ICII bij de ~)()rt en 0 hij het aantal! 

• Dag invullen. 
• Kaarlblad, hoknummer en coördinatcn opzoe

ken en alle drie invullen! Met de computer kan 
dan worden gecontroleerd or deze met elkaar in 
overeenstemming7jjn. Alleen voor het registre
ren van verblijfplaatsen or bijzondere biotopen 
gebruik ik de decimaal. Let op: de X·coördinaat 
is te le1.cn aan beneden- of bovenrand van de 
kaart en moet altijd klciner7jjn (tussenOen280) 
dan de V-coördinaat (tussen 300 en 625) die in 
de linker of rechter kuartrand staat. 

• Aantal + ~exacl heid" invullen. 
• Geslacht en leeft ijd is slechts ze lden van toepas

sing. 
• Type W"Jarneming = Hoc, wat, waarmee is de 

vleermuis waargenomen? In de mcestcgcvallcn 
i.<;dit dus een vraag naar welke bat detector jege
brui kt. Lel op: je moet dc code uit twee in toe· 
lichting weergegeven kolommen samenJOIellen. 

• Waargenomen gedrag of situatie - wal heb je 
waargenomen? 

• Bioloopbcschrijving: zoveel mogelijk en vooral 
bij bijzondere soorten of waarnemingen hel bilT 
loop beschrijven, door uit de twee in de toelich
ting weergegeven kolommen, de code samen te 
stellen. Soms gebruik je maar een kolom. Let op, 
de code moct altijd in ee rSIe twee kolommen (52 
en 53) van het veld ingevuld worden en niet in 
de laatste twee. 

• Waar sprake is van een vindplaats (bv. zwcr
mend of uitvliegend bij een verblijfplaats of in 
het geval van een winl crwallrncOling), ook de 
vindplaats besch rijven! 

• Bij hel tellen van uitvliegers steeds de periode 
registreren! In het geval van arwijkende of bij
zondere tijdst ippen ook bij ~gewone- waarne
mingen de tijd vermelden . Voor normaal 
jagende dieren is het invullen van de lijd niet7jn
vol. 

• Kaartcode en nummer zijn alleen bij het 'be
schrijven van een kaart" van toepassing. 

Je maakt jC1.e1f het invullen van volgende regels 
gemakkelijk door 7.Qvi!c1 mogclijk ·gesorLeerd~ in 
te vullen, door alles van bv. één soort or één atlas
blok onder elkaar zellcn. Je kan dan de codes die 
gelijk blijven aanhalen. Let er op dat je dit aan
halen doel dmv. zigl..aglijncn en niet met de ge· 
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bruikelijke aanhalingstekens, want die lijken bij de 
verponsing Ie veel of 1 of J 1. 
Gebruik voor het invullen ccn goede donkere pcn 
(zwart of rood), want wij eopiëren alle formulie
ren en sturen bij voorkeur de (goed leesbare!?) 
eopieën naar het verponsingsbu reau. De origine
len worden dan bewaard. 

Controle en verwerking van gegevens 

Of de formulieren goed 7jjn ingevuld en of een in
gezonden waarneming betrouwbaar is, mocl na
tuurlijk zorgvuldig worden gecontroleerd. Dal 
gaal als volgt: 
• de formulieren worden eerst aan de provincia

le coördinator tocgezonden. 
• Die controleert dan of de formulieren goed zijn 

ingevuld. 
Zijn alle ~verplichte~ kolommen ingevuld? Zijn 
de X- en V-coördinaat op de juiste plek inge
vuld? Is de soorlcode ingevuld? Is er goed ge
werkt met de samengestelde codes? Is cr op de 
voorgeschreven wijze aangehaald? Enzovoorts_ 

Vervolgens begint de provinciale coördinator, 
waar nodig in overleg met de landelijke coördina
tor, met de eerste inhoudelijke controle. 

Welke soorten (kolom 15/17) worden ~gemeld·? 

Welke situatie of gedrag (kolom 46) wordt ge
meld? Zitten daar opvallende 1 .. 1ken tussen? Bij
voorbeeld "een zeer 1.eld1.ame soort", of -een nor
male soort in een gebied W"Jar die in de ruime om
geving nog niel bekend was·. Of een gedrag dat 
van ccn bepaalde soort niel bekend is: ~Iaatvlie
gers in een boom?". Hoe zit het met de gemelde 
aantallen? Een kolonie van 1000 dwergvleermui
zen? Schrijffout? Er wordt bij dit alles bijzondere 
aandacht gegeven aan de moeilijk te herkennen 
soorten, waarbij ook de "ervarenheid" van de be
treffende waarnemer ecn rol speelt. 

• Bij twijfel wordt contact opgenomen met de 
waarnemer om aanvullende informatie te vra
gen en wordt overlegd met de landelijke coör
dinator en de soortbewerker over het al dan niet 
"doorlaten" van de waarneming. 

• Dan worden de formulieren toegezonden aan 
de landelijke coörd inator, die de fo rmulieren 
nogmaals controleerl. Wanneer de samen
werking tussen de provinciale coördinatoren en 
de landelijke coördinator goed verloopt zal dat 

weinig aandacht vergen en kunnen de formulie
ren worden verponsl. 

• Alle formulieren worden steedsdubbcl veponst, 
zodat door vergelijking van beide gegevensbe
standen de kans op onopgemerkte typefouten 
bij de verponsing minimaal is. 

• Mei behulp van decomputer wordt het waarne
mingenbestand vervolgens gecontroleerd op 
zogcnaamde "logi5Che foulen". Dat zijn: codes 
die niet bestaan, coördinaten die niet overeen
stemmen meI het atlasblok enzovoorts. Op die 
manier worden de ook laatste schrijffuutcn op
gespoord. 

• Van het op deze wijze sa mengestelde voorlopi
ge gegevensbestand worden dan verspreidings
kaarten en g egeve nslij st en ge maakt op 
provinciale en landelijke schaal. 

• De provinciale kaarten en gegevens zijn vooral 
bedoeld voor de provinciale coördinator. Hij 
kan aan de hand van de7.e kaarten de gegevens 
nogmaals controleren. Verder geven de7..c kaar
ten dc stand van het project weer. Ze laten zien 
waar nog gekeken moet worden. Wanneer be
kend is waar mensen actief zijn of waar bv. een 
kamp is gehouden, dan valt meteen op wie nog 
waarnemingen moel in leveren. 

• De landelijke kaarten en gegevenslijsten dienen 
vooral de centrale controle (zie fig. 3.) en coör
dinatie. het over/icht in de nieuwsbrief enzo
voorts en vormen, in al hun voorlopige versies, 
steeds de gegevens (werkk::aarlen) waarmee de 
soortbewerker moet werken. 

• De soortbewerker controleert de voorlopige 
kaart en gegevenslijsl voor zijn soort opnieuw, 
vanuit zijn specifieke taak. Waar nodig wordt, in 
overleg met de landelijke coördin at or, contact 
opgenomen met de waarnemer. 

Waarschijnlijk of zeker? 

Het determineren van vleermuizen aan de hand 
van hun geluid is niel altijd ·zo maar even" moge
lijk. Voor een belangrijk deel is het cen kwestie 
van ervaring. Maar ook de meest ervarenen onder 
ons komen er niet altijd uit. Soms wordt ecn beest 
gewoon te kort gehoord. Soms maakt de vleermuis 
een atypisch geluid en vee l geluid moel nog wor
den beschreven. Wat is typisch en wat is atypisch? 
Daarnaast zijn sommige soorten gewoon erg las
tig uit elkaar te kennen. Bijvoorbeeld de franje
staart en de watervleermuis en in sommige geval-



Icn de meervleermuis I.o.v. de vorige twee soor
len. 
In eerste instantie leek het geen goed idee om op 
het rormulier ccn kolom voor het invullen van een 
·waarschijnlijkheidseategoric· op te nemen. Je 
krijgt dan dat de waarnemer minder gemotiveerd 
is om echt er achter te komen om welke soort bet 
nou gaal en misschien blijrt hangen in steeds maar 
"waarschijnlijk" invullen. Bovendien is er voor de 
meeste moeilijk (or onmogelijk) te onderscheiden 
soorten een groepscode in te vullen (210,220,230, 
270). Je moel maar gewoon "zeker" zij n or nog 
nicls invullen, dilchten wij. 
In de pnlktijk blijkt het echter toch 7jnvol om te 
gaan werken met waarschijnlijkheidscategorieën. 
Bijvoorbeeld de twijfel die er bij veel beginnende 
waarnemers heerst bij het onderscheid tussen de 
gewone en de ruige dwergvleermuis, terwijl ze wel 
vermoeden wat het is, or dat de rranjestaart veel 
algemener lijkt te zijn dan verwacht werd, terwijl 
watervleermuis en rranjestaart erg moeilijk te on
derscheiden ;rjjn, maken het hanteren van het ";roC
ker of niets" standpunt te moeilijk. 
We gaan daarom toch kolommen invoeren voor 
het aangeven van de waarschijnlijkheid van de 
waarneming. Dat zullen kolom 81 en 82 worden 
op hel rormulicr. In 81 kan de waarnemer zelf aan
geven of hij de waarneming w..Iarschijnlijk danwel 
:r.cker acht. Kolom 82 is gereserveerd voor de "cen
trale waardering", zoals hiervoor geschetst. 

kolom 81 9 - :roCker 
8 - waarschijnlijk 

kolom 82 (nict invullen) 

Wc ... ullen zo snel mogelijk nieuwe formulieren 
maken. waarop kolom 81 en 82 zijn opgenomen. 
Tot die tijd kunnen de gegevens tbv. kolom 81 in 
de rechter kantlijn viln het formulier worden ge
zel. Wanneer dit alles is doorgevoerd, zullen alle 
VOOr die tijd ingevulde waarnemingen aan de 
waarnemer worden tcruggestuurcJ met het ver
wek aan IC geven or de waarneming als zeker dan
wel waarschijnlijk moet gelden. We rekenen op 
jullie medewerking! 

Herman Limpens 

Doe mee aan de landelijke 
inventarisatieavonden voor roepende 
mannetjes op 11 en 12 oktober 1990 

Van cen aantal vleermuissoorten is bekend dat de 
mannetjes in de hcrhstterrit oriaal 7jjn. In Neder
land zijn dat de beide dwcrgvlccrmuissoorten en 
de ros. .. e vleermui s. Den territoriale periode 
loopt ruwweg van midden augustus lot half okto
ber, met een piek rondom eind augustus, begin 
september. 
In deze periode verblijven de mannetjes het groot
stedeel van de nacht binnen hun paarterritorium, 
waarbij:r.c wcinig aan fourageren toekomen, maar 
bijna uitsluitend bezig zijn met het ~verdedigen~ 

(?) van hun territ orium. Opvallend is de voortdu
rende roepaetivitCÎI. De sociale rocp (social cal! 
= ecn soort van "schriek schriek schriek" rond 20 
kHz) die ook in de rest van het seizoen wel ge
hoord wordt, is nu voortdurend te horen, terwijl 
de normale echolocatie ccn ondergeschikte rol 
lijkt te spelen. 
De mannetjes vliegen, al roepend, rond in een be
perkt gebied (territorium). Het roepen is daarbij 
natuurlijk aan de ene kanl bedoeld om rivalen op 
een afstand te houden en aan de andere kant om 
vrouwtjes te lokken. Met name de ruige dwerg
vleermuis en de rosse vleermuis besteden daarbij 
relatief veel tijd aan roepen vanuit hun paarpIek
je. De gewone dweri,>vlee rmuis blijft veel meer in 
de luchl. 
Dit territoriale gedrag van de mannetjes geeft ons 
een goede mogelijkheid om, met ecn behoorlijke 
nauwkeurigheid, absolute aantallen of dichtheden 
te schatten. Ideaal om inzicht te krijgen over ver
schillen in aantallen van ecn soort in de verschll
lende delen van Nederland, 
Om eens te kijken naar verschillen in de aantallen 
de gewone dwerbrvlecrmuis in Nederland willen 
we daarom iedereen oproepen om Op de avond 
van 11 of 12 oktober "roepende mannetjes te gaan 
tellen-. Tijdens de VAP-contactdag v-..In l3 okto
ber kunnen we dan een overzicht van de resulta
ten samenstellen en kort presenteren. 

aanpak 
• kies ecn kmhok binnen de bebouwde kom in je 

omgeving 
• zorg dat je van dat kmhok een kaarl hebt 
• fielS en loop, vanaf half elf 's avonds, over alle 

redelijkerwijs begaanbare wegen en paden, met 
je detector op 20 kHz. Dat zal je ongeveer een 
uur tijd vergen. 

