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Samenvatting

In 1999 en 2000 organiseerde de Veldwerkgroep van de Vll een inventarisatieweekend in
Vollenhove, Noordwest-Overijssel. De weekenden waren erop gericht om een vergelijking te
l11akentussen een vleermuisinventarisatie uit 1987 en de huidige situatie.

In 1987 werd vastgesteld dat in Landgoed Oldenhof een groep rosse vleermuizen aanwezig
was van rond de 130 dieren. In park Vollenhove werden een vijftal rosse vleermuizen
waargenomen. De populatieomvang kan worden geschat op 100 tot 120 volwassen
vrouwtjes. Watervleermuizen zijn aangetroffen in Park Vollenhove en op Landgoed Oldenhof
met respectievelijk 32 en 50 uitvliegers. De koloniegrootte werd in Landgoed Oldenhof en
park Vollenhove zodoende op ten minste 100 individuen geschat. Meervleermuizen werden
verdeeld gevonden over in totaal tien kolonies. Het totaal aantal vastgestelde adulte
meervleermuizen bedroeg in 1987 1100 a 1200.

In 1999 zijn in Landgoed Oldenhof in totaal zeven kolonies rosse vleermuizen gevonden met
een totaal aantal uitvliegers van 182. In park Vollenhove konden geen kolonies worden
gevonden. In Landgoed Oldenhof is in totaal een kolonie watervleermuizen aangetroffen
met totaal 8 uitvliegers. In Park Vollenhove werden twee kolonies gevonden met in totaal 19
uitvliegers. In totaal zijn van de meervleermuis in 2000 zeven kolonies gevonden met in
totaal 912 uitvliegers.

Kolonies van watervleermuizen zijn in vergelijking tot rosse vleermuizen moeilijk te vinden.
Op die grond moet voor een populatie watervleermuizen toch wel uit worden gegaan van
vijftig dieren per gebied. Op grond van vergelijking van de inventarisatie van 1999/2000 met
die van 1987 kan worden geconcludeerd dat de vleermuispopulatie in Noordwest-Overijssel,
gebaseerd op gegevens van de rosse vleermuis, watervleermuis en meervleermuis, niet
veranderd is.

Opmerkelijk is dat veel kolonies meervleermuizen overlast gaven met als gevolg dat
bewoners probeerden de dieren te verdrijven.
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Vleermuizen in Noordwest-Overijssel

'I. INLEIDING

In 1987 zijn vleermuizen in Noordwest-Overijssel ge"inventariseerd door Kees Mostert en
Alphons van Winden (1989). Het onderzoek yond plaats met behulp van batdetectoren, een
voor die tijd vrij nieuwe methode voor Nederland die wordt beschreven de 'Handleiding voor
het inventariseren van vleermuizen' (Limpens & Bongers, 1987). Met het gebruik van
batdetectoren kunnen de ultrasone geluiden van vliegende vleermuizen worden opgevangen
tot in een cirkel van enkele tientallen meters. Door de interpretatie van ritme, klank en hoogte
van het door het apparaat uitgezonden geluid kunnen veel soorten vleermuizen worden
onderscheiden en op naam worden gebracht.

Sinds het verschijnen van de 'Handleiding voor het inventariseren van vleermuizen' is veel
ervaring opgedaan met het inventariseren. Methoden ter inventarisatie zijn in de loop der tijd
verder geoptimaliseerd. Zo werd duidelijk dat kolonies van bijvoorbeeld rosse vleermuizen
ook konden worden opgespoord door het zoeken naar geluiden die de vleermuizen
produceren voor het uitvliegen en die met het blote oor te horen zijn. Naast optimalisatie van
de methoden zijn ook de batdetectoren verbeterd. Het gebied waarin geluiden worden
opgevangen is vergroot, waardoor vleermuizen eerder kunnen worden waargenomen.

Sinds het onderzoek in 1987 zijn sporadisch gegevens verzameld over de vleermuizen in
Noordwest-Overijssel, met name rond het gebied van Vollenhove. De gegevens zijn onder
andere verzameld in het kader van het Atlasproject van de Nederlandse zoogdieren
(Broekhuizen et ai, 1992) en in het kader van het Atlasproject van de Nederlandse
vleermuizen (Limpens et ai, 1997). De Veldwerkgroep van de Vereniging voor
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming besloot hierom in 1999 en 2000 vleermuis
inventarisatieweekenden te organiseren. De weekenden hadden de volgende doelstelling:

inzicht krijgen in de ontwikkeling van de vleermuispopulatie sinds 1987.

In 1999 namen 30 mensen deel aan de inventarisatie en in 2000 deden 22 personen mee.
Een overzicht van de deelnemers staat weergegeven in bijlage 1.

