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● Boommarter. Foto: Mart Smit.

Nieuwsflits

● Ruige dwergvleermuis. Foto: Bert Pijs.

Ruige dwergvleermuis steekt 
Noordzee over
Een ruige dwergvleermuis is van het 
Verenigd Koninkrijk naar Nederland 
gevlogen. Daarmee is voor het 
eerst aangetoond dat deze dieren 
de Noordzee kunnen oversteken.
De ruige dwergvleermuis (Pipistrel-
lus nathusii) was in 2012 geringd 
in de Engelse stad Blagdon, vlak 
bij Bristol. De resten van het diertje 
werden eind vorig jaar ontdekt in 
Friesland, op zo’n halve kilometer 
van de kust. Tot nu toe wisten 
deskundigen niet of de dieren de 
reis van zo’n 600 kilometer over de 
Noordzee konden maken. Het was 
al bekend dat de ruige dwergvleer-
muizen zowel in Engeland als op 
het Europese vasteland voorko-
men. Ook was al duidelijk dat ze 
vaak grote afstanden afleggen, 
maar dus niet dat ze ook de zee 
kunnen oversteken. Deskundigen 
zijn opgetogen over de vondst. Bij 
Blagdon zijn maar 34 vleermuizen 
geringd. Dat een daarvan, ondanks 
windmolenparken en andere geva-
ren onderweg, de oversteek heeft 
kunnen maken, vinden de deskun-
digen bijzonder.

Hans Vader ‘Waarnemer van 
verdienste’ voor Sovon
Hans Vader is door Sovon Vogel-
onderzoek Nederland gehuldigd als 
‘Waarnemer van verdienste’. Hij is 
in 1960 samen met Fred Koning al 
begonnen met het systematisch in 
kaart brengen van de broedvogels 
in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen (AWD). Latere inventarisatie-
jaren van Hans en Fred in de AWD 
zijn meegenomen bij de totstand-
koming van het standaardwerk De 
broedvogels van West-Nederland. 
In 1984 lanceerde Sovon landelijk 
het BMP (Broedvogel Monitoring 
Project). Hans Vader heeft hier 
vanaf het begin aan meegedaan 
met een eigen telplot in de AWD. 
Dit heeft hij jaarlijks gedaan tot en 
met 2013. Hij heeft ook jarenlang 
de BMP-tellingen in de AWD van 
alle andere vrijwillige vogeltellers 
voor Sovon gecoördineerd en tel-
lers geholpen bij het arbeidsinten-

Atlas van de Noord-Hollandse 
zoogdieren op komst
Als trouwe lezer van Tussen Duin 
en Dijk bent u vast op de hoogte 
van de komst van de boommarter 
en het voorkeursbiotoop van de 
Noordse woelmuis. Maar hoeveel 
vleermuizen hebben wij in onze pro-
vincie en welke zoogdieren vangen 
de kerkuilen in West-Friesland? In 
november 2014 kunt u hier alles 
over lezen in de Atlas van de Noord-
Hollandse zoogdieren!

Kattenbezitters en overige zoog-
dieronderzoekers
Tussen 2009 en 2011 heeft Land-
schap Noord-Holland, samen met 
andere provincies en de Zoog-
diervereniging, veel gedaan om 
zoogdierwaarnemingen te verzame-
len. Duizenden Noord-Hollanders 
hebben gereageerd op persbe-
richten en zoogdierwaarnemingen 
doorgegeven. 
Foto’s met kattenprooien, verhalen 
over ontmoetingen met hermelijnen 
en enquêtes over eekhoorns in 
tuinen, stroomden bij ons binnen. 
Daarnaast is ook gericht onder-
zoek uitgevoerd. Geen groep is zo 
fanatiek in beeld gebracht als de 
vleermuizen. Bijna elk kilometerhok 
is met een batdetector onderzocht 
door zo’n twintig enthousiastelingen 
die een vleermuiscursus hebben 
gevolgd. Ook is er veel onderzoek 
verricht naar braakballen van kerk-
uilen (zie www.uilenballenpluizen.
nl) en hebben recent opgerichte 
marterwerkgroepen met camera-
vallen de boommarter (en andere 
dieren) weten vast te leggen in 
verschillende gebieden. Vanaf 2009 
hebben vrijwilligers en deskundige 
onderzoekers ruim 100.000 nieuwe 
waarnemingen van zoogdieren in 
onze provincie gedaan.

