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1.
1.1

Verenigingszaken
Organisatie

Leden
Het aantal leden is in 2015 per saldo met 16 toegenomen tot 154 op 31 december. Het
aantal donateurs is gedaald naar 1.
Bestuur
Vanaf de ALV in 2015 heeft Nicole de Ruiter de taken van voorzitter vervuld. Hiermee
was het bestuur tijdelijk compleet, maar vanwege het vertrek van één bestuurslid met
als taak “voorlichtingscoördinator” is er één bestuursfunctie vacant. We hopen op de ALV
van 2016 een nieuw bestuurslid te kunnen verwelkomen.
De bestuurssamenstelling was op 31 december 2015 als volgt:
 Nicole de Ruiter, voorzitter
 Frans Bosch, penningmeester
 Tina Reilink, secretaris
 Tjeerd Kooij, kenniscoördinator
Regiostructuur
Ter bevordering van de onderlinge contacten en ter ontlasting van het bestuur is een
regiostructuur ontwikkeld, waarbij Gelderland was opgedeeld in 15 regio's. In 2014
moesten 3 regio's het helaas nog steeds zonder regiocoördinator stellen. In 2014 is echter een extra regio aan deze structuur toegevoegd, namelijk de Regio Wijchen, waarmee
het totaal op 16 komt. Wijchen had een club met actieve vleermuismensen, en de coördinator van deze groep is nu regiocoördinator voor deze regio. De mate waarin activiteiten in de regio's worden aangeboden (waaraan overigens ook niet-leden kunnen deelnemen) verschilt sterk per regio. Regiocoördinatoren worden aangemoedigd om verslagjes
van hun activiteiten te publiceren in de ledenbrief.
Algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) is bij uitstek het moment waarop de leden elkaar ontmoeten, nieuws en ervaringen uitwisselen en de ontwikkelingen binnen de
vereniging worden besproken. In 2015 werd de ALV gehouden op zaterdag 21 maart in
Popcentrum Jacobiberg te Arnhem. De ALV werd door 14 leden geheel of gedeeltelijk
bijgewoond. Van verschillende leden was bericht van verhindering ontvangen.
Het ochtenddeel van de vergadering werd traditioneel besteed aan de organisatorische
zaken binnen de vereniging zoals bestuursverkiezingen, het jaarverslag, het financieel
jaarverslag en de begroting.
Het jaarverslag wordt alleen nog op papier verzonden naar leden en donateurs die niet
over een e-mail adres beschikken. Bij de jaarafsluiting ging het om nog slechts 2 personen. De overige leden en donateurs ontvangen het jaarverslag in digitale vorm per email. Relaties van VleGel (waaronder de contactpersonen van natuurorganisaties en alle
Gelderse gemeenten), ontvangen een e-mail waarin wordt aangegeven dat het jaarverslag vanaf dat moment kan worden gedownload van de website.
Tijdens het middagdeel werden verder de volgende presentaties gegeven:
 Gerhard Glas gaf een overzicht van de vermeldenswaardigheden van de wintertellingen 2014/2015, o.a. met bijzondere vondsten. Zie verder hoofdstuk 5.
 Herman Heskamp vertelt over de activiteiten van komend jaar en het VleGelweekend
 Frans Bosch vertelt over het onderzoek dat hij al 5 jaar doet aan vleermuiskasten
in Epe en Emst
 Fred van Delft vertelt over het opzetten van en zijn werk bij de Liniewacht, vervolgens wordt hierbij nog een filmpje getoond dat door TV Gelderland is uitgezonden over de wintertellingen.
Vleermuiswerkgroep Gelderland
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Frans Bosch reikt de Gerhard Glas bokaal uit aan Ruud Kaal. Bij het afscheid van
Gerhard Glas werd een vragenlijst over de toekomst van de VleGel ingevuld. Degene met de met de meeste vragen goed zou deze bokaal winnen.
Als laatste wordt er een filmpje getoond over uitvliegende Rosse vleermuizen. Dit
filmpje werd gemaakt door Frans Bosch.