In hoofdstuk 2 worden de methode en werkwijzen weergegeven, waarna in hoofdstuk 3 de
gegevens worden besproken van eerdere inventarisaties. In hoofdstuk 4 worden de
resultaten van de inventarisaties uit 1999 en 2000 weergegeven waarna in hoofdstuk 5 een
vergelijking wordt gemaakt met voorgaande gegevens. In het daarop volgende hoofdstuk
(hoofdstuk 6) worden de resultaten besproken waarna in het laatste hoofdstuk de conclusies
worden weergegeven. Voor een beschrijving van het studiegebied wordt naar elders
verwezen.
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Vleennuizen in Noordwest-Overijssel

.2. MATERIAAL & METHODE

Om een goOOe vergelijking te kunnen maken met de waarnemingen uit 1987 is in de
inventarisatieweekenden gezocht naar kolonies. Kolonies zijn groepen vleermuizen die
hoofdzakelijk uit wijfjes bestaan. In de kolonies worden de jongen grootgebracht.
Tegen de schemering vliegen de vleermuizen uit om's morgens bij het licht terug te keren.
Soms keren de vleermuizen in de nacht terug om de jongen te voeren. Kolonies bestaan
tussen mei en augustus. Ais de jongen kunnen vliegen, vallen de kolonies na ongeveer een
maand uiteen. De tijd van ontstaan en uiteenvallen van de kolonies is afhankelijk van de
800rt. De hier weergegeven inventarisaties hebben plaatsgevonden voordat de jongen
meevlogen met de volwassen dieren en dus ook voordat de kolonies uiteen begonnen te
vallen.

Door de kolonies in een gebied op te sporen en deze gedurende een avond tegelijkertijd te
tellen (simultaantelling) wordt een goed beeld verkregen van het aantal aanwezige
vleermuizen in het betreffende gebied. Ten behoeve van de vergelijking met de resultaten
van 1987 zijn derhalve kolonies opgespoord en geteld. Hierbij is de keuze gemaakt voor
rosse vleermuis, watervleermuis en meervleermuis. Voor deze soorten is de aanname
gemaakt dat ze representatief zijn voor de gehele vleermuispopulatie.

De rosse vleermuis en de watervleermuis zijn beide boombewonende soorten. Het tellen van
kolonies in de zomer is in het geval van de rosse vleermuis de enige mogelijkheid om inzicht
te krijgen in de grootte van de populatie, omdat deze soort (in tegenstelling tot de
watervleermuis) ook in de winter in bomen verblijft, en zodoende door het uitsluitend
verrichten van wintertellingen moeilijk waar te nemen is. Inzicht in populatieveranderingen
van de rosse vleermuis valt derhalve alleen te verkrijgen door het systematisch tellen van
kolonies (in de zomer).

Uit het onderzoek van Mostert en van Winden (1989) is gebleken dat een zeer groot
gedeelte van de Noordwest-Overijsselse populatie rosse vleermuizen en in mindere mate
ook de watervleermuis, kolonies heeft in Park Vollenhove en op Landgoed Oldenhof. In de
directe omgeving van deze gebieden zijn zeer weinig kolonies aangetroffen en het betreft
derhalve vrij gei'soleerde populaties. Het ontbreken van kolonies rosse vleermuizen en
watervleermuizen in de omgeving van Park Vollenhove en Landgoed Oldenhof hangt samen
met het ontbreken van oud bos rondom de beide gebieden. Kolonies van de rosse vleermuis
en in mindere mate de watervleermuis veranderen vrij vaak van plaats. Door het ontbreken
van oud bos rond Park Vollenhove en Landgoed Oldenhof blijven de verplaatsingen beperkt
tot deze landgoederen. Met het inventariseren van de rosse vleermuizen en de
watervleermuizen in de landgoederen wordt zodoende inzicht verkregen in de toe- en/of
afname van de kolonies en het aantal vleermuizen in die kolonies, alsmede in de
popuJatieomvang.

Inventarisatie van de kolonies van de rosse vleermuis en de watervleermuis in Park

Vollenhove en Landgoed Oldenhof vond plaats door de landgoederen ad rendum te
doorzoeken. Hierbij werd in de avond gelet op geluiden van rosse vleermuis. Soms werden
deze geluiden ook in de nacht gehoord (geluiden zijn meestal afkomstig van de jongen).
Enkele uren voor het licht werd, is gestart met het zoeken naar zwermende vleermuizen.
Zwermende vleermuizen wijzen op een kolonie. Ais wordt waargenomen dat vleermuizen
naar binnen vliegen in bijvoorbeeld een spechtengat, is de vaststelling van de kolonieplaats
een feit.
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De meervleermuis is een gebouwbewonende soort. Omdat de kolonies van deze soort
weinig verplaatsen, is ervoor gekozen om juist deze soort te inventariseren. Het idee was om
gevonden kolonies van Mostert en van Winden (1989) opnieuw op te sporen en opnieuw te
tellen. Met het opnieuw opsporen van de kolonies wordt inzicht verkregen in de toe- ,en/of
afname van de kolonies en het aantal vleermuizen in die kolonies en in mindere mate in de
populatieomvang. Kolonies van meervleermuizen zijn vrij homogeen verdeeld over geheel
Noordwest-Overijssel alsmede Friesland.

