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Ontdekking

• Steenwijk:
• Eerst werd gedacht: Gebouw + grote vleermuis = Laatvliegers 

• Kritische vraag van Erik Korsten op filmpje 2016: “Zijn dat wel laatvliegers?”

• Ik was té zelfverzekerd, bleek toen ik kritischer ging kijken. 

• In de Parkbuurt, had ik al eens uitvliegende (83 stuks) “laatvliegers” geteld bij 
mijn zus haar woning in 2014. 

• In een school vlakbij zaten ook al jaren vleermuizen, rossen én laatvliegers, 
om het nog verwarrender te maken. 

• Dagmar Heidinga is bioloog en woonde in die buurt, en we hadden regelmatig 
contact over deze populatie. 



Ontdekking

• Deze foto werd in 2016 op de VLEN-dag gebruikt bij een presentatie 
over laatvliegers. 

• Niemand zag het… 

• Maar dit zijn jonge rossen. 
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Ontdekking

• In 2018 ging ik uitvliegende rossen tellen met een groep ecologen. Ik 
vroeg welke soort het was, men was er unaniem over eens dat het 
laatvliegers moesten zijn.

• Dus, onze hersenen zijn zo voorgeprogrammeerd dat we met 
confirmation bias het veld in gaan. Mensen maken fouten. 

• Pas hier voor op!  



Verder onderzoek

• De ambitie is om deze populatie verder te onderzoeken. 

• Er is geen budget, dus wordt dit vrijwillig gedaan. 

• Maar budget is wel gewenst om dit goed (met zenders) te 
onderzoeken!

• Dagmar Heidinga heeft inmiddels talloze uren besteed aan het in 
beeld krijgen van deze populatie, dus ik pronk met een groot deel met 
haar data! 

• Dit levert al een goed inzicht in de verblijfplaatsen… 



19-7-19
156 uitvliegers!

Veel verhuisgedrag 
vastgesteld!



Wat weten we niet?

• We weten niet zeker waar en met hoeveel ze overwinteren. 

• In oktober 2019 zag ik een groep van 25 rossen zwermen bij een 
woning in Giethoorn… zouden daar rossen overwinteren?

• Dagmar zag tot en met 7 november 2020 waarnemingen van >10 
dieren en op 25 februari 2021 nam ze enige activiteit waar.

• Zouden ze gewoon in gebouwen overwinteren? Of waar blijven ze 
anders? 



Wat in ieder geval kan in de winter…

• In de kerstvakantie van de zeer koude winter in 2011 hebben 
ongeveer 60 rosse vleermuizen intrek genomen in een 
vakantiewoning. Toen na een paar weken van geen gebruik ineens de 
verwarming aanging werden de dieren actief met alle paniek bij de 
vakantiegangers van dien. 
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(mogelijk) Grootste rosse verblijf in Nederland
IN GEBOUW!!!
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(mogelijk) Grootste rosse verblijf in Nederland
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IN GEBOUW!!!
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Wat is belangrijk

• Niet elke grote vleermuis in een gebouw is een rosse vleermuis.

• Gebouwen zijn mogelijk belangrijker voor deze soort dan 
aangenomen. Dit is geen algemene kennis bij vleermuiswerkers.

• Dit wordt niet meegenomen in het Vleermuisprotocol, met dit 
protocol wordt sowieso niet goed genoeg rekening gehouden met 
een soort die vaak verhuist.

• Het is onbekend waar ze in de winter zitten…
• Maar dat willen we dit jaar waarschijnlijk uit gaan zoeken als tijd en energie 

dit toelaten (met eigen budget)!