7 
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• noteer waar je een roepend mannetje hoorde 
• neem de gegevens mbt. het aantal roepende 

mannetjes en de coördinaten van het betreffen· 
de kmhok mee naar de contact dag 

Pas op 
• zorg datjeje niet door het geluid van krekels en 

sprinkhanen in de luren laat leggen (meestal 
veel zaehter, regelmatiger en allwmstig vanuit 
een vaste plek uit de vegetatie) 

Resultaat 
• Wij verwerken tijdens de contact dag de aantal

len per kmhok tot een kaartbccid (wezcucn een 
ver:tameldoos klaar). 

Doe mee want hoc meer mensen verspreid o\"er 
het land meedoen, hoc boeiender het resultaat zal 
zijn. 
Meer dan een km hok doen is toegestaan! En ook 
als je niet naar de contactdag kan komen is tellen 
zinvol. Geef je gegevens d .. n mee ;w n een ander. 

Succes met het tellen, 

Herman Limpcns 

Oecologisch vleermuisonderzoek mbv detectors in 
Nederland 

In onderstaand beknopt over Licht wordt u op de 
hoogte gesteld van de vleermuisonderzoeken die 
in 1990 in Nederland worden uitgevoerd. Alleen 
het oecologisch onde rzock aan vleermuizen 
m.b.V. bat-detectors in de zomer wordt genoemd. 
In het overzicht zijn geen individuele inventarisa
ties van VLEN-medcwerkers opgenomen. Ver
volgens worden kort de inventarisaties die in op
dracht van SBB worden uitgevoerd opgesomd. 

Vleermuisonderzoek in de binnenduinen 
tussen Wassenaar en Oen Haag, met de 
nadruk op de oecologie van de 
watervleermuis 

Uitvoerder: 
Periode: 
OnderLOCkskader: 

Omschrijving: 

Kees Mostert 
apri l-juni, half augustus 1990 
samenwerkingsverband tussen 
SVO en NMF Zuid-Holland 

Dit onderzoek bestaat Uil verschillende facetten: 
• Inventarisatie. Het opsporen van alle fourage

rende dieren, kr aamplaatsen, vliegroutes en 
paarplaatsen in de landgocderenstrook van de 
binnenduinen. 

• Watervleermuis. 
Fouragcergebiedcn: het onderzoeken van de 
seleetie van mogelijke jacht plaatsen (pol
der/duingebied) door watervleermuizen 
Dagelijkse bewegingen: het onderzoeken van de 
dagelijkse bewegingen van watervleermuÎZCn 

tussen de fourageergebiedcn (open waterlei
dingduinen en/of poldersloten) en de verblij f
plaatsen (beboste 
binnend ui nlandgocderenst rook). 

• Jaarlijkse bewegingen: hel onderzoeken in hoc
verre de populatic overwinterende watervleer
muizen in de bunkers in het duingebied 
(buitenduinen) 'dezelfdc' is als de populatie die 
's zomers in het duingebied aanwezig is. 

AanleidinglVerwaehting: 
De beboste binnenduinlandgoederen zijn bijzon
der rijk aan vleermuizen. De watervleermuis (en 
rosse vleermuis) is uitsluitend voor hun verblijf
plaats afhankelijk van de bebostc binnenduinen. 
De verwachting is dat dc watervleermuizen gro
tendeels in de open waterleidingduinen fourage
ren. Poldersloten worden vermoedelijk niel of 
nauwelijks gebruikt. Tussen de jachtgebieden in 
de waterleidingduinen en de verblijfplaatsen 7jjn 
geen verbindende elementen in de vorm van op
gaande begroeiing (of anderszins) aanwezig. De 
watervleermuizcn zijn dan ook genooozaakt hier 
dwars door open gebied Ic vliegen. 
De situatie is daarmee afwijkend V;ln die in de 
Amsterda mse wat erlcidingduincn 

Methode: 
T.b.v. de inventarisatic wordt hct gehele gebied 
systematisch bezocht. Het gebruik van de poten
tiële jachtbiolopen door Watervleermuizen wordt 
onderzocht d.m.v. puntlellingcn: lang.'i een vaste 



mutc wordt op 75 punten l ang.~ watc r stceds ge
durende 2,5 minuten de prcsenlie (aan/afwezig
heid) van watervleermui7.cn vastgcsteld. 

Bioloopkeuze va n jagende 
watervleermuizen in re lalie lol biotoop en 
(potentieel) prooiaanbod in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen 

Uitvoerders: 
Periooe: 
Onderzockskader: 

Omschrijving: 

Hans Huitema, Bas de Jongh 
juni-september 1990 
studie Biologie 

Hel onderl.Ocken in hoeverre het prooiaanbod, in 
relatie tot watertype, de activi teit van jagende wa
tervlcerm uizen bepaalt 

Aan leiding!Verwachting: 
In de Amsterdamse Waterleidingduinen vindt 
reeds enkele jaren achtereen gedurende enkele 
weekenden een globale inventarisatie m.b.V. d~ 
tcctors plaats. Daardoor is een redelijk beeld ont
staan van de verb lijf- en jacht plaatsen en de 
tussenliggende vliegroutes, met name van water
vlcermuii'en. 
De verblijfplaatsen liggen in de beboste binnen
duinrandgordel, de jachlplaatscn liggen vooral in 
de waterleidingduinen. 
Binnen de A WO is een aantal watertypen Ie on
derscheiden, die onderling verschillen in water
huishouding: loevocrslolen (stromende rijke ka
nalen), geulen (stilstaande wateren, met rivier
water voor bodempas.~age), kanalen (stromende 
wateren met in fil tratiewuter), en kwelwateren 
(nulriënt arme natuurlijke plasse n). De indruk be
st<la l nu, dilt wat ervlee rmuizen voornamelijk bo
ven de kanalen fourageren. Hoewel gebleken is 
dat dcjaehtplaatskeuzc (lees: verspreiding) lijde
lijk beïnvloed kan worden door de wind, is de ver
wachting dat dit vooral door het prooiaanbod be
paald wordt. Dit prooiaanbod zal vermoedelijk 
verschillen tussen de verschillende watertypcn. 

Methode: 
Boven vier walertypcn wordt de activiteit van ja
gende Watervleermuizen op in totaal 28 vaste 
punten bemonslerd door het aantal vleermuis pas· 
sagc.~ en het aantal individuen te tellen. 
Parallel worden in.seetentellingen verricht m.b.v. 
drijvende cylindrische plakvallen. Het aantal pas
sages wordt gerelateerd aan walertype en prooi-

aanbod, met afstand tot kolonie en mate van be
schutting als cofaetoren. 

VleermuJsonderzoek in hel inrichtings· 
gebied "De Leyen", Midden-Braba nt 

Uitvoerder: 
Periode: 
Ondef7.ockskader: 

Omschrijving: 

Peter Twisk 
mei-september 1990 
opdracht NMF (Ministerie 
van Landbouw, NalUurbe
heer en Visserij) 

• Het inventariseren van de in het gebied aanwe
zige vleermui;;.cn, om een beeld Ie krijgen van de 
aa nwezige vleermuispopu lat ie 

• Het onderzoeken van de voorkeur van jagende 
vleermuizen voor bepaalde landschapsclemen
ten als jaehlbiotoop 

AanleidingIVerwachling: 
Voor het (her)inriehten van een gebied is het van 
belang kennis Ic hebben van de aanwe1jge vleer
muispopulatie: waar liggen de voornaamstejaeht
en verblijfplaatsen? Niet alleen de huidige ligging 
van de jaeht- en verblijfplaatsen, maar ook (mis
schien voo(;ll) de gevolgen van een (her)inrichting 
van een gebied voor jacht-, verblijfplaatsen en 
vliegroutes van vleermuizen moeten uiteindelijk 
kunnen worden beschreven. 
Dc verwachting is dat in kleinschalige en gevari
eerde landschappen, zoals oude landgoederen, 
grotere allntallen en meer soorten vleermuizen ja
gen dan in homogene, door landbouw gedomi
neerde landschappen. 

Methode: 
• Opvragen en opzoeken van oude gegevens 
• Soortengericht inventariseren door de meest 

geschikte gebieden (waterrijke delen, oude bas
scn e.d.) met een bat-detector te doorzoeken en 
kerkzolders te be7.ocken 

• M.b.v.transceten (routes) door de meest karak
teristieke landschapstypen, waarbij het aantal 
waarnemingen per type wortlt genoteerd, wordt 
de voorkeur voor landschapstypcn ondcr.o:ocht. 
Deze transecten worden negen maal bezocht 
(drie maal in juni, eindjuli en begin september) 

9 
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Biotoopkeuze en biotoopgebruik door 
jagende vleermuizen in een 
binnenduin/poldergebied te Bergen, 
Noord-Holland 

Uitvoerder: 
Periode: 
Onder.lOekskader: 

Omschrijving: 

Kees Kapteyn 
april-september 1990 
freelance onder.lOek 

• Het onderzoeken van de voorkeur voor en ge
bruik van aanwe7Jge biotopen door jagende 
vleermuizen 

• Het onderLOCken V'dn de verandering in boven
genoemde voorkeur en gebruik van biotopen in 
de loop van het seizoen 

• Aansluitend: het onder.::oeken van het nachte
lijk activiteitspalroon van vleermuizen in hun 
jachtbiOlopen in de ~kraamtijd~ 

Aanleiding/Verwaehting: 
Van de vleermuisfauna in Bergen en omstreken is 
reeds veel informatie voorhanden. Er komen ze
ven soorten voor (een relatief rijk gebied). Enke
le kolonies zijn in voorgaande jaren opgespoord . 

Over het algemeen is globale kennis aanwezig van 
de biOlopen die het meest geschikt zijn als jacht
biotoop voor vleermuizen. K wantitat ieve informa
tie hierover is er echter niet. Deze kwantitatieve 
inrornlatie i:> nodig wanneer wc verwachtingen 
willen uitspreken of voorspellingen willen doen 
(zie bij onderzoek P. Twisk). Zeker in een land als 
Nederland (bestemmingsplannen, ruilverkavelin
gen, inrichtingsgebieden, actieve beheersvoering, 
etc.) is d it zeer belangrijk. 

Hel gebied (ca. 5 km) bestaal uit beboste binnen
duinrand, een bebostlandgocd mct water, bebos-
te cn nietbebostc bebouwing, water in bebouwing 
en water in open polder. De verwachting is dat 
vrijwel alle soorten, uitgezonderd de rosse vleer
muis, vooral in de beboste binnenduinstrook ja
gen, en cr een west-oost gradiënt loopt in vleer
muis'gemeensehap', van de binnenduinrand, door 
de bebouwing, naar het oostelijk ervan gelegen 
poldergebied. 

Methode: 
Langs vier routes wordt in lotaal op 62 punten in 
de onderscheiden biotooptypen de activiteit van 
jagende vleermuizen bemonsterd door voor iede-

re aanwezige soort het aantal vleermuispassages 
te tellen. 
Dit wordt alleen in de eerste 3-4 uur na zonson
dergang gedaan. Alle punten worden tenminste 
eens in de drie weken bcnlOnsterd. 
Gedurende een aantal nachten in juni-juli wordt 
op een aantal bekende jachtplaaL<öcn de activiteit 
iedcr uur gedurende 10 minuten op de7.elfde wij
ze bemonsterd. 