Interne communicatie
De communicatie met de leden vindt verder plaats via de volgende kanalen:
 Ledenbrieven. In 2015 zijn 3 ledenbrieven verzonden. Normaliter zijn dat er ongeveer 4.
 E-mail. Voor dringende tussentijdse berichten zijn via groepsverzending aan alle
leden e-mails verzonden.
Website
De website van VleGel met als URL www.vlegel.org geeft aan belangstellenden informatie
over de vereniging en haar activiteiten. Op de website is altijd actuele informatie over de
geplande activiteiten te vinden, alsmede foto's van reeds uitgevoerde activiteiten. Er is
ook een besloten deel dat alleen voor de leden toegankelijk is via een inlogprocedure. In
dit deel kunnen onder andere alle belangrijke documenten van de vereniging worden
gedownload, zoals de actuele ledenlijst. De website is dit jaar grondig vernieuwd, het is
moderne website geworden die ook voor de webmaster goed te beheren en te bedienen
is.
Gemeentegidsen
De contactgegevens van VleGel zijn ook te vinden in de gemeentegidsen, die inmiddels
grotendeels digitaal zijn. De opzet is dat zoveel mogelijk de contactgegevens worden
opgenomen van een lid dat in de desbetreffende gemeente woont. Zijn in een gemeente
geen leden woonachtig dan worden de contactgegevens van de desbetreffende regiocoördinator opgenomen. Is die er ook niet dan worden de contactgegevens van het secretariaat opgenomen. Met de uitgevers van de gemeentegidsen is afgesproken dat de controle op de actualiteit van de gegevens door het secretariaat wordt gedaan.
Vleermuis.net
Dé website in Nederland op het gebied van vleermuizen is vleermuis.net. Op deze website heeft VleGel een eigen pagina (Werkgroepen > Vleermuiswerkgroep Gelderland).
Externe contacten
Vleermuiswerkgroep Gelderland onderhoudt met de volgende organisaties contacten:
 Zoogdiervereniging. VleGel is een zelfstandige vereniging en geen werkgroep van
de Zoogdiervereniging zoals dat in sommige andere provincies wel het geval is.
Daar zijn zoogdierwerkgroepen die zich ook met vleermuizen bezig houden. In
2015 is er contact geweest via de coördinator wintertellingen en de coördinator
zoldertellingen.
 Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN). De VLEN is vooral bekend van de website
vleermuis.net, het jaarlijkse VLEN-congres en de Nacht van de Vleermuis. In 2015
was er geen gestructureerd overleg tussen vleermuis-/zoogdierwerkgroepen in
VLEN-verband.
 Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Met SLG wordt samengewerkt ten aanzien van het afhandelen van vleermuismeldingen (zie hoofdstuk 9). Ook dit jaar
is er weer een cursus voor vleermuisafhandeling georganiseerd, ditmaal in de
Achterhoek.
 Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Geldersch Landschap / De
Geldersche Kasteelen. Contacten met deze terreinbeherende organisaties vonden
met name lokaal plaats en betroffen in de meeste gevallen de uitvoering van wintertellingen en het beheer van de winterobjecten.
 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA beheert het meldpunt
voor bijtincidenten met vleermuizen. De NVWA kan aan VleGel nadere informatie
vragen over bepaalde meldingen en verder is er overleg bij geconstateerde rabiVleermuiswerkgroep Gelderland
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esgevallen. VleGel ontvangt de kwartaalrapporten van op rabiës onderzochte dieren (zie hoofdstuk 9).
Op lokaal niveau wordt uiteraard met een veelheid aan organisaties contacten onderhouden zoals met gemeenten, dierenasiels, dierenartsen, dierenambulances, IVN, KNNV,
groenforums, en dergelijke.
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1.2

Financieel jaarverslag
Resultaten
2015

Begroting
2015

Resultaten
2014

1.550,00
10,00
138,24
0,00
0,00
240,00
650,00

1.300,00
150,00
400,00
0,00
0,00
240,00
250,00

1.335,00
149,37
605,00
0,00
0,00
325,00
250,00

2.588,24

2.580,00

2.664,37

223,77

400,00

405,85

119,37
50,00
0,00
599,38
117,18
224,07

150,00
50,00
100,00
600,00
150,00
240,00
100,00
1.000,00

0,00

Totaal

1.343,77

2.790,00

1.614,83

Overschot (+) of tekort ()

1.244,47

-210,00

1.049,54

Omschrijving
INKOMSTEN (in €)
Contributies
Overige algemene inkomsten
Voorlichting
Workshops
VleGel-weekend
Onderzoek
Overige activiteiten
Totaal
UITGAVEN (in €)
Organisatiekosten
Jaarvergadering en jaarverslag
Overige algemene uitgaven
Materiaalkosten
Voorlichting
Workshops
VleGel-weekend
Onderzoek
Overige activiteiten
Reservering mistnetten

0,00
115,78
119,70
160,53
653,73
9,24
150,00

Toelichting
Inkomsten

Contributies: het begrote bedrag is overschreden door de ledenaanwas.

Voorlichting: er zijn relatief weinig betaalde excursies of lezingen geweest.

Onderzoek: er is een aantal vleermuiskasten verkocht (tegen inkoopprijs).

Overige activiteiten: er is een donatie gedaan uitsluitend bedoeld voor een project in
de omgeving van Arnhem.
Uitgaven

Overige activiteiten: het geld voor het project dat door de leden gekozen kon worden, is niet nog besteed.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015
ACTIVA

PASSIVA

31-12-15
NL70INGB0001995893
Rentemeerrekening
Overlopende activa

TOTAAL

31-1214

31-1214

31-12-15

1.987,60
8.170,55
0,00

2.243,13
6.611,61
0,00

Vrij kapitaal
Algemene reserve
Reservering mistnetten
Overlopende passiva

10.158,15

8.854,74

TOTAAL

8.758,15
500,00
900,00
0,00

7.454,74
500,00
900,00
0,00

10.158,15

8.854,74

Toelichting


De financiële situatie van de vereniging is gezond te noemen.
Er is een reservering van €900 voor de vervanging van de mistnetten en een strategische reserve van €500 opgenomen in de balans.
Het kapitaal dat niet is vastgelegd voor reserveringen, is beschikbaar voor vrije besteding.

Vleermuiswerkgroep Gelderland
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2.