Inventarisatie van de meervleermuizen heeft plaatsgevonden door in de omgeving van de al
bekende kolonies te onderzoeken. Een gebied met een straal van ongeveer 15 km rond
Vollenhove is zodoende ge"inventariseerdop kolonies van meervleermuizen. Bij het zoeken
naar deze kolonies is gebruik gemaakt van het Overijsselse zoogdierbestand waarin
waarnemingen zijn verwerkt van de zoogdieren- en de vleermuisatlas (Broekhuizen at ai,
1992, limpens et ai, 1997).

De inventarisatie van de rosse vleermuis Nyctalus noctula en watervleermuis Myotis
dabentonii yond plaats in het jaar 1999 en in 2000 is de meervleermuis Myotis dacymene
ge"inventariseerd.De inventarisatie in 1999 yond plaats in het weekend van 18-20 junien in
2000 yond de inventarisatie plaats tussen 23 en 25 juni.
Het zoeken naar de kolonies gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hiertoe werden
kleine excursies georganiseerd die onder leiding stonden van een ervaren persoon. In de
avond volgend op de zoeknacht (zaterdagavond) zijn de kolonies geteld. Het tellen van de
kolonies yond plaats door een of enkele mensen te plaatsen bij een kolonie. AI naar gelang
de moeilijkheidgraad (zicht, hoogte, aantal uitvliegopeningen en ervarenheid) stonden bij een
kolonie meer of minder mensen. Het tellen begon ruim voor zonsondergang en werd
beeindigd nadat een halfuur geen dieren meer waren uitgevlogen.

Per kolonie werd het volgende genoteerd:
a Naam teller(s)
a Aankomst- en vertrektijd van de teller(s)
a De plaats van de kolonie
a De hoogte van de kolonie
a Het aantal uitvliegopeningen (o.a. van belang ten behoeve van het exact aantal

uitvliegers)
a Zichtbaarheid (ten behoeve van het exact aantal uitvliegers)
a Het aantal uitgevlogen vleermuizen per vijf minuten
a Aanwezigheid van geluiden na een half uur nadat de laatste is uitgevlogen (ter

indicatie van een kraamkolonie)
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:3. EERDERE INVENTARISATIES

De in dit rapport beschreven inventarisatie is enerzijds gericht op het voorkomen van
I<olonies van boombewonende vleermuizen in Park Vollenhove en op Landgoed Oldenhof en
anderzijds op de aanwezigheid van meervleermuizen rondom deze landgoederen. De
inventarisatie die is beschreven door Mostert & van Winden (1989) beslaat een uitgebreider
gebied en omvat meer vleermuissoorten. De beschrijving van deze inventarisatie, die is
uitgevoerd in 1987, beperkt zich in dit verslag tot de genoemde soorten en het voorkomen
van deze soorten in Park Vollenhove en op Landgoed Oldenhof .

.3.1. Rosse vleermuis

Uit het onderzoek van Mostert & van Winden (1989) werd duidelijk dat in Noordwest
Overijssel twee grote "populaties" rosse vleermuizen te vinden zijn. Het betreft een populatie
op Landgoed Oldenhof en een in het bos rondom de Woldberg.
Op Landgoed Oldenhof werden meerdere kolonies in bomen gevonden, die zich regelmatig
verplaatsten naar andere bomen. Door de verplaatsingen was niet meer duidelijk of het om
een aantal gescheiden kolonies ging, of om een grote kolonie. De huidige ideeen wijzen
steeds meer op het idee van een grote kolonie.
Gedurende het seizoen werden 19 koloniebomen opgespoord met een maximale bezetting
van vijf a zes koloniebomen gedurende een avond. Koloniebomen werden voornamelijk
gevonden langs de zuidkant en het midden pad. De meeste kolonies waren niet groter dan
enkele tientallen dieren. Daarnaast werden aan het begin van het onderzoek 129
exemplaren geteld, die vermoedelijk tijdens de winterslaap in een boom verbleven.
Op grond van fragmentarisch verzamelde gegevens maken Mostert & van Winden (1989) de
schatting dat de zes koloniebomen samen ten minste 100 tot 120 volwassen vrouwtjes
hebben geherbergd.
In Park Vollenhove vlogen uit een kolonie watervleermuizen in totaal 5 rosse vleermuizen uit.
Andere kolonieplaatsen van rosse vleermuizen in Park Vollenhove zijn niet gevonden.

3.2. Watervleermuis

Kolonies van watervleermuizen zijn door Mostert & van Winden (1989) aangetroffen in
Park Vollenhove en Landgoed Oldenhof en verder ten Noorden van Steenwijk I De
Weerribben.
In Park Vollenhove is een kolonie watervleermuizen gevonden met in totaal 32 uitvliegers.
Deze kolonie is enkele nachten na het opsporen gesplitst. Mostert & van Winden (1989)
schatten de koloniegrootte op ten minste 50 individuen.
In Landgoed Oldenhof werden ten minste drie verblijfplaatsen gevonden. De kolonies
bestonden uit 7, 37 en 6 uitvliegers. Mostert & van Winden (1989) maken de schatting dat in
Landgoed Oldenhof een populatie aanwezig is van 50-60 dieren (kraamkolonies en overige
verblijfplaatsen) .

