
VLEN-dag en Vlaams-Nederlandse zoogdierstudiedag 
thema Vleermuizen  

VLEN | Zoogdiervereniging | Natuurpunt 
ZATERDAG 29 OKTOBER 2011 Naturalis, Leiden 

 
Zaal open: 09:15 uur  

 
Tijdens het Internationale Jaar van de Vleermuis staat de Vlaams- Nederlandse 
zoogdierstudiedag dit jaar in het teken van Vleermuizen en wordt daarom gezamenlijk 
georganiseerd met de VLEN, tegelijk met de jaarlijkse VLEN- dag. Schrijf het in je agenda 
en mis deze dag niet!  
 
Deze dag staat in het teken van lezingen over vleermuizen, vleermuisonderzoek en andere 
vleermuiswetenswaardigheden. Daarnaast is het een dag waarop alle personen die geïnteresseerd 
zijn in vleermuizen in Nederland en Vlaanderen elkaar kunnen ontmoeten.  
Dit jaar verwelkomt Naturalis ons in haar auditorium. Tegen betaling kan een lunch genuttigd 
worden in het museumrestaurant. Naast de diverse lezingen zijn er posters en verschillende 
vleermuisgerelateerde stands. De dag duurt van 9:15 uur tot 17:00. 
Dit symposium is gratis voor leden, niet leden dienen zich (gratis) aan te melden via  
excursie@vleermuis.net. 
 
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:  

Tijd  Onderdeel  Spreker  
9:15 Zaal open, koffie en thee in het Museumrestaurant 
10:00 Opening door de dagvoorzitter Ben Van Der Wijden  
Lezingen  
10:05 Vleermuizen… een gevaar voor de volksgezondheid? Peter Lina 
10:30 Een vleermuisvriendelijke verlichtingskleur Herman Limpens 
10:50 Brugrenovaties en vleermuizen. Kan dat samen? A-J Haarsma 
11:10 Pauze (koffie en thee)  
11:45 De Bechsteins vleermuis: Ambassadeur van bossen van oude 

standplaatsen in Vlaanderen 
René Janssen en Daan 
Dekeukeleire 

12:15 (Waarom) gaan vleermuizen dood door windturbines? Marc van der Valk 

12:45 Pauze (in het museumrestaurant is een betaling een lunch te nuttigen)* 
In auditorium: Film: “Vleermuizen in bossen” van Frédéric Forget. Deze film is 
bekroond tijdens het Festival du film nature” in Namur. 

13:45 Laatvliegerkolonies vinden? Zoek vroeg in het jaar!  Ruud Kaal 
14:05 Gebruik van ruimte en tijd door laatvlieger tijdens de nacht 

(Engels/ Nederlands) 
Thierry Kervyn 

14:45 De nacht van de vleermuis 2011. Grootschalig een succes?! Annemieke 
Ouwehand en Neeltje 
Huizinga 

15:00 Pauze (koffie en thee)  
15:45 Vergelijkende studie van auto- en fietstransecten in het 

Brussels gewest 
Alex Lefevre 

16:15 Grootschalig letten op de kleintjes Mischa van Hout 
16:45  Afsluiting door de dagvoorzitter Ben Van Der Wijden  
17:00 Opruimen en/ of het gebouw verlaten  
 Sluiting gebouw  

* Een lunchpakket met twee broodjes kaas of ham en een glas melk of karnemelk wordt 
aangeboden voor 3,95 euro. 
Z.O.Z. voor routebeschrijving 
 



Routebeschrijving 
Deze dag wordt gehouden in het Auditorium van Museum Naturalis, Darwinweg 2 te 
Leiden. Deze locatie ligt op 500 meter van het treinstation Leiden. Tevens is er 
voldoende parkeergelegenheid. Een parkeermunt kan gekocht worden voor 3 euro bij 
de kassa van Naturalis. 
 

 

 
 