Kennisvermeerdering

Jaarlijks VleGel-weekend
In 2015 vond het jaarlijkse VleGel-weekend plaats in Heumensoord in Nijmegen, waar
we te gast waren bij Natuurmonumenten, in het eerste weekend van juni.
Met een groep van bekende en nieuwe leden hebben we natuurgebied Heumensoord in
de nachtelijke uren bezocht. Helaas zat het weer niet erg mee. In de eerste nacht regende het erg hard en veel. We hebben tijdens een rondje door de wijk met de batdetector
wel enkele dwergvleermuizen waargenomen, maar daar bleef het qua waarnemingen bij.
Wel werd er geoefend met het opzetten van mistnetten.
De tweede nacht was het weer iets beter en besloten we toch maar netten op te zetten.
Helaas koelde het ondanks het warme weer overdag erg snel af, waardoor er ook maar
weinig waarnemingen werden gedaan en er één dwergvleermuis werd gevangen.
Zaterdag werd er ’s middags een lezing gegeven door Eric Jansen van de Zoogdiervereniging over het gebruik van de batlogger, wat erg interessant was.
Tijdens het weekend kregen we ook nog bezoek van een professionele fotograaf, die ons
nachtwerk wilde vastleggen (hieronder is één van de resultaten te zien).
Ondanks de lage aantallen waargenomen vleermuizen was het een geslaagd weekend!

Tijdens het weekend werd er ook gevangen met een harpval (foto: Peter Eekelder)
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Workshops en excursies
Ter bevordering van kennis en vaardigheden, werden in 2013 weer een aantal activiteiten georganiseerd. Ze werden allemaal geleid door ter zake deskundige leden van VleGel.

Workshop geluiden voor beginners (24 april)
Dit jaar werd deze workshop gehouden in Doetinchem om ons te richten op de nieuwe leden, die voortkwamen uit de SLG-cursus, die ook in Doetinchem werd gehouden.

Excursie naar winterverblijf Klein Heidekamp (26 september)
Veel leden willen wel eens een winterverblijf bezoeken, maar de mogelijkheden daartoe zijn beperkt. Daarom organiseert VleGel elk jaar in de herfst een bezoek aan het
grootste overwinteringsverblijf van Gelderland (>1.000 dieren). De kelders zijn dan
inmiddels bevolkt door enkele tientallen dieren. Zij zijn dan nog niet in winterslaap,
maar in gewone slaap en het beeld komt goed overeen met dat in de winter. Een datalogger registreert de in- en uitvliegende dieren. Dit jaar waren er helaas niet zo
veel vleermuizen te bewonderen, wat waarschijnlijk te wijten is aan het zachte weer.

Workshop herkenning winterslapende vleermuizen (25 november)
Ook een jaarlijks terugkerende en druk bezochte workshop. Een must voor wintertellers, maar ook heel interessant voor niet-tellers, omdat het voor bepaalde soorten
nog steeds erg lastig is om ze aan de hand van uiterlijke kenmerken te determineren. Hierbij waren dit jaar veel nieuwe leden en leden van de Liniewacht (die hiervoor waren uitgenodigd, in het kader van hun opleiding) aanwezig.
Er worden ook voor en door de leden de leden in de regio’s verschillende activiteiten georganiseerd. Hieronder volgt een kort overzicht:
Regio Arnhem: kende een redelijk actief jaar. Er is een startbijeenkomst gehouden om
plannen te maken en een bat-detector excursie voor beginners. De vleermuiskasten op
Warnsborn zijn regelmatig gecontroleerd en met twee excursies op een golfterrein gaven
aan welke soorten hier rondvliegen. Meerdere locaties zijn bezocht voor kolonietellingen,
enkele vergeefs maar ook een aantal met mooie resultaten.
Regio Gelderse Vallei: Leden hebben geholpen met de vleermuistellingen op het Landgoed Kernhem in het kader van een tweejaarlijkse monitoring.
Regio IJsselstreek: In de gemeenten Brummen en Rheden worden elk jaar 10 winterverblijven gecontroleerd door leden van deze regio. Dit jaar werden vier soorten vastgesteld (baardvleermuis, watervleermuis, gewone grootoor en franjestaart).
Ook werd er deelgenomen aan het kerkzolderonderzoek. In onze regio zijn 6 kerken bezocht. Er zat een gewone grootoor in de kerk van Hall. Verder werd er alleen mest gevonden. Het resultaat was dermate teleurstellend dat werd besloten om te stoppen met
het kerkzolderonderzoek in onze regio.
In juni hebben wij een kolonie laatvliegers geteld in Brummen. We kwamen tot 14 uitvliegers en in juli is nog een poging ondernomen om opnieuw uitvliegers te tellen. Helaas
was de kolonie toen vertrokken. In de zomer van 2015 werden vleermuizen gemonitord
op de Empensche- en Tondensche Heide. Daarbij werd vooral geëxperimenteerd met
nieuwe techniek en software.
Regio Noord-Veluwe: Er zijn in 2015 twee activiteiten ondernomen. Op 12 juni werd de
jaarlijkse telling van een kolonie laatvliegers verricht. We kwamen dit jaar tot 98 uitvliegers. Bij de telling waren 7 mensen aanwezig, waarvan 5 VleGel-leden.
Op 16 september bekeken we op uitnodiging van Jan Hop een waterkelder op de Wezepsche Heide. Deze grote kelder is door Vitens voor gebruik afgestoten en daarna geschikt
gemaakt voor overwinterende vleermuizen. De kelder is indrukwekkend groot en hoog.
Minstens zo indrukwekkend is het werk dat verzet is om de kelder aan te passen. Door
een muur van een meter dik is een ingang voor mensen gemaakt. Twee iets minder dikke tussenmuren zijn eveneens van een doorgang voorzien.
Naast enkele VleGel-leden waren er ook mensen van andere natuurorganisaties aanwezig. Omdat de excursie na zonsondergang eindigde kon er nog even naar enkele gewone
dwergvleermuizen op de hei geluisterd worden. Voor sommige mensen was dit een nieuwe ervaring.
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Hoewel de activiteiten nog steeds primair voor de eigen leden worden georganiseerd, zijn
ze ook toegankelijk voor niet-leden, zodat ook zij kennis kunnen maken met de activiteiten van de vereniging. Hier werd ook dit jaar weer gebruik van gemaakt.
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3.