Roepende mannetjes als een methode om 
dichtheden te bepalen. 

Uitvoerder: 
Periode: 
Ondcrzoekskaucr: 

Omschrijving: 

Hans Hollander 
augustus-oktober 
Afstudeeronderwerp voor de 

vakgroep Natuurbeheer, 
LUW 

Vergaren van gegevens over het fenomeen ~ roe
pende mannetjes~ en bestuderen in hoeverre deze 
gegevens kunnen leiden tot een methodiek waar
mee territoriumgrootte en populatiedichtheden 
berekend kunnen worden. 

Aanleidinf:Yve rwachting: 
In hel natuurbeleidsplan wordt geadviseerd meer 
aandacht te besteden aan meetnetten: methodie· 
kcn die veranderingen in aantallen van individuen 
moeten waarnemen over een langere tijd . 
Gedurende de laatste drie jaar wordt Wageningen 
door de VLEN-grocp uit Wageningen geinventa
riseerd op roepende mannetjes. Uit dC7-c gege
vens werd geconstateerd daL de mannetjes over de 
jaren vrij honkvast waren en dat de gevonden aan
tallen vrij constant waren. Mogelijkheden om een 
"meetnet" op te zett en lijken aanwezig. 

Methode: 
Twee wijken in Wageningen worden om de twee 
dagen onderzocht op roepende mannctjes. Dit zal 
gegevens opleveren tav de piekperiode binnen de 
o nderl..oe kstijd. Daarnaast zal c1 ustcranalysc 
plaatsvinden waardoor territoriumgrootte en aan· 
tal vleermuizen bepaald kunnen worden. 

Roepende Mannetjes In Haaksbergen. 

Uitvoerder: 
Periode: 
Onderzockskader: 

Bert Overbeek 
augustus-september 
Afstudeeronderwerp voor de 
lerarenopleiding. 



Omschrijving: 
• Het bepalen van de piek in het aantal roepende 

mannetjes in de onderzoekspcriode . 
• Bepalen van dichtheden roepende mannetjes in 

het onderzoeksgebied, mede met behulp van de 
gevc ns die verkregen zijn uit het onderzoek van 
Hans Hollander. 

Aanleiding/verwachting: 
Zie bovenstaand stuk van Hans Hollander. 

Methode: 
Een vaste route in Haaksbergen zal twee maal per 
week onderzocht worden op roepende mannetjes. 

Inventarisaties in opdracht van SBB: 

Groningen: Ter Apel (400 ha) 
Inventariseerder: Leo Schmahl 

Drent he: Boswachterij Mensinghe, Boswachterij 
Gieten, Boswachterij Smilde (totaal plm. 1900 
ha). 
Inventariseerders: Kees Kaplcyn & Vincent Mar
tens. 

Flevoland: (1000 ha) 
Inventariseerder: Leo Schmahl 

Noord- Holland: Robbenoordbos, Sluitgatbos (in 
totaal 700 ha) 
Inventariseerder: Kees Kapteyn 

Rivierengebied: MoerpuIlen, De Geelders, Wy
bosch, 
Inventariseerder: Ad van Pappel 

Veluwe: Ugchelen. Hocndcrloo (2000 ha) 
Invenlariseerders: Dick Vasten houd & Ad van 
Poppel 

Zeeland: de Mantelinge (150 ha.) 
Inventariseerder: Kees Master! 

Inventarisaties in opdracht van NMF 
Overijssel : 

Zwolle/Enschede 
Inventariseerder: Vincent Martcns, Kees Moster! 
& Kees Kapteyn 

ADVERTENTIE 

Voor Zweedse en Engelse 
vleermuisdetectors. 

Gewoonlijk uit voorraad 
l everbaar. 

Gespreide betaling 
mogelij k. 

Esther de Boer van 
Rijkstraat 13 
2331 HH Leiden 
Telefoon 071-314979 

" 



Houtverduurzaming en vleennuizen 
A. M. Voûle en G. Hllnekamp 

I-Iout is al sinds onheuglijke lijden een 
bijzonder waardevolle grondstof. Het is 
ecn betrekkehjk gemakkelijk te bewer
ken materiaal. dal op bijna alle continen
tcn voorhanden is. Het hoefIons dan 
ook niet te verbazen dat de mens er van 
oudsher op een vrijwel o neindig aantal 
manieren gebruik van heert gemaakt. 
In het bijzonder de middeleeuwse wo
ningbouw was ondenkbaar zonder hout. 
Ook de scheepvaart dreef van oudsher 
ICl1erlijk op hout. Pas nn de beruchte 
grote middeleeuwse stadsbranden vcr· 
minderde het gebruik van hout als bouw
materiaaL De overheid zag zich genood
zaakt het gebruik ervan in de woning
bouw drastisch aan banden Ie leggen . 
Hel is cchter een onmisbare grondstof 
gebleven. ook In de huidige samenleving. 

Houlverduunaming 

Zolang de mens hout gebruikt. weet hij 
dat verschillende organismen het gemunt 
hebben op dood houl. Deze organismen , 
die tot zeer ui teenlopende groepen baco 
teriën. schimmels. insckten en zelfs 
weekdieren behoren . zijn voor hun 
voortbestaan aangewezen op hout. Het 
dient hun tOl voedsel , schuilplaats. voort· 
plantingsplaats. enz. Dit gebruik gaat 
vrijwel altijd ten koste van de structuur 
en s.1menhang van het hout. Wat er van 
het aangetaste hout overblijft , is voor de 
mens meestal onbruikbaar. 
De mens heeft als gebruiker van hout 
geleerd dat de duurzaamheid ervan voor· 
al bepaald wordt door de soort en het 
vochtgehalte. 
Ei kehout bleek veel harder en duurta· 
mer te zijn dan bijvoorbeeld denne· of 
clzehout. Droog hout hield over het al· 
gemeen langer stand dan vochtig hout. 
In het bijzonder hout dat onder tamelijk 
warme omstandigheden regelmatig met 
vocht in aanraking kwam . bleek snel te 
vergaan. TOl in dc negenliende eeuw had 
men weinig mogelijkheden om houl ef
fectief te beschermen tegen de genoem
de organismen. Waar mogelijk gebruikte 
men hard hout. Enige verduurzaming 
werd bereikt door behandeling met oliën 
of teer of door hel verkolen van de bui
tenlaag van het hout. Balken en dakbe
schot die in een gebouw regelmatig in 
aanraking kwamen met rook van open 
houtvuren. werden vanzelf geconser
veerd. 
P,l" in de negentiende eeuw was men in 
stimt met behulp van nieuwe technieken 
en chemicaliën op grote schaal hout te 
verduurzamen. Carbolineum . creosoot
olie en kopersulfaat werden veel tocge-
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past. Impregneren onder druk verhoog
de de effectiviteit van deze stoffen. Deze 
gang van zaken bleef hoofdzakelijk on
gewijzigd tot in de tweede helft van de 
twintigste eeuw. Toen werd na de Twee
de Wereldoorlog een nieuwe, zeer werk
urne gencratie houtverduurzaminl}'Imid
delen ontwikkeld. Deze middelen kun
nen globaal worden verdeeld in stoffen 
die in organische oplosmiddelen (pet ro
leum) worden opgelOSt, met water wor
den vermengd, of in gasvorm toegepast. 

Nevenwerkingen van houtverduur
u mingsmiddelen 

Wat betreft het verband tussen hout ver
duurzaming en vleermuizen beperken 
wij ons tot de middelen die zijn opgelost 
in organische oplosmiddelen. Onder de
ze stoffen zijn er enkele die een kwalijke 
invloed hebben op vleermuizen. Alvo
rens deze relaties te behandelen is het 
goed in kort bestek uitte leggen, waar en 
in welke levensfase onze inheemse vleer
muizen in contact kunnen komen met 
deze houtconserveringsmiddelen. 
Alle inheemse vleermuizen (in principe 
19 soorten) overwinteren in koele, voor
al vochtige ruimten . zoals holle bomen , 
forten. bunkers, mergelgroeven. kelders 
c. d. De meeste vleermuizen overwinte· 
ren min of meer solitai r. In tegenstelling 
daarmee verzamelen de wijfjes van alle 
inhcemse soorten zich 's zomers (mei. 
juni. juli) in groepen van zwangere die
ren of wgende moeders met hun jongen: 
de zogenaamde kraam kolonies (zie de 
foto). Deze kolonies. die kunnen bestaan 
UIt enkele tientallen tot enige honderden 
individuen. zoeken bijna altijd onderdak 
in warme droge onderkomens. zoals op 
zolders van gebouwen, in spouwmuur
holten, achter gevelbetimmeringen. on
der platte daken. achter daklijsten e.d. 
Daar komen deze kwetsbare groepen 
vleermuizen soms ongewild in contact 
met houtverduurzamingsmiddelen. 
De speciaal voor vleermuizen zeer nade
lige Sloffen die sinds de Tweede Wereld
oorlog in de houtverduur.t:aming worden 
toegepast. zijn de gechloreerde koolwa
terslOffen pentachloorfenol (middel te
gen schimmels). lindaan. DDT en 
dieldrin (middelen tegen insekten). De 
eerste slachtoffers onder de vleermuizen 
als gevolg van het gebruik van houtcon· 
serveringsmiddelen op basis van DDT 
werden in 1949 en 1950 uit de Verenigde 
Staten gemeld . De toepassing van hout
verduurzamingsmiddelen en het aantal 
meldingen van omgekomen vleermuizen 
namen sindsdien stormachtig toe. Eerst 

voornamelijk in de Verenigde Stalen. 
later ook in andere delen van de wereld. 
waaronder Nederland. 
Onderzoek onder laboratoriumomstan
digheden en in het veld heeft inmiddels 
duidelijk gemaakt dat vleennuizen in
derdaad erg gevoelig zijn voor deze 
gechloreerde koolwaterstoffen en de 
stoffen waarin zij zijn opgelosI. In het 
bijzonder jonge. onbehaarde diercn ne
men de vergiften op als zij zich schoon
likken , maar zij krijgen ze ook di rect 
door de huid binnen. Over de gehele 
wereld zijn er vermoedelijk miljoenen 
vleermuizen door vernietigd. Subtiele. 
moeilijk te meten , maar niet minder ern
stige effecten van deze stoffen op de 
voortplanting, op het echolocatiesysteem 
en op de winterslaap worden vermoed . 

Veranderde voorschriften 

Dit inzicht. maar vooral de toegenomen 
kennis omtrent het gevaar dat de houi 
verduurzamingsmiddelen opleve rcn voor 
de mens. heeft ertoe geleid dat sommige 
middelen niet meer mogen worden toe 
gepast, dal het gebruik van de nog wel 
toegelaten stoffen aan zeer strenge voor
schriften werd gebonden. en dat men 
naarstig op zoek ging naar andere. mm
der gevaarlijke maar toch effectieve in
sekticiden en fungiciden . 
Om te beginnen werd het gebruik vlln 
DDT en dieldrin geheel verboden . 
Voorts gaf de staatssecretaris van Volks
gezondheid en Milieuhygiëne voor het 
gebruik van lindaan als middel tegen 
houtaantaste nde inseklen zoals de gewo
ne houtworm. de bonte knaagkever cn 
de huisboktor . dc volgende bindende 
voorschriften: 
.. Preparaten die lindaan bevatten , mogen 
in woningen worden toegepast. maar het 
gebrui k is niet toegestaan op hout in 
ruimten waar eet- en drinkwaren worden 
bereid. behandeld of bewaard. en even· 
min in verblijfplaatsen voor pluimvee en 
melkgevend vee . 
Degenen die in opdracht van eigenaren. 
bewoners of gebruikers woon- of vcr
blijfsruimten behandelen met een middel 
tegen houtaantaste nde inlOCktcn met als 
werkzame stof linJ;lan . zijn valwf I juli 
19R2 verplicht om de hcwum:rsll.!cl'rui 
kers va n deze ruimten op de hOlJgl l' IC 

brengen van de voorschriften die v;c1dcn 
bij een de rgelijke toepa~sing. Dit i ~ Il\:
paald in een beschikking van 18 mei IYM2 
(Staatscourant 1(0). 
De locpasser moet de nodige informatie 
schriftelijk verschilffen . Hct formuli er 



(hem dim yoor ontyangst te worden un
dertekend door degenl' ilan wie de inllch. 
lill~l'n mUt:lell w"nll'l! verst rekt. IJl' hl<:
p ....... er wordt gCllcht nict :t:tn zijn veT' 

pl,chtUlg Il' hchht.-n \'old:t:tn al~ dm nkt 
ollJkt uil hct aldus ondertekende fMm u. 
lief. Op hel formulier mocten O,'t. IIUf_ 

den vcrmeld: dc miilm. de werkzame stuf 
l'n hel 1Il<:lmll.~ .. nummer van het be~lriJ
di ng.~m i dtlcl . 