3.3. Meervleermuis

Mostert & van Winden (1989) hebben in totaal tien kolonies meervleermuizen gevonden. In
Kalenberg werden drie kolonies gevonden. Of in Kalenberg sprake is van een grote kolonie,
verdeeld over drie huizen, is onduidelijk. De meeste gevonden kolonies bestonden uit 100 a
150 adulte dieren. Het totaal aantal vastgestelde adulte meervleermuizen bedraagt 1100 a
1200.
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4. RESULTATEN VAN DE INVENTARISATIES IN 1999 EN 2000

4.1. Rosse vleermuis.

In Landgoed Oldenhof zijn in totaal zeven kolonies rosse vleermuizen gevonden met een
totaal aantal uitvliegers van 182. Hierbij zijn de plaatsen waar wet tellers stonden, maar geen
vleermuizen uitvlogen, niet meegeteld aangezien het hier waarschijnlijk geen kolonies betrof.
De gemiddelde grootte van de kolonies komt hiermee op 26. De kolonies zaten vijf keer in
(~en eik en twee keer in een beuk. De gemiddelde hoogte van de invliegopening was 9,5
meter en het betrof voornamelijk spechtengaten.
De eerste rosse vleermuis vloog uit om 22:50 uur waarna om 23:00 uur het grootste aantal
vleermuizen uitvloog. Ruim veertig minuten na deze piek vloog de laatste vleermuis uit (zie
figuur 1). De uitvliegtijd is normaal verdeeld en bestrijkt een uur. Bij drie van de zeven
1<oIonies waren ruim na het uitvliegen van de laatste vleermuis nog geluiden te horen, op
basis waarvan aangenomen kan worden dat het hier om kraamkolonies gaat.
Het is aannemelijk dat gedurende de inventarisatie een a enkele kolonies gemist zijn.
Hiermee rekening houdend, kan de populatie worden geschat op 200 a 250 adulte rosse
vleermuizen.
Op Park Vollenhove zijn geen kolonies rosse vleermuizen aangetroffen.

80

7060
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50

S 40

c<II<II 30

20100
21:50

22 :001020

30 40 50
T ijd ->

Figuur 1. De uitvliegtijden van de rosse vleermuizen in Landgoed Oldenhof per tien
minuten (niet aile uitvliegers zijn weergegeven omdat niet bij aile kolonies per tijd is
geregistreerd).

4.2. Watervleermuis
In Landgoed Oldenhof is in totaal een kolonie watervleermuizen aangetroffen met totaal 8
uitvliegers. In Park Vollenhove werden twee kolonies gevonden met in totaal 19 uitvliegers.
In Landgoed Oldenhof was de kolonie gelegen in een eik terwijl de kolonies in Park
Vollenhove in linden zaten.
Kolonies van watervleermuizen zijn in vergelijking tot rosse vleermuizen moeilijk te vinden.
Derhalve moet voor een populatie toch wet uit worden gegaan van vijftig dieren per
landgoed.
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4.3. Meervleermuis

In totaal zijn van de meervleermuis zeven kolonies gevonden met in totaal 912 uitvliegers.
Aile kolonies waren gelegen in huizen en de gemiddelde hoogte van de uitvliegopening was
een kleine acht meter. Veelal bevond het uitvlieggat onder een daklijst, terwijl ook
uitvliegopeningen op het dak zaten (bijvoorbeeld onderpan of naast schoorsteen). Vier van
de gevonden kolonies zijn gelegen in Kuinre. Of in Kuinre sprake is van vier kolonies of een
grote kolonie die verdeeld is over vier huizen, is onduidelijk. De gemiddelde grootte van de
kolonies bedraagt ruim 130 dieren.
Veel van de gevonden kolonies meervleermuizen waren bekend bij de bewoners vanwege
de overlast die de vleermuizen veroorzaakten. Deze overlast leidde in meer dan de helft van
de gevallen tot pogingen van de bewoners om de vleermuizen te verdrijven.
Rond 22.30 uur vlogen de meeste meervleermuizen uit, terwijl de eerste en laatste uitvlogen
om respectievelijk 22:00 uur en 23:00 uur (zie figuur 2). De uitvliegtijd heeft een positieve
verdeling en bestrijkt ruim een uur. Bij een kolonie, namelijk de grootste, waren na het
uitvliegen nog geluiden te horen, wat wijst op een kraamkolonie.
Het aantal gevonden kolonies door Mostert & van Winden (1989) geeft een reeel beeld van
het aantal kolonies in Noordwest-Overijssel (zie hoofdstuk 6: discussie). Het aantal kolonies
vermenigvuldigd met de gemiddelde koloniegrootte, levert een populatiegrootte van
ongeveer 1500 adulte meervleermuizen.

120

o

I 22:40 50 23:00 10 20 30 40 Tijd ->

Figuur 2. De uitvliegtijden van de meervleermuizen per tien minuten (niet aile
uitvliegers zijn weergegeven omdat niet bij aile kolonies per tijd is geregistreerd).
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In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het aantal gevonden kolonies, het totaal aantal
vleermuizen en het gemiddeld aantal vleermuizen in de kolonies, alsmede de gemiddelde
uitvliegtijd.