Voorlichting

Sinds de komst van een nieuwe voorlichtingscoördinator in het bestuur (Herman Heskamp) heeft deze belangrijke activiteit weer een impuls gekregen en wordt steeds verder
uitgebouwd. De meeste voorlichtingsactiviteiten vinden plaats op verzoek, waarbij uiteraard jaarlijks terugkerende activiteiten zijn. Ze worden doorgaans uitgevoerd door in
de buurt wonende leden zonder dat deze vanuit het bestuur worden aangestuurd. Wel
zijn er vanuit de vereniging voorlichtingsmaterialen beschikbaar. Er worden verschillende
voorlichtingsmethoden gebruikt, die desgewenst kunnen worden gecombineerd:

Lezing
Als het gaat om een publiekslezing is het onderwerp de levenswijze van vleermuizen in het algemeen. Deze wordt geïllustreerd met behulp van een film of een PowerPoint presentatie. Voor speciale groepen kan ook een lezing op maat worden
verzorgd.

Wandeling met de batdetector
Een wandeling met de batdetector is een openbaring voor wie dat nog nooit heeft
meegemaakt. De deelnemers maken in de natuur kennis met verschillende soorten vleermuizen en hun ultrasone geluiden.

Kraam
De kraam wordt geplaatst op evenementen met een "groen" karakter. Het geven
van positieve informatie over vleermuizen (wegnemen van eventuele negatieve
gevoelens) is een belangrijke doelstelling. Ook wordt voorlichting gegevens over
de activiteiten van de vereniging. Na jaren niet meer te zijn ingezet is gebleken
dat de materialen zijn verouderd. In 2014 heeft het vernieuwen van deze materialen doorgang gevonden. Zo zijn er bijvoorbeeld visitekaartjes met de contactgegevens van VleGel gemaakt.
In 2015 is de start gemaakt met een zogenaamd promotie-team, dit zijn leden die hebben aangegeven interesse te hebben in het uitvoeren van één of meerdere van bovenstaande taken. Zij worden dan gevraagd als er een vraag bij het secretariaat binnenkomt. Dit zal het komende jaar verder worden uitgebreid.
Activiteitenoverzicht
Apeldoorn: Excursies voor bezoeker première nieuwe natuurfilm (2x)
Bemmel: Lezing voor stichting Lingewaard Natuurlijk, over vleermuizen en kasten
Bennekom: Op 5 juni werd een publieksexcursie georganiseerd op Landgoed Hoekelum
Eerbeek: Publieksexcursie
Ede: Film, quiz en wandeling met de batdetector vanuit Natuurcentrum Veluwe (3x).
Ede: Een voorlichtingskraam op de jaarlijkse Kernhem Fair.
Ermelo: Via het Pakhuis, museum voor erfgoed, natuur en educatie vleermuisexcursies
verzorgd. Na een korte presentatie zijn we naar het landgoed Oud Groevenbeek te Ermelo gegaan. Er was redelijk veel belangstelling voor de 3 excursies.
Gendringen: Excursie Nacht van de Vleermuis
Neede: Rondleiding door vleermuismuseum (4x), activiteit excursie voor de Nacht van
de Vleermuis (40 deelnemers), vleermuiskasten timmeren
Otterlo: Lezing en excursie met leerlingen van een middelbare school uit Hengelo
Putten: Vleermuisexcursie gehouden vanuit Natuurmonumenten op landgoed Oldenaller.
Rheden: Publieksexcursie
Ruurlo: Vleermuisexcursie met batdetector op camping de Tamaring (70 deelnemers)
Winterswijk: Kraam bij open dag Winterswijkse steengroeve.
Wijchen: Batdetector-excursies
De workshop vleermuiskasten maken die wij in samenwerking met Natuurmonumenten
hadden georganiseerd kon dit jaar helaas geen doorgang vinden. Er waren wel planken
gezaagd voor een 30-tal vleermuiskasten.

Vleermuiswerkgroep Gelderland
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Nacht van de vleermuis
In het laatste weekend van augustus wordt in heel Europa aandacht besteed aan vleermuizen tijdens de European Bat Night. In Nederland worden de activiteiten gecoördineerd en gefaciliteerd door de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN). In de volgende
plaatsen zijn wandelingen met de batdetector georganiseerd: Gendringen en Neede.
Vleermuismuseum
In Neede bevindt zich het officiële Nederlandse vleermuismuseum. Helaas heeft het
stichtingsbestuur van de Stichting Vleermuizendorp Neede in oktober 2014 het besluit
moeten nemen de expositie te sluiten in verband met vernielingen van de tentoongestelde materialen. De expositie blijft toegankelijk voor excursies op aanvraag.
Vleermuizen in de Stad
Vleermuizenindestad.nl is een website die alle informatie over het omgaan met vleermuizen in de stad bundelt. De initiatiefgroep houdt elk jaar een symposium over dit onderwerp, dit jaar in Amsterdam.
VleGel(leden) in de media
In 2015 is er een film van een kwartier op de Lokale Omroep Ede over vleermuizen in de
gemeente Ede (met name het vleermuisreservaat op Landgoed Kernhem) vertoond. In
het vleermuismuseum in Neede zijn meerdere keren filmopnames gemaakt.
Voorlichting vanuit het secretariaat
Ook in 2015 is VleGel weer vele malen benaderd met vragen over vleermuizen. Over de
leefwijze van vleermuizen, hulp bij een spreekbeurt, vragen m.b.t. ecologisch onderzoek,
verzoeken om inventarisatiegegevens, hulp bij mitigerende of compenserende maatregelen, vragen van journalisten, van studenten, e.d. Alle vragenstellers zijn zo goed mogelijk geholpen of doorverwezen.