De YOl.u~chnftcn luiden: 
I. Een ruimIe, die geheel of gedeeltelijk 
bdmndcld i .. meI cen middel Icr be ... 'rij. 
\JUlg van houlaal1la~tende inseklen. meI 
al~ w\'rb'ame lolof lindaan. mag na de 
behandeling gedurende een elmaal mct 
worden helreden. en mag na dit etmml!: 
- getJuremh.- vier weken nict dienen al~ 

w()on- en ycrhlijfsrwmte voor mensen. 
noch daa rmee in open verhmding 
\I:I:1n. indien het hehandelde opper
vlak meer dan J m~ hedrilagl: 
lIIet meer dll'ucn als verblijf),ruimte 
\'uor melkgevend Yee en pluimvee: 

- lI1el meer dienen al ... rUim te waar cet· 
...-n drinl."arl!n "ordcn bt.·reitl. bt.·hnn· 
ddu of hcw[lard. 

( ,eaul l'>Cerd wordt gedurende l!l'n Il<:no· 
de ';[ln I\\ce "den na de bch[lndl!hn~ hij 
\'norkeur 1111.'1 cn gedurcnde Iwee weken 
u:mrna nlel langdUrig m de behilndddc 
rUHntcn tc I"erhlijyen. 
2. Een in hel C('f),\l! lid bedoelde ruimte 
moel tijdens de behandeling en geduren
de t"ee weken na de behandeling \'OOTI 
durend Inlcn~lcr worden geyenlil('crd 
(onl. :Ih minder dan 3 m! oppervlak ..... erd 
behandeld):' Einde citaat. 

,\l lernatil'\'e middelen 

Oe l!cr voor haanbrekend ondl!rzock op 
hellerrein y:m de vlcermuisYrÎcndclijkc. 
(Iherna IJeve hout 'Ie rdu UI7.i1m ingMnldtk. 
len koml \'~)m:tl IOC rwn onze clllleg:l·.~ 

\':111 dc univl'r;i tcil van Ahcrdcen. 1'. A. 
Raceyen S. M . Swift. Nauwgcz('t lahora
tOrlumondcrlllCk aan dwergvleermuizen 
m:l .. ktc duidelijk dat de gebruikelijke 
Illlut\-cnluurzamingsmlddelen lim.laan en 
pcmaehloorfenol lot de ondergang lei· 
tien van yleermuizen die in contacl ko
men mei houl dal daarmee is bl.'handeld. 
Hel effeel blijft dotlelijk tot meer dan 
een jailr nOl de behandeli ng van het houl. 
Behalyc door direcle opna m(' van het gif 
hij hel schoonlikken van de vaeht. ble
k('n ook dieren die geen di reCI contllct 
hlldden meI hout. door de houtbchande
ling te sterven In hel laOltste geval echl('r 
" de schadelijke werking van de giflige 
dumpen die d\lor de huid of \lia de lucht · 
WC)!Cll wordell opp.enomen, moeilijker 
va"'l IC 'lellen omdal vaak pas later het 
IlIKldlllltlge d lect optreedt. 
W.HI~Il'l' r vleermUIzen geruime tijd (16 
tnt 2:! ..... ekcn) wa ren gehuisvest in kOllien 
die w:lren heh.ultleld met enige recenl 
'1Illwil.keldc In-.cklleiden (dl' ,ynthell
M"hl pI'relhl"OIden pcrmcthrin. eypc:r· 

Kf/'lim/.;ofunie I'UII de IIIl'r,l"ierfnUu.,· (Mwllis dIlH'("/U'lIIrl (JUf() Il. <. Mrr'l 

melhrin en dclt:lmethnn), clrIdervonden 
.lij dn:u geen nadelIge lIIyluedcn vlln. De 
insekticiden waren tuegepa<:.t 111 concen
tralIe!> die gegarandl!crd dl)()elijk waren 
voor in!>C'klcn. TenslotIe beproefden R .. -
eey en S~ift altcrnalieven your hCI hui
tengl.'woon schadelijke fungicide pen
ulchl(Xlrfenol. Zij 'constaleerden dal d(' 
fungiciden boorcsler-7 en zinkoctoaat 
yerre Ic preferen zijn boven pcnwehloor
fenol. 
Tegen de achtergrond van bovenstaande 
gegeven:> is het duidelijk dat. ..... fI:'Ir het 
ruimten betreft die door yleermuizen enJ 
of \logcls kunnen worden gcbnnkl. dc lil 
Nederland locgelaten synt hetische py
rethroïden permelhrin . dehamcthrin en 
eypermethrin de voorkeur verdienen. 
Vervangmg van lindaan in deze rUimten 
duor de eyen effeetieyc. maar Vt;('! min
der gCYH ;l rlijke pyrethruiden b drin~cnd 
~ewen". mede uit hel ougr unl yun de 
veiligheid voor de men),. Hct is naar onze 
mellmg 111 dit verband yeelzeggend dat 
de CummissIe Toelaling Bcslrijdtngs
middelen In vergelijkmg meI de uit\loeri· 
ge voorschriften bij dc toepassing \lan 
lindaan, bij het gebruik van een pyre
Ihroïde volstaat met : "Middelen op basis 
van deltameth rin of pcrmelhrin zijn 
deugdelijk voor de bestrijding van hout
aanlastende insekten en weinig giftig 
voor zoogd ieren. Tijdens de toepassing 
en voordal een behandelde ruimte weer 
in gebruik word I genomen, grondig \len
tileren. Daama nog gedurende 48 uur 
niet langdurig in de behandelde ruimte 
verblijven." 
Hel spreekt ook vanzelf dOlt hij de be
handeling van ylcermuisycrhllJyen een 
hoge prmriteil gegeyen dien I Il' worden 
tI:'!n de vervanging V<ln pcnwehlo-orfenol 
dOOf minde r gifligc fungiCIden loal .. ho
riu m. V[l1l1J11 hel oogpunt van yleermuis· 
en ook kcr\..uilbcscherming zou hel zelb 
aanbeyeling verdienen wanneer hct ge
I;1ruik van de gcehlorc('rdl! koolwatcr-

!>Ioffen gdlecl zoudcn "urden \crhlld<:n 
Ecn methude die in 'iommlge gc\'ullen 
wellichl ccn w:t:trdC\'1l1 altl'rn:lllc( Zilt! 
kunnen vormen voor de I<kpas"'lI1j;. \:111 

IIlscktil"Ïdcn. I~ de zogcnaamde hel,'
luchtbchandelmg. Bij d~·zl.' methode . die 
in DUII!>land al uentatlen Jarcn wordl 
toegepasl , wordt de IC behandelen runn
IC enige lijd mei hete verhrandinp.sg.it~
sen (Rf~'-IOOVCl volgcpompt. Wnllneer 
het houlwerk !.Ioor en door tOl ca. 551'1(' i_ 
opgewarmd. mag worden lI<lngenomen 
dat inseklen. hun larven en eiNen zIJn 
gedood en dat aan schimmels en bacte· 
rien een gevoelige klap ei toegebracht 
Een nadeel van dele hchandclingsm('
IhOOc IS d:" hel lan~ duurt \'oordat hel 
IIIwendige \-an diHe halken opgewarmd 
is 101 bovcn de 50"C. Ook kunnen ~hll
derwerk en andere SlruCluren lil de be
handddc ruim IC ~chlldc onderyinden V(IJl 

de behandeling. Onderzoek dient uil 1...
wijzen of deze methode In vlcermuhver
blijven de voorkeur gcg'-'\lcn moel wor
den. vooralomdal ZIJ geen reSiduen m de 
I:1ehandelde ruimte lIchterlaaI en dc 
ruimte vrijwel direcl na dc behandcling 
weer door yogels. zoogdieren en mensen 
gebruikt kan worden. 

De auteurs danken de heren ir. J . T. dc 
Jongc en A. D. Bode voor een kritische 
revisie van het manuscript. 

U teraluur 

Houl. hou laanUl!llinl:. houl\·trduurzaminl: 
y Ver.mllCIC (19~1 
UlIg:Wt van tic R. IJk--dlen'l \<>or de \tonu 
mr'nlcn:'WI"g. ZClq RV·hIJdr"j;c n2 ~ pp 
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Naschrift 
Waarom dit artikel, dat al in 1987 in hel tijdschrift 
Bosbouwvoorlichting verscheen, in deze Nieuws-. 
brief? Omdat verschillende VLEN-leden onvol
doende van de geschetste problematiek rond de 
toepassing van houtverduur.atmingsmiddelen op 
de hoogte zijn. Het leek ons goed om alle lezers 
met de neus op het probleem "houtconservering 
versus vleermuizen" te drukken, in hel bijzonder 
omdat in grote delen van hel land sprake is van 
een aantasting van het houtwerk van tientallen 
monumentale gebouwen door de larven van de 
bonte knaagkerver. Deze hier en daar catastrofa
leaantasting vraagt om een reactie in de vorm van 
een of andere bestrijding. Een bestrijding die 
soms ten nadele va n de vleermuizen uitvalt die in 
zo'n gebouw verblijven. 
Uit het afgedrukte artikel blijkt dat onderzoek 
heeft uitgewezen dat de besLrijding van schadelij
ke insecten mei behulp van insecticiden welke ge
baseerd zijn op de zogenaamde pyrelhroiden als 
werk7.aam bestanddeel, voor zover wij thans we
ten geen of nauwelijks schadelijke invloeden op 
vleermuizen. Hel artikel van Roer in het laatste 
nummer van Myotis (Roer, 1989; ziedeliteratuur
bespreking elders in deze Nieuwsbrief) bevestigd 
dil inzicht. Een houtconserveringsbehandeling 
met Permethrin in 1986 in een gebouw waarin 's 
zomers een kraam kolonie van de vale vleermuis 
huist, heeft 101 nu toe geen zichtba re schadelijke 
invloed op deze dieren uitgeoefend. De kolonie is 
de laatste jaren geleidelijk in aantaltocgenomen. 

Toch is tot besluil een kritisch geluid op zijn 
plaats. De pyrethroiden blijken dfectieve insec
tendodende sloffen te zijn. Ergens grijpen zij z0-

danig in de fysiologie van Icvende organismcn in 
dat deze vrijwel zonder uitl'.ondering te gronde 
gaan. Dat moet ons te denken geven. Het leven 
van alle dicren is in principe gebaseerd op een 
grondpatroon van min of meer vergelijkbare pro
cessen. Mocht het zo zijn dat de pyrothroiden er
gens ingrijpen in zo'n proces, dan is het denkbaar 
dat ook andere organismen dan insecten er op den 
duur nadelige invloeden van kunnen ondervinden. 
Bij het gebruik van de voor ons en vleermuizen 
ogenschijnlijk ongevaarlijke pyrcthrioden blij ft 
waakzaamheid dus beslist geboden. En dit zeker 
niet alleen omdat onbevestigde berichten sprekcn 
van de mogelijk kankerverwekkende invloed wel
ke ervan zou kunnen uitgaan. Voor weldenkende 
natuurliefhebbers, en daartoe reken ik alle vleer
muiswerkers, dient het uitgangspunt m.i. altijd te 
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l'ijn dat bestrijd ing met milieuonvriendelijkestof
fcn altijd als noodm:latregcl gczicn mQCt worden. 
Tegen deze achtergrond moeten wc m.i. het wer
ken met de wgcnaamde milieuvriendelijk py
rethtoiden bezien. Slechts als goede alternatieven 
(o.a. hete lucht methode) hebben gefaald en de si
tuatie kritiek wordt (hetgeen in sommige monu
mentale gebouwen al het geval is), mogen we de
snoods naar de gifspuit grijpcn. 