Tijd voor een update
Het laatste zoogdierboek over 
Noord-Holland gaat over vleermui-
zen en dateert uit 1992. Dankzij het 
grote aantal waarnemingen, is het 
beeld van zoogdieren in Noord-
Holland enorm geactualiseerd. 
Zo blijkt de huisspitsmuis aan een 

sieve uitwerken van hun gegevens. 
En dan nu de terechte erkenning. 
Hans gaat intussen gewoon verder 
met tellen: hij telt nog steeds 
maandelijks de watervogels in het 
Westerkanaal in de AWD.
https://www.sovon.nl/nl/actueel/
nieuws/waarnemers-t-zonnetje 

Nieuw boek over heidebeheer
Er is veel te doen over heidebe-
heer. Rigoureus plaggen, de inzet 
van grote grazers - iedereen heeft 
er wel een mening over. Het boek 
Heidebeheer, moderne methoden in 
een eeuwenoud landschap laat een 
frisse wind waaien door deze dis-
cussie. In de publicatie staat van al-
les over heidebiotopen (zandverstui-
vingen, droge en vochtige heides en 
vennen), het beheer en de effecten 
op flora en fauna. Er is veel aan-
dacht voor achtergrondinformatie 
over heidelandschappen (ontstaan, 
waterhuishouding, achteruitgang, 
herstel en inrichting). Allerlei mo-
derne en oude beheervormen zoals 
branden, aanleg van akkers en 
visgraatplaggen zijn uitgewerkt en 
natuurlijk wordt ook de monitoring 
van flora en fauna beschreven. Het 
is een fraai geïllustreerde, complete 
praktijkgids met talrijke voorbeelden 
voor natuurbeheerders, boswach-
ters en vrijwilligers. Deze bundeling 

van waardevolle, actuele kennis uit 
onderzoek en praktijk is toegespitst 
op heides van de hogere zandgron-
den en dus zeer bruikbaar voor 
bijvoorbeeld de heideterreinen van 
het Gooi, maar ook voor terrein-
beheerders in de duinen is er veel 
informatie in te vinden. Het boek is 
te bestellen bij de KNNV Uitgeverij 
voor 19,95 euro.

enorme opkomst te zijn begonnen, 
is de aardmuis op Texel verschenen, 
waagt het damhert zich buiten de 
hekken, is de otter weer terug en 
hebben tal van nieuwe zoogdieren 
onze provincie bereikt. Ook is er 
een schare aan nieuwe waarnemers 
opgestaan. We willen hen, de oude 
garde en u laten zien hoe het met 
de Noord-Hollandse zoogdieren 
gaat. Tijd voor een update dus. 
Landschap Noord-Holland brengt 
de Noord-Hollandse atlas samen uit 
met de NOZOS.

Landelijke zoogdieratlas
Momenteel is er ook een landelijke 
atlas in de maak. Is een Noord-Hol-
landse zoogdieratlas dan wel no-
dig? Zeker! Dit boek wordt gemaakt 
door en voor Noord-Hollanders. Er 
komen specifieke wetenswaardig-
heden aan de orde over de geschie-
denis en beschermingsmaatregelen. 
Hoe komen botjes van de bruine 
beer bijvoorbeeld in Velsen terecht? 
En wat doen we in Noord-Holland 
voor de das? Waar liggen de plaat-

sen waar veel soorten zoogdie-
ren voorkomen en welke nieuwe 
soorten hebben we erbij in onze 
provincie? Kortom, een boek met 
gevarieerde informatie, die zowel 
een beginnende zoogdierliefhebber 
als de geoefende expert interessant 
zal vinden. 

Uw naam vermeld en een gratis 
boek
Het boek komt tot stand dank-
zij vele vrijwilligers die teksten 
schrijven en foto’s verzamelen. 
Help mee de atlas te realiseren en 
sponsor een zoogdier waar u iets 
mee heeft. Voor 75 euro wordt uw 
naam vermeld bij de soort en u 
ontvangt het boek dan gratis. Ga 
naar www.landschapnoordhol-
land.nl/zoogdierenatlas voor meer 
informatie. Ook bedrijven en andere 
organisaties kunnen sponsoren. 
Mail hiervoor naar d.hoogeboom@
landschapnoordholland.nl voor de 
mogelijkheden.

Dorien Hoogeboom