Vleermuiswerkgroep Gelderland
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4.

Vleermuisbescherming

Vleermuisbescherming is een belangrijke doelstelling van de vereniging. VleGel wordt
geregeld benaderd door mensen die zich zorgen maken over vleermuizen in verband met
geplande ruimtelijke ingrepen. Overigens speelt vaak ook eigenbelang een rol. Daarnaast
kunnen leden zelf stuiten op mogelijk negatieve effecten van ruimtelijke ingrepen. Door
in gesprek te gaan met de initiatiefnemers of vergunningverlenende instanties te informeren wordt getracht de negatieve effecten te voorkomen. Eventueel worden de vleermuisactiviteiten ter plaatse bekeken met een batdetector. VleGel voert zelf echter geen
ecologisch onderzoek uit, dat laten wij graag over aan de ecologische adviesbureaus. Als
VleGel hiervoor wordt benaderd wordt verwezen naar de website waar een lijst kan worden gedownload met ecologische adviesbureaus in Gelderland die ook vleermuisonderzoek aanbieden. Indien nodig worden zienswijzen of bezwaarschriften ingediend (altijd
via het bestuur).
In het afgelopen jaar hebben leden en/of het bestuur bemoeienis gehad met de volgende
beschermingsactiviteiten:
 Apeldoorn:
 Melding van mannetje dwergvleermuis die was ontsnapt aan naisolatie. Het dier zat onder het isolatiemateriaal.
 Melding van vleermuizen die uit een huis leken te komen bij naisolatie. Dieren zijn opgevangen en weer losgelaten. De spouw is
wel geïsoleerd.
 De gemeente Apeldoorn is dit jaar gestart met het in kaart brengen
van vleermuizen in de bebouwde kom van Apeldoorn. In het kader
hiervan zijn veel inventarisaties gedaan en kerkzolders bezocht.
Hier werden vooral (sporen van) grootoorvleermuizen aangetroffen.
 Bij een massawinterverblijf werd voor het eerst winterzwermen
waargenomen.
 Eerbeek: Laatvlieger werd door de dierenambulance bij de coördinator van Regio
Apeldoorn gebracht nadat deze onder het pur-schuim aangetroffen werd. Het dier
is schoongemaakt en werd dezelfde avond nog losgelaten.
 Ede: In 2015 hebben wij ons bezig gehouden met onderstaande infrastructurele
ontwikkelingen in de gemeente Ede bestudering van (ontwerp-) bestemmingsplannen, ecologische adviesrapporten en contact hierover met ambtenaren van de
Gemeente Ede en met de Stichting Milieuwerkgroepen Ede).
o Vleermuisinventarisatie van de gehele bebouwde kom van Bennekom;
o Kap van bomen aan de Kranenburg te Ede;
o Verplaatsing van een sportveld in Ederveen;
o Aanleg van de Parklaan;
o Inrichting nieuw woongebied Park Reehorst Noord;
o Beheerplan faunavoorzieningen gemeente Ede;
o Kap van bomen aan de Oortveldlaan en Kamperfoelielaan te Ede;
o Kap van bomen aan de Concordialaan te Ede;
o Kap van bomen aan de Evekinkweg te Wekerom;
 Putten: In september gevraagd om te kijken bij de nieuwe vleermuis wand. Een
verouderde wijk wordt afgebroken en ter compensatie voor nestgelegenheid is
daar een grote wand gemaakt. Onder zijn een aantal vleermuiskasten, daar boven
kasten voor mussen en boven in zijn kasten voor gierzwaluwen geplaatst. Helaas
waren alle vleermuiskasten leeg en zien ze er nog maagdelijk uit.
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5.

Winterverblijfplaatsen

Tellingen vleermuizen in winterkwartieren winter 2014/2015.
Winter 2014-2015 kende een korte periode met vorst vanaf kerst en een tweede pas
vanaf eind januari. Net als een jaar eerder wachtten meerdere tellingleiders op lagere
temperaturen en voerden hun tellingen pas tegen het einde van de telperiode uit.
In totaal hebben 20 tellingleiders (vaak samen met andere leden en/of terreinbeheerders) 251 objecten bezocht, waarvan er acht nog niet eerder waren bezocht (waaronder
één in 2014 nieuw gebouwd object). In 200 objecten werden één of meer winterslapende
vleermuizen aangetroffen. In 45 objecten ging dat slechts om 1 of 2 vleermuizen. De
bijdrage hiervan aan monitoring is beperkt, maar omdat vele ervan dicht bij andere objecten zijn gelegen worden ze vrij gemakkelijk even ‘meegeteld’. Of zulke (al meerdere
winters ‘marginale’) objecten door tellingleiders worden ‘opgegeven’ is mede afhankelijk
van de vraag of nog verbeteringen uitgevoerd kunnen en zullen worden. Anderzijds zal
het aantal objecten ogenschijnlijk toenemen doordat objecten die tot nog toe samen als
één object zijn genomen afzonderlijk zullen worden genummerd. Dit speelt vooral in de
Nieuwe Hollandse Waterlinie met de vele afzonderlijke kazematten, maar (beperkter) ook
elders.
Alle tellingen zijn uitgevoerd tussen half december en half februari. De gegevens zijn
opgenomen in de bestanden van het deelproject vleermuiswintertellingen van het project
Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).
De tellingen leverden alles bij elkaar het volgende totaalresultaat:

Vleermuissoort:
aantal:
( % )
---------------------------------------------------------- ----------------baardvleermuizen (Myotis myst./brandtii)
463
( 11.0 )
brandts vleermuis (Myotis brandtii)
franjestaart (Myotis nattereri)
1049
( 25.0 )
bechsteins vleermuis (Myotis bechsteini)
vale vleermuis (Myotis myotis)
1
watervleermuis (Myotis daubentonii)
1892
( 45.0 )
meervleermuis (Myotis dasycneme)
95
( 2.3 )
dwergvleermuizen (Pipistrellus sp.)
71
( 1.7 )
laatvlieger (Eptesicus serotinus)
grootoorvleermuizen (Plecotus sp.)
491
( 11.7 )
ongedetermineerde vleermuizen
142
( 3,4 )
--------- +
Totaal
4204
Er zijn ongeveer 235 vleermuizen meer geteld dan vorig jaar. Een grove correctie leert
dat in de objecten die zowel in winter 2013-2014 als nu zijn geteld, in totaal ongeveer
185 (bijna 5%) vleermuizen meer zijn geteld. Dit ondanks dat in de kelders Klein Heidekamp juist ongeveer 90, op de Willem III te Apeldoorn ruim 80 en in Zilven ongeveer 45
minder vleermuizen konden worden geteld. Dat het “saldo” van de tellingen toch positief
is (zoals gebruikelijk in een winter met iets meer vorst) komt dus doordat in veel objecten een hoger aantal vleermuizen werd aangetroffen. Veelal ging dat om kleine verschillen.
Grotere positieve verschillen waren er in de twee kelders op Soeria (samen voor het
eerst meer dan 100 vleermuizen), pompkelder Groevenbeek, de duiker onder de A50, de
bunker Kop van Deelen, de riolen bij Stroe, de put bij Vierhouten, fort Nieuw Sint Andries
en de steenovens van Vuren, in de Blauwe Kamer en in de Ooijpolder. Ook in de tien kelders in het Staatswildreservaat samen werden weer meer dieren geteld dan vorig jaar
Vleermuiswerkgroep Gelderland
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Tot de ‘kleine succesjes’ behoren de eerste vleermuizen in een in 2012 in combinatie met
een oeverzwaluwwand gebouwde vleermuiskelder bij Beltrum.
Wat betreft de soorten was de aanwezigheid van de vale vleermuis voor de vierde achtereenvolgende winter in de ijskelder bij Baak opmerkelijk en verheugend.
Bij de meervleermuizen nam het aantal getelde dieren wat toe, maar werden minder
exemplaren gevonden in objecten buiten de “winterkern” Vliegveld Deelen. De uit NoordHolland afkomstige gechipte meervleermuis die vorig winter werd gevonden in een bunker op de Hoge Veluwe werd daar opnieuw aangetroffen. In de kelders op Klein Heidekamp werden diverse “oude bekenden” aangetroffen, waarvan een enkele op dat moment tenminste 9,5 jaar oud was.
Het aantal franjestaarten nam opnieuw toe, echter nergens met opvallende aantallen, al
was het aantal in steenoven Blauwe Kamer wel opmerkelijk.
Bij de baardvleermuizen nam het aantal niet verder af maar lijkt het verschil tussen beide concentratiegebieden vastere vorm aan te nemen. In vanouds het “baardvleermuisbastion” Nieuwe Hollandse Waterlinie nemen de aantallen geleidelijk af. In de drie grote
NHW-forten in Gelderland samen werden nu nog maar 73 exemplaren geteld, dat waren
er tien jaar geleden nog 123. Met name in de forten is sprake van een toename van activiteiten voor restauratie en herbestemming. In het tweede concentratiegebied, een aantal objecten samen in een ruime halve cirkel rond Dieren, werden opnieuw meer dan 100
baardvleermuizen geteld.
Er waren ditmaal geen meldingen van mogelijke Brandt’s vleermuizen, evenmin van
Bechsteins vleermuis en er werd ook geen enkele laatvlieger gevonden.
Er werden wat meer gewone dwergvleermuizen aangetroffen, ook in wat meer objecten.
Het grootste positieve verschil in totaalaantal gaven de grootoorvleermuizen te zien, wat
een gebruikelijk beeld is in iets ‘echtere’ winters zoals deze. Behalve in de steenoven
Blauwe Kamer gaat het echter nergens om grote aantallen, al is de grootoor in meerdere
objecten de talrijkste (en soms de enige) soort en waren in vijf andere objecten meer
dan tien exemplaren aanwezig.
Onderhoud, advisering en aanleg
Heerewaarden, Fort Nieuw Sint Andries. Opnieuw werd de deur door brandstichting
vernield en opnieuw heeft Staatsbosbeheer prijzenswaardig snel herstel laten uitvoeren.
Bennekom. Door het weghalen van grond tegen de buitenkant is de eerder gemaakte
invliegopening van deze voormalige waterkelder voor vleermuizen beter vindbaar gemaakt.
Hoog Buurlo. Het voor inspectie niet, maar voor vleermuizen wel bereikbare deel van
een uit twee delen bestaande kelder is nu ook voor vleermuisonderzoekers toegankelijk
gemaakt.
Arnhem. Overleg met de gemeente is gestart om thans geheel ontoegankelijke kelder in
één van de parken geschikt te maken als winterkwartier; hopelijk zal dit in 2016 worden
uitgevoerd.
Apeldoorn. In de bomvrije schuilplaatsen op de Willem III kazerne zijn maatregelen
getroffen tegen het binnendringen van marters die hier in winter 2014-2015 tientallen
vleermuizen hebben gedood.
Een speciaal voor vleermuizen ingericht gebouw op de Harskamp werd dit jaar voor het
eerst bewoond door alle doelsoorten waarvoor deze was neergezet.
Hoge Veluwe. Vrijwilligers hebben in een bunker een laag modder en rottend hout verwijderd en een zijgangetje uitgediept om meer volume te krijgen; tijdens de werkzaamheden is aan de vrijwilligers toelichting gegeven over vleermuizen en winterslaap en het
verwachte nut van de werkzaamheden.
Arnhem, Koningsweg-Noord & Zeven Provinciën. De eerder genoemde advisering
over de bouw van een nieuwe vleermuiskelder vanwege projectontwikkeling heeft geleid
tot een concreet plan, dat naar verwachting in 2016 zal worden uitgevoerd.
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6.