Aldo Voûte, februari 1990. 

Laatvliegers en druiven 

Op de zuidkant van onze schuur in Ruinerwold 
(Dr.), hevindt zich ecn vier metcr hoge druif die 
door slechte snoei tientallen kleine druiventrosjes 
voortbracht met kleine wille druiven. De druiven 
smaakten nogal zuur, dus het oogsten bleer ach
terwege. 
In de loop van augustus begonnen wespen ervan 
te eten. Oe druiven werden stukgebeten en leeg
gezogen. De kapotte restanten lokten nadien zo
veel vliegen aan dat de bosjes cr helemaal mee be
dekt waren. 
Ik besloot om alle bosjes afte knippen om van de 
vliegen verlost te zijn. Rond het huis vlogen legen 
de avond twee forse vleermuizen. Gezien de no
gal lage vlucht van de uieren, op 4 a 5 meter hoog
te, betrof het hier zeer waarschijnlijk la:ltvl icgers. 
Deze doken vooral in de buur! regelmatig naar be
neden, tot soms 1.5 meter boven de grond, om 
prooien te vangen. Op 10 september zag ik door 
het licht vanuit ons huis dat er nachtvlinders opde 
druif zaten. Mei de zak lamp ging ik polshoogte 
nemen. Tot mijn verbazing waren cr gecn vliegen 
en wespen die de trossen bedekten, maar honder
den nachtvlinders. De talrijkste en opvallendste 
soort was de agaatvlinder (Phlogophora meticu
losa), maar ook allerlei andere uiltjes en spanners 
kwamen hier sap uit de kapotte druiven zuigen. 
De agaatvlinder was gezien zijn talrijkheid en re
latief forse grootte een goede vocdsclbron voor de 
vleermuizen. 
Dil mooie staaltje van samenhang druif-wesp
agaatvlinder-Iaatvlieger heeft me van het al1:nip
pen weerhouden. 

Michel Klemann 
Oosteinde J 4 
7961 NE Ruinerwold 



Oe meervleermuis. 

ove rgenomen uil "De Pen-

Zomer 198 1: Na enige nachten waarin ik wakker 
werd gehouden door ~muizen~ onder de dakpan
nen besloot ik er toch maar wat aan te doen. 's 
Middags na mijn werk de trap tegen het dak aan
gezet en de dakpannen weggehaald. Maar i.p.v. 
een muizenest kwamen er 4 vleermuizen tevoor
schijn die onmiddelijk hel luchtruim kozen. Pan
nen op hun plek en dat was gebeurt. Gertit sliep 
6 jaar -ruslig~. 

Zomer 1987: Docht er 3 maanden oud. Emmers 
met luie rs uit de slaapkamer vandaan, maar het 
bleef stinken. HMuizcn" dacht ik. Dus werden cr 
gaten in de venste rbanken geboord om muizen
korrels in de srauw te gooien. Want ik had ge
hoord dat ... .c in de spouw zaten. Maar niets hielp. 
Totdat ik met een cocktail van Roundup Ara
moxone de muizen verraste. Maar zomer 1989 had 
ik weer "muizen". Tijdens hel schilde ren van een 
d;lkkapel hoorde ik 7..e weer onder de dakpannen. 
Na het verwijde ren van de dakpan kwam ik hem 
lege n: de meervleermuis. WiUe buik, spanwijdte 
3Oem!! Na he l beestje in een emmer te hebben ge
slOpt ben ik naar Peter Dverwce l ge reden, want 
d ie is vogelaar en vleermuizen hebben ook vleu
gels. Die dacht dat he l een meervleermuis was, die 
in Noord-Holland zeer zcldza3m is. Na enig tele
foonverkee r had ik 's avonds al vrijwillige rs in huis 
uit de Steek. Na bestude ring in schemerdonke r 
ontdekten wc de plek waar zij mijn huis verl ieten. 
Mooi buiten :tillen op 'n bankie, 's avonds in het 
donker mei een pilsie samen met de buren en die 
vleermuisspecialisten. 
Er kwamen R6 vleermuize n tevoorschijn. Joost 
Vcrbcck, de specialist wist te ve rte llen dat dit om 
een kraamkolonie ging. Dus allemaal vrouwtjes 
mei jongen. Ik had zelf aan beide al geen gebrek. 
Meervleermui:r.cn zijn zoogdieren die meestall en 
:teldzaam 2 jongen krijgen. Na de zomer trekken 
ze naar grOltcn in Zuid-Nede rland en Be lgie maar 
ook wel nallr bunke rs langs de noord7.cekust. 
Ze leven uitsluitend van insekten, die ze boven wa
Icr vange n. Dit door het uit7.enden van ultrasone 
geluiden, die door weerkaats ing ook weer opge
vangen worden. Door he t verschil in tijd van uit
... .enden en ontvangen we ten ze hoeve r :r.c van 'n ob
ject verwijderd zijn. O ok kunnen ze zo hun prooi 
ontdekken. Om nu toch deze kraamkolonie tespa
ren en om mij geen overlastte bezorgen wordt de 
spouw gedeeltelijk volgespoten. Want de kolonie 

werd:r.o groot dat :t.e tussen de pla fonds cn achter 
de schoot jes zalen. 's Oehtcns om 5.00u komen 
alle vleermuizen weer thuis na een nachtje mug
gen vangen. Binnen 15 minuten zi t hel hele c ircus 
van 100 vleermui:r.en in huis. En a llemaal door een 
gaatje van 2 bij I cm. 
Na de winte r in april komen de:t..e beestjes weer te
rug. Voor ze in winte rslaa p gaan hebben de man
netjes en vrouwtjes bij mij in de spouw een prett ig 
samenzijn, waarna in april het zaad to l he l eitje 
wordt toegelaten. Dan komen a lle vleermuizen na. 
de overwintering wee r naar hel noorden en weten 
feilloos mijn huis weer uil te zoeken, Waarna in mei 
de jongen worden geboren. Het fe it dal 7.o'n gro
te kolonie hie r in West-Friesland zit is een teken 
dat he t hie r 'n gezonde omgeving is. Laten we ho
pen dat he t zo blijft. 

Gerrit Houtsma 

Ruige dwergvleermuizen, territoriaal 
gedrag? 

Van ltol3 juni '90 had ik het genoegcn ecn vleer
muisinventa risatiekampje bij te wonen, in de om
geving van Nijkerk. Het was georganiseerd door 
Jeroen Re inhold (afd . Ge lderland) in het kader 
van het Vleermuis Atlas Project. Een van de meest 
veelbelovende gedeelten in he l te inventa riscren 
gcbied bestond uit het kasIeelbos Olden Alle r. Dit 
is ccn vrij oud loofbos mc t een grole vijver, gele
gen tussen de weilanden. We stelden hier de aan
wezighe id van een zestal vleernluissoorten vast: 
rosse vleermuis, la3 tvliege r , wal crvleerm uis, 
gr ootoo rvlee rm uis, dwergvlce rmu is en ruige 
dwerbrvleermuis. Van deze laatst e soort deden Je
roen van der Kooij, Frans van dc r Bosch en on
dergetekende een bijzondere waarneming, die ik 
hierbij g raag vermeld. 
We hadden in de jongste uurtjes van 3 juni a l op 
een vrij groot aantal plaatsen de 7_g. sociale rocp 
van de ruige dwergvleermuis gehoord; een harde 
korte ratel op ongeveer 18 KHz, d ie soms ook wel 
me t he t blote oor hoorbaa r is. Meestal viel uit het 
harde r en zachte r worden van deze rocp a.f te lei
den dat hel geluid lijdens de vlucht wcrd gemaakt, 
maar in dit geval blecf het volume constant en we 
besloten de boom te 7.ocken waaruit het geluid 
kwam. Deze was snel gevonden en we zagen hoc 
een klein aantal ruige dwergjes hier voortdurend 
langs een ve rticale spleet in de schors bleven vlie
gen. 
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Enkele meters vanaf deze plek was met het blote 
oor soms een fijn vleermuispiepje te horen. en 
tocn we onze aandacht hierop richtten .. .agen we 
een tweetal ruige dwergjes die in ecn hoog tempo 
voortdurend langs een bepaald stamgedeelte van 
ccn boom vlogen. Ook vonden er op verschillen
de plckken van dit sta mgedeelt e kortdurende 
landinkjes plaats. We kregen de indruk dal de ene 
vleermuis in grote lijnen de gedragingen van de 
andere imiteerde, zowel tijdens de vlucht als bij de 
haaslige landinkjes. Opmerkelijk was dat ze niet 
op het spechtegat wal zich op dit stamgedeelte be
vond aanvlogen, maar hier enkele decimeters van
daan landden. On7.c aandacht was eigelij k alweer 
vernauwd, toen we plotseling een fe l gepiep hoor
den en het tweetal dwergjes aan elkaar gekluis
terd , van een hoogte van tenminste 5 meter vrijwel 
loodrecht naar beneden 7..agen vallen. Ze ploften, 
fe l piepend, enkele meters van ons vandaan in de 
dorre bladeren. We liepen cr snel heen en besche
nen ze met onze zaklampen. De vechtersbaasjes 
hadden hel zo druk met elkaar in de haren te vlie
gen en Ie bijten dat ze geen aandacht besteedden 
aan onze luidruchtige geritsel en ons felle lam
plicht. Na zo'n 10 sc- oL> 

eond e geharrewar 
pakten we 70C beet en 
konden we vaststel- » 

len dat het twee 
mannetjes rui ge 
dwergvlee rmuize n 7"' 

waren. wat duidelijk 
te zien was aan het 
wal grotere dwerg- .. 
vleermuizenformaat 
en het wat forse re 
gebit. Hun testes wa
re n niet o pvallend 
grOOI. Even latcn lie
ten we de beide riva
Icn weer vliegen. 
De vo lgende da g 
heb ik de situatie nog 

• 

• 
even bij daglicht be
keken, en zag tocn 
dat het betreffende .MI 

spechtegal dat zich 
o p zo' n 8 met e r 
hoogte in een nogal •• 
schuine boom be-
vond, bezet was door 
ecn b ije nvolk (ho
ningbij). Wellicht 

.. 
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was dit de reden dat de vleermuizen niet rechts
treeks op het gat aanvlogen. 