Tabel 1. Overzicht van het aantal gevonden kolonies, het totaal en het gemicfdeld
aantal vleermuizen in de kolonies alsmede de gemiddelde uitvliegtijd.

N-kolonies N-vleerm. Schatting Gem. N
totaal populatie kolonie

000
19 50 9.5

182 200 a 250 26
8 30 8

912 > 1500 130

Rosse vleermuis (Vollenhove)

Watervleermuis (Vollenhove)

Rosse vleermuis (Oldenhof)

Watervleermuis (Oldenhof)
Meervleermuis

o
2
7
1
8

per Gem.
uitvliegtijd

n.v.t.

22:30
23:10
22:20
22:30
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Uit de tabel blijkt dat de boombewonende vleermuizen (rosse vleermuis en watervleermuis)
ongeveer een half uur eerder uitvliegen dan de gebouwbewonende meervleermuis.
Daarnaast blijkt dat het aantal vleermuizen per kolonie het grootst is bij de meervleermuis,
gevolgd door de rosse vleermuis. Voor een beschrijving van de populatiegrootten wordt
verwezen naar hoofdstuk 5; de vergelijking van de huidige gegevens met de voorgaande
gegevens.

11



Vleermuizen in Noordwest-Overijssel

12
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5. VERGELlJKING HUIDIGE GEGEVENS MET VOORGAANDE
GEGEVENS

5.1. Rosse vleermuis

Een vergelijking tussen de telling in 1987 van de rosse vleermuis die uitgevoerd is door
Mostert & van Winden (1989) en de bij dit onderzoek uitgevoerde telling wordt weergegeven
in tabel 2.

Tabel 2. Overzicht van de rosse vleermuizen in Landgoed Oldenhof van het aantal
:gevonden kolonies, het totaal aantal en het gemiddeld aantal vleermuizen in de
kolonies en een schatting van de populatie in 1987 (Mostert & van Winden, 1989) en
1999 (deze studie).

19871999

Aantal kolonies

50367

Totaal aantal geteld

129 (winterboom)182

Schatting populatie

100 a 120200 a 225

Gemiddeld aantal per kolonie

enkele tientallenrand de 25

Mostert & van Winden (1989) schatten het aantal kolonies op vijf a zes terwijl in 1999 zeven
kolonies zijn gevonden. Ook het aantal getelde vleermuizen is toegenomen met ruim 50
adulten. Door Mostert & van Winden (1989) werd de gemiddelde koloniegrootte vastgesteld
op enkele tientallen. Tijdens de in 1999 uitgevoerde simultaantelling werden ruim vijfentwintig
individuen per kolonie waargenomen.
De schatting van de populatiegrootte kan derhalve in 1999 worden verdubbeld ten opzichte
van 1987 tot tweehonderd a tweehonderdvijfentwintig. Het is goed mogelijk dat een of twee
kolonies gemist zijn.
In Park Vollenhove werden in 1987 in een kolonie 5 rosse vleermuizen waargenomen, in
1999 werden geen kolonieplaatsen van rosse vleermuizen gevonden.

5.2. Watervleermuis

In tabel 3 wordt een overzicht weergegeven van het aantal gevonden kolonies, het totaal
aantal getelde watervleermuizen en het gemiddeld aantal in de kolonies alsmede een
schatting van de populatie in 1987 en 1999, in Park Vollenhove en Landgoed Oldenhof.

Tabel 3. Overzicht van de watervleermuis van het aantal gevonden kolonies, het totaal
aantal en het gemiddeld aantal in de kolonies en een schatting van de populatie in

,- - - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - -, - - - -

Vollenhove
Oldenhof

1987

199919871999

Aantal kolonies

1231

Totaal aantal geteld

3219508

Schatting populatie

505050 a 6030

Gemiddeld aantal per kolonie

329.58.58

Het totaal aantal getelde watervleermuizen is verminderd. Dit komt enerzijds doordat er in
1999 minder kolonies zijn gevonden en anderzijds doordat de koloniegrootte is verminderd.
In Landgoed Oldenhof en Park Vollenhove vlogen veel watervleermuizen rond, wat er op
duidt dat de populatie grater is dan verondersteld moet worden uit de kolonietellingen.
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5.3. Meervleermuis

Een vergelijking tussen de telling van de meervleermuis in 1987 die uitgevoerd is door
Mostert & van Winden (1989) en de bij dit onderzoek uitgevoerde telling wordt weergegeven
in tabel 4. Per plaats wordt door Mostert & van Winden (1989) een schatting gemaakt van
het aantal aanwezige adulte meervleermuizen en het aantal gevonden kolonies. Daarnaast
wordt in tabel 4 een overzicht gegeven van het aantal getelde vleermuizen bij de
simultaantelling en het aantal gevonden kolonies. Hierbij moet de aantekening worden
gemaakt dat niet in aile plaatsen is gezocht en dat het goed mogelijk is dat in plaatsen waar
kolonies gevonden zijn, nog meer kolonies aanwezig zijn.