Kolonietellingen

Een kolonie vleermuizen bestaat uit een groep genetisch aan elkaar verwante dieren
waarvan de vrouwtjes 's zomers één of meerdere kraamgroepen vormen. Het aantal
kraamgroepen vormt dus een indicatie voor het aantal kolonies. Een kraamgroep, die
doorgaans uit enkele tientallen tot wel honderden dieren bestaat is ook gemakkelijker te
ontdekken dan verblijfplaatsen van solitaire mannetjes. Uiteraard wil VleGel graag weten
hoeveel kolonies er zich van de verschillende soorten vleermuizen in Gelderland bevinden
en welke ontwikkeling die te zien geven.
Al enkele jaren kunnen mensen die een groep vleermuizen in hun huis hebben of die een
boom kennen waar een groep vleermuizen in verblijft, dat melden op de website
www.vleermuis.net (Vleermuis gezien). Iedere provinciale vleermuiswerkgroep heeft toegang tot de meldingen uit de desbetreffende provincie. Vanuit VleGel coördineert Gerrit
Kolenbrander deze activiteiten. Na een melding neemt hij contact op met de melder om
meer inzicht in de melding te krijgen en vast te stellen of een bezoek ter plaatse nodig is.
Vanuit de kennisbehoefte van VleGel is dat doorgaans wenselijk omdat een gemiddelde
burger nu eenmaal geen vleermuissoorten kan onderscheiden. In dat geval wordt de
melder doorverwezen naar de dichtstbijzijnde VleGel-lid. Een telling ter plaatse biedt tegelijkertijd veel mogelijkheden om voorlichting te geven aan de bewoners (en vaak ook
aan nieuwsgierige buren).
De meldingen van 2015
Dit jaar waren er 26 meldingen van vleermuizen
Bij 21 meldingen betrof het een kolonie die zijn door verwezen naar een lid van de
vleermuiswerkgroep of een klachtenafhandelaar.
Verder (5X) waren het meldingen over vleermuizen die ergens vliegen.
De eerste melding kwam op 6 mei en de laatste waarschijnlijk door het warmere weer op
23 november.
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7.

Zolderonderzoek

Sinds 2008 vormen de zoldertellingen in Gelderland een onderdeel van het monitoringproject zoldertellingen van de Zoogdiervereniging. Dit monitoringproject is gestart in
Zuid-Nederland met als doelsoorten: Grijze grootoorvleermuis en Ingekorven vleermuis.
Andere soorten gelden als "bijvangst". Omdat deze soorten in Gelderland vooralsnog niet
voorkomen, hebben we hier uitsluitend met "bijvangst" te maken. Voor dit project heeft
de Zoogdiervereniging telformulieren en een handleiding ontwikkeld. Ten behoeve van de
uniformiteit worden deze ook in Gelderland gebruikt. Hoewel in Zuid-Nederland in de
maand augustus wordt geteld hebben wij deze werkwijze niet overgenomen. In Gelderland wordt vooralsnog de gehele zomer geteld.

Grootoorvleermuizen op de kerkzolder in Wichmond (Foto: Wilber Thus)
Zoldertellingen 2015
Er is door 15 telgroepjes geteld. Zij hebben 101 verblijven bezocht en daar 273 vleermuizen aangetroffen. Het ging vooral om gewone grootoren: 261. Verder werden er 8
gewone dwergvleermuizen, 3 laatvliegers en 1 baardvleermuis gezien. In een groot deel
van de objecten werden geen dieren gezien, maar vaak wel mest en/of vlindervleugels.
In Apeldoorn is door Aard Simons, als student van Helicon, bij wijze van stage het grootste deel van de kerken in de gemeente Apeldoorn en een aantal andere gebouwen gecontroleerd op vleermuizen. Daardoor zijn veel nieuwe objecten bezocht.
Er is ook een deel van de gebouwen die in het verleden wel geteld werden, niet bezocht.
Daarnaast heeft een telgroepje aangegeven met de activiteit te willen stoppen. Zij hadden met een grote inspanning weinig resultaat verkregen. Voor 2016 heeft zich daarentegen ook iemand aangemeld als nieuwe teller.
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8.