Zomer Bruyn 
Nieuwstraat 23 
38 1] J X Amersfoort 

UitvlIeggedrag van een kolonie vale 
vleermuizen (Myotis myotis) 

Midden juli van dit jaar verbleef ik enkele weken 
aan de oostkant van de zuidelijke Vogezen in het 
dal Laueh. Een gebied dat zich kenmerkt door de 
Lauch, een grote beek omzoomd door loofuomen. 
enkele verpreid liggende dorpjes en op de berg~ 
hellingen een aansluitende begroeiing van over
wegend naaldhout. Voor de vleermuizen op het 
eerslegezichl niel zo inleressant en dat bleek ook 
we l. Het tableau van de eerste week bestond 
slechts uit rosse vleermuis (1 ex.), laatvl ieger (2 
ex.) en dwergvlecrmuis (kolonie). 
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Halverwcgc de tweede week vond ik tenslotte in 
de dorpskerk van Lautenbaeh (op 400 meter 
hoogte) ecn grole kolonie vale vleermuizen. De 
eerste avond 7.ag ik 114 ex. uitvliegen. De dieren 
kwamen op vele plaatsen V" • .monder de dakgoten 
en uit de zolderramen en muurgaten naar buiten. 
Voor verde re waarnemingen leek mij de achter
kant nog wel het meest interessant . omdat een 
aantal openingen daar vanar 22.00 uur door een 
lantaarnpaal werden verlichl. De drie daaropvol
gende avonden heb ik ter plekke t us.~n 21.30 en 
22.30 per 5 minuten het aantal uitvliegende val 
vleermuizen (lig. 1 Vm 4), evenals het exacte tijd
stip van de eerste drie uitvliegers en dat van de 
laatse invliegende gierzwaluwen, die in de7"c kerk 
eveneens een grote kolonie hadden, genoteerd. 
Oe zon ging op deze dagen omstreeks 21.52 on
der. 

d3lum eerste uitvliegende 
vale vlcermui7.en 

19n 21.4-1,21.45. 21.48u 
'1J.lI7 21.40,21.42, 21.43u 
21n 21.40,21.40, 2J.42u 

laatste invliegende 
gierLWaluw 

21.47u 
2 1.54u 
21.5Iu 

Uit voorgaande tabel blijkt dat de eerste dieren 
ruim voor zonsondergang de kerk verlieten. Op 
een moment dat het buiten volop licht was en de 
gierolW3.luwen nog rondvlogen. Grote vleermuizen 
die men onder deze omstandigheden in Neder
land 7jet worden mec,.'ital betiteld als rosse vleer
muis! 
De uitvliegende vale vleermuizen (resp. 144, 144 
en 149 elOC.) vlogen lijnrecht naar de op de hellin
gen gelegen naaldbossen (in de dorpen tror ik cr 
geen enkele aan) en lieten in slechts 60% van de 
gevallen tijdens het langsvliegen het hun kenmer
kende geluid hore n. Drie keer zag ik een ex. na 
korte tijd terugkomen en weer invliegen: 19n om 
2 L56 en 22.02u en 21n om 22.13u. Op alle :l\Ion
den ben ik om 22.30u gestopt met tellen omd . .II de 
duisternis en het tegenlicht va n de straatlantaarn 
dit verder onmogelijk maakten en omdat op alle
drie de avonden in de laatste 5 minuten periode 
enkele vale vleermui7"cn korte tijd onder de b0-
men rondom de kerk gi ngen jagen. Nadien zullen 
ongetwijreld nog dieren zij n uitgevlogen, maar af
gaande op de bat- detector geluiden waren dat er 
nict veel meer. Desondanks was daarna nog, z0.

wel met het blote oor als met de detector (20kHz), 
een enorme hoop, uit de zolderruimte komende, 

herrie hoorbaar, af1comstig van vermoedelijk de 
achterblijvende juvenielen. 

Willem Vergoossen 

Nieuwe batdetectorpiraat 

In een van de voorgaande Nieuwsbrieven (nr. 3) 
maakte ik melding van Onzelieveheersbeestjes 
(d. Coccinella septempunctata), die mij tijdens 
het nachtelijk inventariseren van vleermuizen ge
ruime lijd het leven zuur hadden gemaakt. Voor 
de ware liefhebbers kan ik daar nu een tweede pi
raat aan toevoegen. 
Gedurende mijn inventarisatie van de geemeente 
Eeht afgelopen zomer, ontving ik af cn toe ccn ge
luid dat deed denken aan een contact roep van 
vleermuizen. Tussen de45en 50 kHz klonk hel als 
een kort raspend "tsj ikh" or"kikh". Naarstig afzoe
ken van de frequenties leverde echter geen ande
re geluiden op en bovendien werd hel meestal 
maar één or twee keer herhaald. Het weck daaren
boven duidelijk ar van de eerder vermelde 
Onzel ieveheersbeestjes geluiden. 
In de nacht van 17/18 augustus, tijdens de inven
tarisatie van een naaldbosgebied in de omgeving 
van echt, hoorden Jovan der Coolen, Wouter Jan
sen en ondergetekende het geluid opnieuw. Bij ge
brek aan tientallen vleermulzcn zijn wc op zoek 
gegaan naar de producent. Na aanvankelijk mis
leid te 7jjn dooreen boomsprinkhaan (Meconerna 
Ihalassinum), ontdekten wij tenslotte dal het on
derhavige geluid met zekerheid gemaak t werd 
door een oorworm (Apterygida media), een soort 
die in Nederland in ieder geval ook in de provin
cies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelder
land, Noord-Brabant en Zeeland voorkomt (Wil
lemst, 1971). Wij vonden verder dat het voor
noe mde geluid lussen 35 en 40 kH7. klinkt als 
"kèkh" of "kèhk ukh". 
In Nederland komen nog minstens vie r andere 
oorwormsoonen voor, die waarschijnlijk eve
neens (andere?) geluiden produceren, zodat we 
hel rijtje batdetectorpiraten wellicht binnenkort 
nog kunnen uitbreiden. 

Willcmse, C. (197 1). De in Nederland voorko
mende oorwormen (Dermaptera). Wetenschap
pelijke Mededeling KNNV nr 4. 

Willem Vergoossen 
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Vreemde laat vliegers (Eptesicus serotinus) 

Afgelopen zomer trof ik bij twee gelegenheden, 
overigens telkens in het buitenland, :ách vreemd 
gedragende laatvliegers aan. Hiervan een kort be· 
richt. 
De eerste keer was in Polleur, een dorp icts ten 
noorden van Spa (België). In een voorgaand jaar 
had ik hier 's avonds op doortocht een groep gro
tevleermuizcn nabij een huis zien vliegen. Toen ik 
afgelopen juni hier voor langere tijd verbleef, ben 
ik uiteraard met een batdelector gcwapend op 
zoek gegaan. Op twee avonden zag ik een groep 
van ongeveer25 laatvliegersgespreid tussen 22.30 
en 23.00 aan komen vliegen vanaf ecn onbekende 
plek elders in dit dorp. De dieren zwermden ver
volgens voor een zolderraam van de apotheek in 
Polleur en VLOGEN ALLE NAAR BINNEN! 
De "taddap"geluiden van deze laatvliegers waren 
hoorbaar (OMC-mini en 0-940) tussen 25 en 55 
kHz, en gingen onder25 kHz over in "twiet"-tonen. 
Daarnaast produceerden ze nog verschillende 
knikkerende en ratelende gelu iden. Op beide 
avonden heb ik gepost tot 23.30 en in dit tijdsbe
stek vloog geen enkele laatvlieger mecr uit. 
De twecdc keer was in Lautenbach·ZeIl in dc zui
delijke Vogezen. In dit dorpje trof ik nagenoeg 
elke avond twee laatvliegers aan, die elk, op enige 
afstand van elkaar, rondom een lantaarnpaal op 
de massaal aanwezige aanwezige nachtvlinders 
joegen en ,dch buitengewoon fraai lieten bcwon
deren. Eén avond stond ik bij gebrek aan andere 
vleermuizen naar het gedrag van zo'n laatvlieger 
te kijken, locn het mij opviel dat hij wel op vreem· 
de frequenties uitzond. Het dier maakte de karak
teristieke "taddap"gcluiden uitsluitend tussen 45 
en 80 kHz, terwijl de "twict"tonen hoorbaar waren 
tussen 40 en 45 kHz. Beneden de 40 kHz was ab
soluut NIETS hoorbaar! In eerste instantie twij
felde ik aan mijn (OMC-mini) batdeteetor en ben 
daarom eerste de tweede laatvlieger gaan opzoe..
ken. Deze hield zich gelukkig keurig aan de Hand· 
leiding. Bij terugkomst bij nr. 1 bleek deze dissi· 
dent in zijn vreemde gedrag te volharden. Het 
vreemde aan de hele zaak is nog wel dat deze laat· 
vlieger op alle voorgaande en alle navolgende 
avonden op de normale frequenties uitzond! 

Willem Vergoosssen 

,. 

Fledermaus Anzeiger 
Offizielles Mitt ei lungsorga n der Koo rdina· 
tionssteUe Ost für Fledcrmausschutz, Zürich, 
Zwitserland. No 22, maart 1990. 

Vrijwel dit gehele nummer is gewijd aan de be
scherming va n vleermuiswinterkwartieren in 
Zwitserland. 

-Winterquart ie rsehutz: Wir habcn realisie rt 
(Höhlen und Stollen nedermausgerecht gesi· 
chert) . In dit inleidende art ikel wordt beschreven 
dat ecn toenemende druk op veel winterslaapver
blijven beschermi ngsmaatregelcn noodzak elijk 
maakt. Deze druk komt o.a. uit de recreatieve 
hoek (grouourisme), maar wordt net als in Neder
land ook uit veiligheidsoverwegi ngen opgevoerd. 
In Zwitserland werden veel grotten vanwege in
stor ting.~gevaar hermetisch afgesloten. Ook wer
den winterkwartieren gebruikt als stortplaats voor 
vuilnis. Het art ikel maakt gewag van de gunstige 
invloed van het vleermuisvriendelijk afsluit en van 
verschillende winterverblijven op de daarin over
wintercnde dieren. 
·Kallt in starr - so überwintern unscre Fledermä
use (Winterschlancthargie als Überlebensstrate
gie während der insektenarmen Jahresze it). Kor
te bespreking van het verschijnsel winterslaap. 
-Mühlsteine, Champignons und Fledermäuse. Dit 
korte bericht maakt duidelijk dat na beeindiging 
van de vestiging van een champignon kwekerij de 
vleerm uispopulatie zich terplaat se verr assend 
snel kan herstellen. 
·Eine Höhle kommt sehen allein. Beschrijvingvan 
het effect van het schoonmaken en afsluiten van 
een grol die voordien werd gebruikt als ocfenob
jecl van de bedrijfsbrandweer van de firma Ciba
Geigy. De vleermuizen keerden na deze operat ie 
snel terug. 
·Flcdermausschutz kontra naturerl ebnis? Er 
wordt een beschrijving gegeven van het connict 
tussen vleermu isbcsehermers en de andere men
selij ke gebruikers van vleermuiswinterkwart ieren. 
Het artikel slelt duidelijk dat afsluiting van grot
ten altijd moet plaatsvinden in overleg met ande
re gebruikers, dat afsluitingen altijd vergezeld die
nen te gaa n van het aanb rengen van infor
matiepanelen in de grotingang en dat overbodige 
afgrendelingen beslist voorkomen moeten wor
den omdat ze he l bee ld van de vi eer
muisbescherming schuden. De geloonde Zwitcr
se informat iebordjes lijken mij helaas erg gewi ld 



als souvenir en daarom in Nederland niet goed 
toepasbaar. 
-Hohlen ;l ls n5chtlichc Ruhepliitze. Uit de:t.c bij
dragf.· blijkt dat grollen in Zwitsc rland niet alleen 
als winterkwartieren, maar ook als dab'Verblijr in 
na:tmner en herrst dienen. Het is nog niel d uide
lijk waarvoor de voornamelijk mannelijke exem
plaren van diverse vleermuissoorten de onder
aardse ruimten gebruiken (paarruimten, inspectie 
van toekomstige winterkwartieren?). 
·Stabile Mausohrbcstände in der Zenlral- und 
OstschweÎ:t_ Inventarisaties in een groot aantal 
Zwitserse zomer- en winterverblijven van vaJe 
vleermuizen wijzen uil dat de soort a. zich beert 
gestahiliseert or een lichte toename vertoont b. 
een frappnnl verschil vcrtoonltussen de aantallen 
dieren in de zomer- en winterverblijven. Er wor
den veelmeerexemplaren van MyotÎsmyotÏ5 in de 
:t.omcr- dan in de winlerkwarlieren gevonden. Hct 
verschil dat wel en factor tien groot is 7.oU kunnen 
liggen aan het ~dirrundcren • van de overwinter
aars in wlloze kleine winterverblijven die vrijwel 
onvindbaar zijn. 