Tabel4. Overzicht van de meervleermuis van het aantal adulte dieren per plaats en het
aantal kolonieplaatsen per plaats in 1987 (Mostert & van Winden, 1989) en 2000 (deze
studie). Een - betekent dat in die plaats geen kolonies zijn gevonden of dat er niet
gezocht is.

19872000

Adulten
Kolonie plaatsUitvliegersKolonie plaats

St. Jansklooster
(100)233 1

Halleweg
(150)1-- --

Wanneperveen
1501-- --

Kalenberg
150320 1

Ossenzijl
(120)1285 1

Kuinre
(130)1391 4

Oldenmarkt
1602- --

Steenwijk
(100-150)?- --

Rouveen
(100-150)?-- --

Wetering
Niet--183 1

Totaal:
1100-1200?912 8

( ) = mogelijk al gedeeltelijk uiteengevallen

Uit tabel 4 blijkt dat de gemiddelde grootte van de kolonies van ruim 130 individuen, :zoals
gevonden in deze studie, niet verschilt met die in 1987. Wel blijkt het aantal dieren per plaats
een grotere spreiding te hebben waardoor een schatting van de populatiegrootte sterk wordt
bemoeilijkt. Ais richtgetal kan de aanname worden gedaan dat deze uit minimaal 1500
adulten bestaat.
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6. DISCUSSIE

6.1. Rosse vleermuis

Bij zes van de zeven kolonies rosse vleermuizen in Landgoed Oldenhof werd door de tellers
aangegeven dat het zieht goed was en een keer werd aangegeven dat het zieht matig was.
Orie van de zeven tellers gaven aan dat er een uitvliegopening was en de andere tellers
sloten niet uit dat er mogelijk meer waren. In de praktijk is het natuurlijk mogelijk dat er meer
uitvliegopeningen zijn maar gelet op het feit dat nagenoeg iedereen een goed zieht had kan
worden aangenomen dat het aantal getelde vleermuizen bij de boom juist is.
De resultaten van de vleermuistelling van de rosse vleermuis laten een toename zien in het
aantal kolonies en het gemiddeld aantal vleermuizen per kolonie alsmede het totaal aantal
getelde rosse vleermuizen. Op grond van deze resultaten zou kunnen worden geeoncludeerd
dat er een toename heeft plaatsgevonden. Bij het onderzoek in 1987 was het eehter niet
mogelijk om aile kolonies gelijktijdig op te sporen en op een avond te tellen. Het is derhalve
goed mogelijk dat een beeld ontstaan is van minder kolonies. Hierbij komt dat het aantal
mogelijk is be'invloed door een telling van een winterboom.

6.2. Watervleermuis

Watervleermuizen laten in 1999 een afname zien ten opziehte van 1987. Opmerkelijk is
Behter dat in 1999 vele watervleermuizen door Park Vollenhove vlogen. 's Oehtends zijn ook
vele zwermende watervleermuizen waargenomen. In enkele gevallen vlogen deze ook in en
uit een boomgat. 's Avonds, bij de simultaantelling, vlogen eehter geen vleermuizen uit. Ook
bij een ander boomgat werd zwermgedrag waargenomen maar vlogen geen vleermuizen uit.
Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat de kolonies op een andere plaats zaten. Oit is goed
mogelijk omdat de kolonies van watervleermuizen in vergelijking tot rosse vleermuis moeilijk
te vinden zijn. Daarnaast is het niet uitgesloten dat de watervleermuizen helemaal niet zijn
uitgevlogen. Er is's avonds getraeht dieren bij de (mogelijke) kolonies te vangen. Dit zou
kunnen hebben geresulteerd in het niet uitvliegen van de watervleermuizen.

6.3. Meervleermuis

De gegevens van de meervleermuis uit 2000 laten zieh moeilijk vergelijken met de gegevens
uit 1987. In 1987 zijn de aantallen adulte meervleermuizen veelal berekend omdat veel
kolonies zijn gevonden in de tijd dat jongen al mee vlogen. Daarnaast was het aannemelijk
dat sommige kolonies al aan het uit elkaar vallen waren.
De in deze studie gesehetste inventarisatie geeft een verre van eompleet beeld. In veel
plaatsen zijn geen kolonies gevonden of is niet gezoeht. Daarnaast is het zeer wet denkbaar
dat in plaatsen waar wel kolonies zijn gevonden meer kolonies aanwezig zijn.
Vooral bij het tellen van grotere aantallen vleermuizen is het mogelijk dat enkele uitvliegers
over het hoofd zijn gezien. In twee van de zes keer waren er meerdere uitvliegopeningen.
Het gemiddeld aantal vleermuizen zoals gevonden in deze studie komt overeen met de
inventarisatie van Mostert & van Winden (1989). Als de aanname wordt gedaan dat de
spreiding van de kolonies over de dorpen gelijk is gebleven dan zou dit betekenen dat de
populatie minimaal uit 1500 adulten bestaat. Deze waarde kan het beste worden gezien als
riehtgetal.
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·f. CONCLUSIE

7.1. Rosse vleermuis

{J De gemiddelde grootte van de kolonies ligt rond de vijfentwintig
(J Er is een grote spreiding in de grootte van de kolonies
o Het uitvliegen van de rosse vleermuizen is normaal verdeeld
o De uitvliegtijd is ongeveer een uur
o Er zijn geen kolonies van rosse vleermuis aanwezig in Park Vollenhove
o De aantallen in 1999 lijken gestegen in vergelijking tot 1987 maar worden vermoedelijk

verklaard door een verschil in methodiek. Derhalve kan niet worden geconcludeerd dat
de rosse vleermuis is toegenomen of is afgenomen. Het lijkt er op dat de aantallen stabiel
zijn.

