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Interne zaken werkgroep: 

Vleermuiswerkgroep Noord-Holland wil de kennis over vleermuizen verspreiden en vergroten onder 

haar leden en informatie verzamelen over de verspreiding van vleermuizen in Noord-Holland.  

Wij doen dit met name door excursies aan leden te geven en mee te helpen in landelijke 

onderzoeken als de kerkzoldertellingen en de jaarlijkse meervleermuistelling. 

De informatie over onze activiteiten wordt per email aan de leden gestuurd.  

 

 

Activiteiten in 2019 

In 2019 zijn er twee excursies gegeven. Eén was op Landgoed Marquette in Heemskerk waarbij we 

mooi rosse vleermuizen konden zien. De andere was een vaarexcursie in de Eilandspolder waar we 

ondanks het koude weer gelukkig wel meervleermuizen hebben gehoord en gezien, maar ook 

laatvliegers en ruige dwergvleermuizen.  

Uiteraard zijn alle bekende meervleermuiskolonies geteld in juni. 

 

Dit jaar heeft de Vleermuiswerkgroep Noord-Holland, dankzij financiële ondersteuning van het 

Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland, eDNA onderzoek kunnen uitvoeren naar 

vleermuizen op kerkzolders. Dit project had als doel de kennis over de verspreiding van vleermuizen 

op kerkzolders, en dus in Noord-Holland, te vergroten. Dit onderzoek is gestart door de vondsten van 

Myotis soorten (water- en baardvleermuizen) op kerkzolders in West Friesland. Deze soorten op 

kerkzolders is bijzonder omdat  

• de watervleermuis oorspronkelijk een boombewonende soort is  

• de baardvleermuis maar heel schaars voorkomt in Noord-Holland.  

Middels visueel kerkzolderonderzoek zijn de soorten vaak niet te vinden. Op vijf zolders in West-

Friesland zijn keutels van vleermuizen verzameld. De resultaten waren zeer verassend! Op alle vijf de 

zolders waren baardvleermuis, watervleermuis én gewone grootoorvleermuis aanwezig. Daarnaast 

zijn er op sommige zolders ook nog gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger 

uitwerpselen aangetroffen. Van dit onderzoek zijn berichten via Facebook en Twitter verspreid. 

 

Vleermuiswerkgroep Noord-Holland is gelieerd aan de Zoogdiervereniging. 

 