Deze ancvering van de Aedermausanzeiger gaal 
vergezeld van tien aantrek-
kelijke verslagen uit de ver
schillende Zwitserse kan
tons. De Nieuwsbrid biedt 
natuurlijk ook de gelegen
heid aan provinciale werk
groepen korte jaarvers la
gen te publiceren. Het lijkt 
me erg leerzaam om op die 
manier beknopt van elkaars ~ 
act ivi teiten kennis Ie kun-
ncn ncmen. 

Aldo Voûte, nprill990. 

Batchat. Nature Conservancy Council, no. 
14, Juni 1990. Peterborough, Engeland. 

-The Norrolk bat brick. Goldsmith bcschrijrt in dit 
korte artikel hel sucees van de door hemzelf ge
maakte b:lkslcenvormigc winterschuilplaatsen 
voor vleermuizen. Evenals ons was het hem opge
vallen dat veel potentiële winterslaapplaatscn van 
binnen ZO glad zijn argewerkt dat vleermui1..en cr 
vrijwel geen slaapplaatsen in kunnen vinden. Om 
de "spleten kruipers· onder de overwinteraars 
meer I..ans te bieden bakte hij stcnen VUn hel for-

maal 22 x 10.5 x 6,5 cm met daarÎn :lchl ortÎcn win
lersla:lphnlleljes. Dezeslcncn kunnen in hc~I:I:m
de winlcrvcrhlijvcn (ijskelders c.d.) nf in nieuw I c 

ClInst rueren kelders wmdcn a:mgehr:ll'ht. Om 
tuckum!'il igc industriële ölrchcolugcn niCI op een 
dwaalspoor IC brengen VOOrl.. .. g hij de Si enen van 
de inscriptie -Norrolk Bat Group". Binnen enkele 
jaren na hel aanbrengen werden zijn vlcermuisstc
nen reeds door winterslapers gebruikt. Een inili
atier om na Ie volgen! 
-Leisler's bat Nyetalus leisleri in Kent and Britain. 
Een nieuwe vindplaats van een kraamkolonie in 
hel graarsehap Kent (Zuidoost-Engeland), welke 
gehuisvest bleek, wordt beschreven. Het blijkt dat 
deze kolonie in de loop van het seizoen meerdere 
huizen als verbl ijfplaats gebruikt. De auteurs 'Ioc.. 
gen deze vondst bij de reeds bekende versprei
dingsgegevens en komen '/.0 tot een nieuwe ver
spreidingskaart van de bosvleermuis voor Enge
land. Uit de:t.c kaart blijkt dat, de:t.c in ons land 
zeldzame soort in Zuid· Engeland plaatselijk alge
meen is. 
-Is dieldrin still killing bats? Celia Maier van de 
Oxrord Bat Group behandelt de vondst van een 
groot aantal dode dwergvleermuizen in een 

kraamkamer van deze soort. Analyse van een ka
daver bracht aan hel licht. dat de dieren 7.clfs in 
hun vacht eCn dodelijke dosis gif bevallen. De 
vrees wordt uitgesproken dat dit zeer vochtige 
houtverduur7.amingsmiddel nog jaren na hel aan· 
brengen zijn ratale werking blijft uitodenen. 
-The March noctulc.. ... In tegenstelling tot de ver
wachtingen is dil geen beschrijving van de gedra· 
gingen van de rosse vleermuis in de maand maart, 
maar deze bijdrage van Mitehcll, Jones en Web
ber behandelt het voorkomen van een kolonie ros
se vleermui'/.cn in de stad Mareh in dc buurt van 
Cam bridge. Het merkwaardige aan dC7.c kolonie 
is dat de dieren builen de kraamkolonie onderdak 
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zoeken in een gebouw, terwijl ze tijdens de ge
boorte van de jongen voor een deel verhuizen naar 
oude holle bomen. Gezenderde exemplaren van 

UIT DE KRANT 

Vleermuisbescherming kost geld en moeite 

Vleermuizenverblijf in geluidswal Melick 
(provincie stelt subsidie van 20 mille beschikbaar) 

Melick-In de di recte nabijheid van het industrie
terrein Heide zal binnenkort een waar vleermui
zenparadijs verrrijzen. De Heemkundevereniging 
Roerstreek (HVR) uit St-Odiliënberg wil daar 
binnenkort binnenin de door de gemeente Melick 
en Herkenbosch aan te leggen aarden geluidswal, 
tussen het industrieterrein en het noordelijke deel 
van de Stationsweg, een twintig meter lange gang 
laten aanbrengen en inrichten voor vleermuizen. 

De HVR kan om dit bijzondere project te betalen 
reeds rekenen op een subsidie van 20.000 gulden 
van de provincie. De w rg voor dit verblijf is in 
handen van de zoogdierenwerkgroep van het Na
tuurhistorisch Genootschap. 

Geen garantie 

Volgens voorziUer TofHissen van de HVR is het 
bij zijn weten de eerste geluidswal in Limburg die 
op deze wijze wordl ingericht voor deze zoogdie
ren. "De voorziening die waarschijnlkijk rond mei 
gereed zal zijn biedt overigens geen garantie dat 
de vleermuizen meteen massaal naar de wal kl)
men. De nabijheid van hel Meinweggebied is ecb
ter een positief punt. Ervaringen met soortgelijke 
gangen in oude verdedigingswallen in Utrecht zijn 
in ieder geval veelbelovend." 
De gang zal worden gevormd door betonnen dui
kerelemenlen met een hoogte van zo'n twee me
ter. Een speciale ingang moet de verblijfplaats ge
schikt maken voor deze zoogdieren. De vleermui
zen moeten het gehele jaar toegang kunnen heb
ben tol de kunstmatige gang. 

Groteffect 

Niet alle aarden waJlen zijn geschikt voor het on
derbrengen van vleermuizen. "Deze echter wel, 
met zijn vijf tot zes meier hoogte. Door die afme-
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deze kolonie leverden veel informatie op over al
ternatieve verblijfplaatsen en fourageerplaatsen. 
Soest, juli 1990 
Aldo Voûte 

tingen kun je een groteffect nabootsen, met vrij 
constante temperaturen van acht tot tien graden. 
Wallen van kleinere afmetingzijn volgens deskun
digen niet w geschikt omdat de luchtvochtigheid 
en de temperaturen anders zijn." 
Met deze bestemmÎng voor aarden gelu idswallen 
lijken deze in ogen van critici vaak lelijke bouw
werken een onverwachte bestemming voor de na
tuur te krijgen. Het met wi lde planten en open
baar groen beplanten van wallen is een natuur
vriendelijke methode die al in meer gemeenten 
voorkomt. 

VLD schiet kosten van vooronderzoek 
restauratie ijkelder voorlopig voor 
Monument na herbouw permanent winterverblijf 
voor vleermuizen 

Doorn. De Vereniging Leefbaar Doorn 7.a1 voor
lopig zelf de kosten van het vooronderzoek naa r 
de restauratie van de ijkcIder in het IJske1derbos 
voorschieten. De VLD wil namelijk dal het voor
onderzoek hoe dan ook wordt afgerond, zodat een 
rapport mei een restauratieplan op tafel komt. 
Volgens woordvoerder Werners van de ijskelder
commissie heeft de VLD zich nict ?Omaar neer
gelegd bij het besluit van ben w om de bewuste 
500 gulden niet beschikbaar Ie stellen. 
De commissie vindt dat de gemeente de eerst ver
antwoordelijke is voor hel behoud van de eigen 
cultuurgoederen. Zij heeft het IJ skclderbos meI 
de ijskelder in 1921 gekocht, sinds die lijd is de ijs~ 
kelder in verval geraakt; iets wat op zich niet had 
mogen gebeuren. Als de gemeente ecn dergelijk 
stuk cultuurgoed in verval laat raken, dan moel zij 
hel ook zelf opknappen en betalen. 
Volgens de gemeent e moet de VLD wachten lot 
de begrotingsbehandeling in november a.s. Als 
het rapport binnenkort uitkomt, dan kan hel col
lege een voorstel aan de gemeenteraad doen. Die 
beslist dan of een bedrag daarvoor op de begro
ting van 1991 wordt gezel. Als dat inderdaad gc
beurt, dan kan de restauratie op z' n vroegst in hel 
begin van volgend jaar worden uitgevoerd. Dan 
hangt het ervan af, of de restauratie hoog of laag 



op de priorite itenlijsl staal. Hel kan dus ook wel 
pas oktober 1991 worden. Verder 7jl je met de 
aanbesteding en dal soort zaken en daar gaan zo 
ccn paar maanden overheen. 
Er zijn ook plannen ee n oud gebouwtje, dat vrOe? 

ger bij lIe ijskelder heeft gest .. an, bij het restaura
ticpl;tn te betrekken. Dal kan in de zomermaan
den dienen als informatiecentrum met een ten
toonstelling over de ijskelder en de vlcermui7.en. 

Doornse Courant 9-g..1990 

Rust vleermuizen ruw verstoord 
Boswacht er Renkum: ~Jamrner, want 7.c hebben al 
zo'n opduvel gehad" 

OOJ.îterbeek. Het begon nel ecn beetje te komen 
mct de vleermuizen op het landgoed Laag Oor
sprong in Oosterbcek. Toen werd de rust van de 
diertjes ruw verstoord en voorlopig is er daar 
waa rschij nlijk niet centje meer te vinden. 
En het ergste van alles is dat 7.c door die stormen 
va n de laaL<ite tijd toch al 7.Oveelle verduren heb
hen ge had. Veel oude bomen meI oorlogsschade, 
gaten waarin 7.e zich verschuilen konden, 7jjn ver
loren gegaan. Dus moet je alles doen om hen on
derdak te bieden~, schetst boswachter Lcydeeker 
van de gemeente Renkum een klein drama. 
Eerder deze week deed hij aangirte bij de politie 
van lIe vernieling van een onderkomen van vleer
muizen in een schuilkelder op het landgpocd Laag 
Oorsprong. In de hele gemeente Renkum 7jj ndrie 
van di t soort vleermuiskelders. 

Vorstvrij 

De kelder op Laag Oorsprong werd vorigjaar zo
mer ingericht als verblijfplaats voor vleermuizen. 
~H et is een ideale overwintering.<iplek, omdat de 
kelder min of meer vorstvrij is en de luchtvochtig
heid goed. Maar wat het belangrijkste is: er heerst 
rust en dat hebben deze dieren in hun winterslaap 
nodig: 
De toegang tot de kelder was goed afgegrendeld 
met een hck met spijlen, de overgang van hel voor
portaal naar de binnenruimtc nog eens door een 
slalen plam bcdekt e deur die het oorlogsgeweld 
met gemak doorstond. Een ideale pl ek dus voor 
vleermuizen, nadat er een kicrgemaakl was, waar
door ze naar binnen en buitcn konden. 
Enigeweken na de ingebruikneming vlln hct vlecr
mui7cnverblijf, in oktober vorig jaar, trof Lcyde
cke r er al één diertje aan. Begin dit jaar tclde hij 

er minimaal twaalf. "Maar het kunnen er meer ge
weest zij n. Om 7.0 nict in hun rust te storen, heb
ben we niet alle veel licht gemaakt.~ Om de7.clfde 
reden was de exacte soort van de nieuwe bunker
bewoners nog niet vastgesteld. 

Vandalisme 

Toen de Renkumse boswachter onlangs een kijk
jeging nemen op Laag Oorsprong bleek de schuil
kelder met grof geweld opengebroken. "Dat doe 
je niet zomaar even, daar is nink wal werk aan te 
pas gekomen." In de binnenruimte trof hij kaarJ.îen 
aan en sporen van een fikkk Van de vleermuizen 
was er niet één meer te bekennen. 
Lcydeckcr gaat er vooralsnog vanuit dut er spra
ke is van vandalisme en niet van kwade opzct te
gen de dieren. "Maar jammer is het wel. We kun
nen slechts hopen dat ze terugkomen als de boel 
hier hersteld is: 

De Gelderlander, 16 rebruari 1990. 