7.2. Watervleermuis

o De aantallen watervleermuizen lijken, als wordt gelet op het aantal uitvliegers uit de
kolonies, in 1999 afgenomen ten opzichte van die in 1987. Vermoedelijk wordt deze
afname veroorzaakt doordat niet aile kolonies zijn gevonden. Het niet vinden van aile
kolonies is zeer waarschijnlijk, gelet op het grote aantal rondvliegende en zwermende
watervleermuizen. Voor toe- en/of afname van de watervleermuis zijn geen aanwijzingen
gevonden.

7.3. Meervleermuis

Q De gemiddelde kolonie grootte ligt rond de honderddertig
Q Er is een grote spreiding in het aantal meervleermuizen per kolonie en per plaats
Q Het uitvliegen duurt ruim een uur
Q De spreiding in uitvliegtijd is positief verdeeld
Q Gelet op de spreiding van de kolonies in 1987 en 2000 in relatie tot het aantal

meervleermuizen per kolonie kan de aanname worden gedaan dat populatie grootte uit
minimaal 1500 adulten bestaat.

7.4. Eindconclusie

Ondanks dat de verzamelde resultaten in deze studie verre van een totaal beeld geven en de
resultaten van de studie van Mostert & van Winden (1989) eveneens geen exact beeld
geven, is het aannemelijk dat:

de vleermuispopulatie in Noordwest-Overijssel, gebaseerd op gegevens van de rosse
vleermuis, watervleermuis en meervleermuis, niet veranderd is.
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Bijlage 1. Lijst van aanwezige personen.

1999 2000 Voornaam Tuss Naam Ad resPostcodePlaats

--

2000Gerben AchterkampOude Rijnsburgerweg 422342 BCOegstgeest

2000

Hans BekkerGeertruida Hoeve 332804 HSGouda

1999

-Annelies v.d.Blij Stationsweg 3 8011 CZZwolle

1999

--Ton BodeKallenkoterallee 143-a8331 ADSteenwijk

1999

-Theo DoumaElzenlaan 10 7954 EARouveen
--

2000
Marijke DreesBrinklaan 9 9722 BAGroningen

1999

--Nico DriessenStationsweg 3 8011 CZZwolle
--

2000
Ansje GjaltemaSenatoriumstraat 77413 RCDeventer

1999

2000Menno HaakmaDr. De Vriesstraat 311654 JTBenningbroek
--

2000Anne-Jifke HaarsmaBoerhaavelaan 112334 EBLeiden

1999

--Rona HelderHofstad 37 5126 EWGilze
--

2000Ruth HesselingKoninginnenweg 1481075 EDAmsterdam

1999

--Roel HoeveD.v.Bourgondiestraat 578325 GGVollenhove
-

2000Albin Huniav. Lennepkade 260 b1053 NDAmsterdam
--

2000Rene JanssenRijksstraatweg 804197 RMBuurmalsen

1999

--Janien KampsKamperfoelie 13 7443 MANijverdal

1999

--Claudia KiewietHeckningecamp 87824 EBEmmen
--

2000Rob KoelmanAlexanderstraat 2a9724 JWGroningen-
2000Bart KranstauberOpwijkstraat 20 2272 BDVoorburg