Videobanden gezocht. 

Tijdens de contactdag op 13 oktober is het de beo 
doeling dat er 's morgens video's te bekijken zijn. 
Daarvoor moeten we echter eerst weten wie cr 
ooit eens programma's beeft opgenomen waar 
vleermuizen in voorkomen. Wil iederee n d ie een 
videoband met vleermuisbeelden bezit cont act 
met mij opnemen. Ik wil dan graag weten welk 
programma het was, wat er ongeveer op de band 
staat en op welke type videoband hel opnomen is. 

Alvast bedankt voor de moei te! 

J er()('n Reinhold 
Aan de Rijn 3 
670J PB Wageningen 
tel:08370-24524 

Rondleidingen in het gangenstelsel van de 
Sint Pietersberg 

AI jarenlang is cr overleg gaande over het gebruik 
van de rcstanten va n het gangenstclsel in de Si nt 
Pictersberg. Deelnemers aan dit overleg zijn o.m. 
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij (S.B.B. en N.M.F.), de Provincie Lim
burg, hel Staatstoezicht op de Mijnen en de Ver
eniging voor Vreemdelingenverkeer (V. V. V. afd. 
Maastricht). Ondergetekende heeft vanaf begin 
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1984 als "vleermuisdeskundige" aan het overleg 
meegedaan. ln deze periode ontwikkelden zich 
bedenkelijke activiteiten in het gangenstelsel van 
het beschermde natuurmonument Sint Pielers
berg. 
Naast de gereglementeerde act iviteiten van 
V.V.V. (rondleidingen) en van de Stud iegroep 
Onderaardse Kalksteengroeven (S.O.K.: onder
zoek van geologische, biologische, mijnbouwkun
dige en historische aspecten) ontstond een wild
groei van ongecontroleerde grottenloperij van lie
den van minder allooi en van horecabedrijvigheid, 
zoals hel houden van lunches, apperiliefs en voor
stellingen. Naast de circa 100.000 personen welke 
jaarl ijks door de V.V.V. in het gangenstelsel wer
den rondgeleid stroomden zo duizenden "ongen0-
degasten" in de berg rond. Vooral in de winter gaf 
dit aanleiding tot ongewenste situaties. Een en an
der liep tenslotte zo de spuigaten uit dal de Minis
ter van Landbouw en visserij in 1986 het Provinci
aal Bestuur gelastte orde op zaken te stellen. On
danks deze waarschuwing liep het daarna echter 
weer zo uil de hand dat het Ministerie in 1988 de 
V.V.V. andermaal maar nu rechtstreeks tot de 
orde riep. 
Daarnaontspon zich in het overlegorgaan een dis
cussie over met name de V.V. V. rondJcidingen in 
het gangenstelsel gedurende de winter. Van na
tu urbeschermingszijde werd benadrukt dal win
terrondleidingen in een vleermuiswinterverblijf 
eigenlijk geheel achterwege zouden moeten blij
ven. De V.Y.V. Maastricht meende zich zelfs niet 
te kunnen neerleggen bij een regeling waarbij niet 
meer dan twee groepen van 50 personen tegelij
kertijd in het stelsel zouden worden toegelaten, 
ongeacht het aantal groepen pc r dag. Men wilde 
meer! Het Ministerie stemde terecht niet toe. Er 
ontstond een geschillenprocedure welke kort ge
leden (maar! 1990) voor het hoogste college, de 
Raad van State, werd beslecht. Het Ministerie 
kwam er niet slecht af. De Raad van State besl is
tedat de V.V.V. Maastricht zich moet houden aan 
de door het Minisleriegesleldc voorwaarden voor 
het houden van winterexcursÎes in de Sint Pieters
berg, te weten: 
• a. niet meer dan twee rondleidingen per dag 
• b. een rondleiding mag niet meer dan één uur 

duren 
• e. per rondleiding mogen niet meer dan 50 per

sonen deelnemen 

Aldo Voûte, apri l 1990 
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Club voor natuurgeluiden registratie 

Club voor 
Natuurgeluiden 
Registratie 
Klaverm00fl39, 3844 PS Harde!Wijk 

Interesse in en liefde voor de natuur uit zich op 
veel verschillende ma nieren . De cen is geïnteres
seerd in vogels kijken, de ander wil alle Ilederland
se planten gezien hebben en kennen. De een ver
zameld gegevens over hel voorkomen va n paddes
loeien voor een landelijk project, de ander weet 
alles van dat ene natuurgebied naast z'n huis. Ve
len fotograferen of tekenen de natuur, maar nog 
slechts weinig mensen houden zieh bezig met het 
opnemen van naluurgeluid. 
Het is dan ook geen wonder dat de vereniging van 
mensen die het registreren van naluurgeluid 101 
hobby hebben gekozen, de Club voor Natu urge
luiden Registrat ie, slechts een kleine, landel ijke 
vereniging is. En het :t ..• li evenmin verbazing wek
ken dat cen aantal personen uil onze vleermuis
werkgroep tevens lid is van die CNR. Vleermui
zen zijn immers "gcluidsbcesten" bij uitstek. Va n
daar dat we in onze vleerm uisnieuwsbrief graag 
wat meer willen vertellen over de CN R. 

Doelstellingen 

De leden van CNR zij n allen op een of andere wij
ze geïnteresseerd in het opnemen va n geluiden uit 
de vrije natuur. Doel van de CNR is "alle beoefe
naars van deze hobby te verenigen en zodoende 
de kennis en de erva ring Icn aanzien van alle fa
cetten van deze hobby te bevorderen, uit te brei
den en te verdiepen". Hierbij gaal het hen niet al
leen om de technische en praktische k"nlen van 
recorders, microfoons, ruisonderdrukking, lapes 
enzovoorts, maar ook om het verbreden van de 
liefde voor de natuur. Het niet vcrsloren van de 
natuur is dus niet alleen omwille van de "mooie op
name" als gedragscode opgenomen in hun huis
houdelijk reglement. 

Natuurgcluid 

Natuurgeluiden opnemen en weergeven kent ver
der nauwelijks grenzen. Zo worden nict alleen ge
luiden opgenomen van vogels, zoogdieren, amfi
biën en insecten, maar ook de "echte" naluu r-



geluiden, zoals het geluid van de wind in boomt
oppen, onweer, een beekje, regen in verschillen
degedaante~ de zee, een vallende tak en ... zo dat 
nog mogelijk is in nu nog onbekende terreinen ... 
de stilte. 
Als gevolg van de recente aandacht voorvleermui
zen is he l ultrasone gebied van de vleermuizen 
goed vertegenwoordigd. Andere relatieve buiten 
beentjes, 7.oals het ultrasone en infrasone (Jager 
dan ons gehoor) onderwalergeluid van walvissen, 
krijgen eigenlijk nog te weinig aandacht. 
De gemaakte opnames 'ljj n allereerst bedoeld 
voor het e igen archief en het eigen plezier. Veel 
van het materiaal wordt echt er ook op tal van ma
nie ren cdueatief of illustratief gebruikt. 

De ve reniging 

De cl ub functioneert voor een belangrijk deel 
rondom de persoonlijke contacten. Er worden 
echter ook tal van "officiële" activiteiten ontplooit: 

CURIEUS 

Geschikt maken van atoomschuilkelders 
voor vleermuizen 

Tijdens de redactionele werkzaamheden len cara
van ne van dhr. Rcinhold kwam een te lefoontje uil 
het verre Groningen van onze provinciaal coördi
nator Henk Heller. Ergens in de provincie is een 
atoomschuilkelder geschikt gemaakt voor vleer
muizen. Om de vochtigheid te verhogen is er een 

Let op! 

TOl mijn verbazing tror ik op 4 september jongst
leden in de Siegte Ie A'dam (Kalverstraat) de en
gelse versie van de vleermuisgids van Schober en 
G rimmhcrger: A guide 10 bats of Britain and Eu
rope. Deze gids, die in 1988 verscheen en waarin 
de kleurenfoto's nog beter zijn uitgevoerd dan in 

bijeenkomsten, excursies, lite ratuuroverzicht, ge
meenscharPClijke abonnementen, contacten met 
leveranciers van apparatuur, hcmiddelen bij het 
ter beschikking stellen va n opnames enzovoorts. 

Informatie 

Wie zich met het "registreren van natuurgeluid
wil gaan bezig houden kan ik de Club voor Natuur
geluiden Registratie van harte aanbevelen, want 
er is in de CNR een schat aan kennis en ervaring 
op dit terrein gebundeld. Voor meer informatie 
kan je te recht bij de voorzitter: Wim Rougoor, 
Klavermeen 39, 3844 PS Harde rwijk, tel: 03410-
19286. 

Herman Limpens 

laagje van 10 cm water, een slordige 35.000 liter 
water ingepompt. De grondoppervlakte bedraagt 
5X7 m2. Ook is cr een spleet ingebraeht om de 
vleermuizen binnen te laten. Dus heb je nog een 
schuilkelder over en denk je 'm voorlopig toch niet 
nodig te hebben, neem contact op met Henk; 
06985-3156. 

de oorspronkelijke duitse uitgave, ko~ue zijn Fl 
18,90, d.w.z. minde r dan de helft van de oorspron
kelijke prijs. Grijp uw kans!!!! 

AldoVoute. 
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Adressen 

VLEN 
secretariaat 
Gerhard Glas 

VAP 

Bcatrixlaan 2 6824 LR 
Arnhem 085-432879 

Herman Limpens Harnjcswcg 17 6707 ET 
Wageningen 08370-20563 

Jeroen Reinhold Aan de Rijn 3 6701 PB 
Wageningen 08370-24524 

svo 
secretariaat 
Aldo Voûte Van Lijndenlaan 8 3768 MG 

Soest 02155-15573 

Penningmeester 
Peter Lina E. de Boer van Rijkstr. 13 

2331 HH Leiden 073-
314979giro:5325724 

Proveneiaal coördinatoren van de 
Vleermuiswerkgroep Nederland 

DRENTHE 
Cces van Berkel pla Mandemaat 3 9405 TG 

Assen 05999-65124 
FLEVOLAND 
Rombout de Wijs PimpernelsIr. 6 1314 JL 

Almere 03240-46338 

Agenda 

11 en 12 oktober Roepende mannetjes 
inventariseren (zie p.7) 

13 oktober VAP-dag 
17 november VLEN-dag 
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FR IESLAND 
R. Hobbenschol Knillcs Ynscsstrjittc 5 8732 EM 

Leeuwarden 051.59-2162 
GELDERLAND 
Mark van Bebber Karel DoormansIr. 58 

GRONINGEN 
Hcnk Heller 

LIMBURG 

6826 RG Arnhem 085-
636234 

Torenstr.5 %36 CR 
Zuidbrock 05985-3156 

Willenl Vergoossen Hulststraat 206101 MG 
Echt 04754- 85485 

NOORD-BRABANT 
Pete r Twisk Comm. de Ouaylaan 460 

5224 EB 0 en Bosch 073-
218457 

NOORD-HOLLAND 
Kees Kapteyn 

OVERIJSSEL 
Roei Hoeve 

UTRECHT 
Zomer Bruijn 

ZEELAND 

Bos en Lommerweg 1-1II 
1055 OK Amsterdam 020-
88 1557 

J. van Dieststr. 14 8325 OM 
Yollchovc 05274-300J 

NieuwSIr. 23 3811 JX 
Amersfoort 033-622974 

Jan-Piel Bckkcr Zwanenlaan 10 4351 RX 
Veere 01181-1933 

ZUID-HOLLAND 
Kees Mostert Palamesstr.74 2612 XS 

Delft 015-145073 