1999

--Rudy v.d.Kuil Lutherse Burgwal 242512 CBDen Haag
1999

--Gerard v.Leiden Hulstenlaar 4 5467 BAVeghel
1999

--Peter UnaE. de Boer van rijkstraat 132331 HHLeiden

1999

-Ronald Massemaker

1999

2000Frank MertensThorbeckestraat 186702 BRWageningen
1999

2000Kees MostertPalamedesstraat 742612 XSDelft
-

2000Bart NoortJuliana van Stolberglaan 902181 SXHillegom
1999

2000Fraukje RienksKochekade 178 8017 LJZwolle

1999

2000Kamiel SpoelstraKochekade 178 8017 LJZwolle
--

2000Roeleke SteentjesMarijkestraat 35 7491 XHDelden

1999

2000Eric ThomassenMiddelstegracht 282312 TXLeiden

1999

2000Daniel TuitertPilotenlaan 101 8017 HGZwolle

1999

--Peter TwiskJan Mosmanslaan 195237 BBs-Hertogenbosch
1999

--Joost VerbeekGemaal 9 1613 AMGrootebroek
-

2000Lucas deVries Veenweg 156 7417 ZXDeventer

2000

Anke v.d.Wal v. Lennepkade 260 b1053 NDAmsterdam

1999

--Hillie
Waning-VosTurflaan 18 7776 BJSiagharen

1999

--Henri
WeijsmanTony Offermansweg 61251 KJLaren

1999

--Willemien
WeijsmanTony Offermansweg 61251 KJLaren

1999

--Alphons vanWinden Ubbergseweg 1666522 KDNijmegen
1999

--Joy deWit Veldhuizenstraat 821106 DHAmsterdam

1999

--Erik Jan deWit Veldhuizenstraat 821106 DHAmsterdam

1999

-Cees ZoonWitharenweg 10 7738 PGWitharen





f3ijlage 2. Overzicht van de gevonden meervleermuiskolonies

Straat Plaatsuitvliegers

Hendrie de eranestraat 1ge

Kuinre142

Hendrie de eranestraat 54

Kuinre85

Hendrie de eranestraat 84

Kuinre6

Kloosterstraat 24

St. jansklooster33

Kalenbergerweg 20

Kalenberg20

Worstdijk 1

Kuinre158

Hoofdstraat 9

Ossenzijl285

??
Wetering183





Die Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)

Vrijwilligers
De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (\IZZ) is in 1952 opgericht als een
platform voor allen met belangstelling voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming. Geleidelijk
ontwikkelt de VZZ zich steeds meer als een vrijwilligersorganisatie met als doe I een structuur te
bieden voor allen die zich actief met zoogdierbescherming bezighouden.

Zoogdierbescherming
De VZZ telt thans ruim 850 leden en heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt.
Vooral de zoogdierbescherming krijgt veel aandacht. Het standpunt daarbij is dat gestreefd moet
worden naar het behoud van levensvatbare populaties. Dat betekent dat maatschappelijke
activiteiten als jacht, wegenaanleg, stadsuitbreiding en ontgrondingen getoetst moeten worden op
hun effekten op de zoogdierpopulaties, alvorens zij doorgang kunnen vinden.

Activiteiten en structuur
De VZZ geeft brochures uit en twee TIJDSCHRIFTEN: het wetenschappelijke tijdschrift 'Lutra' en het
populair wetenschappelijk tijdschrift 'Zoogdier'. Op beide tijdschriften kunnen ook niet-Ieden zich
abonneren.

Een aantalleden heeft haar kennis en krachten gebundeld in THEMA TISCHE WERKGROEPEN die
min of meer zelfstandig opereren. De Veldwerkgroep, de Werkgroep Kleine Marters, de Werkgroep
Zeezoogdieren, de Vleermuiswerkgroep Nederland en de Werkgroep Boommarter Nederland
bestaan al geruime tijd. Jongere werkgroepen zijn de Werkgroep Zoogdierbescherming, de
Werkgroep Voorlichting, de Beverwerkgroep en de Werkgroep VZZ-Intemationaal.
In Overijssel is een REGIONALE WERKGROEP opgericht om de contacten tussen de leden in de
provincie te versterken. Naar verwachting zal in andere provincies dit voorbeeld gevolg krijgen. De
werkgroepen vormen de actieve kemen van de VZZ. Zij organiseren themadagen, excursies, inven
tarisatiekampen en determineerdagen. Enkele werkgroepen geven NIEUWSBRIEVEN uit met
mededelingen en verslagen over hun activiteiten.

Inventarisaties
Veel onderzoek naar het voorkomen van zoogdieren in de Benelux en de eisen die zij stellen aan het
leefmilieu wordt door leden of werkgroepen van de VZZ ge'initieerd. Zo loopt al een paar jaar het
landelijke projekt ZOOGDIERMONITORING, waarvoor op diverse plaatsen in Nederland
systematisch tellingen van zoogdieren worden verricht. In het recente verleden is onderzoek verricht
naar het voorkomen van zoogdieren in wegbermen en naar de noordse woelmuis in Noord-Holland
en in Friesland.

De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in RAPPORTEN, uitgegeven door de vereniging, of
in een van de tijdschriften. De VZZ wordt ook steeds vaker ingeschakeld als uitvoerder van
onderzoek naar de verspreiding van en het beheer van zoogdieren in de regio.

Public Affairs
Aan de hand van de inventarisaties kunnen beheersadviezen gegeven worden aan de rijksoverheid
en terreinbeherende instanties. Veel leden van de VZZ die professioneel deelnemen in overleg- en
adviesgroepen, met betrekking tot het natuurbeleid van hogere en lagere overheden, gebruiken de
VZZ als platform voor kennis en visie ten aanzien van de in het wild levende zoogdieren.

Lidmaatschap
Wie ook zijn steentje wit bijdragen aan de bescherming van zoogdieren in Nederland kan lid worden
van de VZZ. Het lidmaatschap bedraagt f. 40,- per jaar (inclusief het tijdschrift Zoogdier). Het
lidmaatschap met beide tijdschriften bedraagt f. 55,-. Een los abonnement op het tijdschrift Zoogdier
is ook mogelijk (zonder lid te worden). Een jaarabonnement kost f. 25,-.
Opgave bij het Secretariaat van de VZZ, Oude Kraan 8,6811 LJ Amhem, tel. 026-3705318,
fax 026-3704038, e-mail zoogdier@bigfoot.com
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