Project vleermuiskasten

De doelstellingen van het project zijn:
 Het verzamelen van informatie m.b.t. het gebruik van kunstmatige vleermuisverblijven.
 Het verstrekken van informatie over kunstmatige vleermuisverblijven.
 Het coördineren van activiteiten m.b.t. vleermuiskasten (aanschaf of bouw, ophangen, tellen).
 Het verzamelen van telgegevens van vleermuiskasten in Gelderland.
In 2015 waren de volgende projecten bekend waar grotere aantallen vleermuiskasten
zijn geplaatst. In alle gevallen worden de kasten geteld door leden van VleGel. Een kast
wordt als gebruikt genoteerd als er vleermuizen of mest in is aangetroffen.

Foto Kees Jan Schilstra

Inhoud van een vleermuiskast te Leuvenum (Foto: Rob Nijman)
Arnhem - Warnsborn
Sinds 2011 hangen er in het bos op landgoed Warnsborn 23 vleermuiskasten van Vlegel.
Ook in 2015 werden deze gecontroleerd op bezetting. Dankzij een flexibel groepje leden,
bestaande uit Marc van der Valk, Gerhard Glas en Ciet Aveskamp – van Deth lukte het de
kasten in de periode april tot oktober maandelijks te controleren.
Bij de controles worden de kasten van het type Schwegler 2FN (zie foto) geopend, en de
dieren gecontroleerd op soort en geslacht. Natuurlijk met ontheffing van de Flora- en
faunawet.
De waarnemingen staan weergegeven in onderstaande grafiek. Vaste gasten in de kasten
waren gewone dwergvleermuizen: bij elk bezoek werden die aangetroffen, maar vooral in
augustus. Vaak ging het in die maand om een man en een vrouw in 1 kast. Eenmaal
dook er een ruige dwergvleermuis op, en in voor – en najaar een franjestaart. De bezoeken van dit jaar werden ingeluid en afgesloten met een grote kluit van 6 rosse vleermuizen: 2 respectievelijk 1 vrouwelijke dieren, de rest mannen.
De bezetting was niet heel hoog: gemiddeld waren er bij een controle 3 kasten bezet, en
bij de beste controle, in augustus, waren 7 van de 23 kasten bezet. Topkast was kast 35,
waar bij 5 van de 7 bezoeken een dier aangetroffen werd!
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Verspreiding van de soorten over de maanden in de vleermuiskasten op landgoed
Warnsborn (gegevens: Jasja Dekker)

Vleermuizen in kast (Foto: Jasja Dekker)
Ede - Edese Bos
In het Edesche Bos hangen 40 vleermuiskasten sinds begin 2009. Het primaire doel van
deze kasten is om op termijn te kijken welke delen van het Edesche Bos het meest in
gebruik zijn als jachtgebied voor verschillende soorten vleermuizen met behulp van telemetrisch onderzoek.
Helaas zijn de telgegevens een aantal jaren niet weergegeven in het jaarverslag en maken we vanaf 2015 een nieuwe start.

2015
Aantal controlerondes
Aantal kasten gebruikt
Hoogste aantal dieren in 1 ronde
Hoogste aantal dieren per soort, in 1 ronde:

7
10
>40

Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Rosse vleermuis

1
>23
20
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Epe / Emst
Vanaf 2010 worden 18 Schwegler 2FN houtbetonkasten gecontroleerd op drie begraafplaatsen in Epe en Emst.

Aantal controlerondes
Aantal kasten gebruikt
Hoogste aantal dieren in 1 ronde
Hoogste aantal dieren per soort, in 1
ronde:
Gewone grootoorvleermuis
Gewone dwergvleermuis
Rosse vleermuis
Franjestaart
Ruige dwergvleermuis
Laatvlieger

2015
6
5
10

2014
7
14
9

2013
6
12
18

2012
6
9
14

2011
7
12
12

2010
6
7
3

3
6
1
-

6
3
1
1

16
2
1
1

11
3
-

8
4
-

2
1
1
-

Het aantal vleermuizen was dit jaar beduidend lager dan vorig jaar zonder dat daar een
goede oorzaak voor aan te wijzen was. In december zijn de zes kasten van de begraafplaats in Emst verplaatst naar de Gemeentebossen van Epe.
In de zomer van 2013 zijn in de IJsselvallei 24 door de Vleermuiswerkgroep Gelderland
gekochte kasten opgehangen. Daar zijn na drie jaar nog geen vleermuizen aangetroffen.
De meeste kasten vertonen ondertussen wel gebreken.
In het voorjaar van 2013 zijn in het centrum van Epe 8 vleermuiskasten opgehangen als
mitigerende maatregel. Er zijn na drie seizoenen nog geen vleermuizen in vastgesteld.
De kasten zijn ook verplaatst naar de Gemeentebossen.
Nieuw Milligen
In 2010 zijn hier 47 kasten opgehangen van verschillende types. In de omgeving is een
aantal jaren een Bechstein's vleermuis aangetroffen in een winterverblijf en met het project wordt gehoopt ook in de zomer Bechstein's vleermuizen aan te treffen. Tot op heden
is dat echter nog niet het geval. In 2011 zijn 12 kasten verplaatst en 16 extra kasten
opgehangen. Tevens is van een flink aantal kasten de invliegopening verkleind, met name om vogels te weren. In 2013 hangen er totaal 51 mogelijk bruikbare kasten.
2015
2013
Aantal telronden
5
2
Aantal kasten gebruikt
11
6
Hoogste aantal dieren in 1 ron15
de
12
Hoogste aantal dieren per soort, in 1 ronde:
(Gewone) grootoorvleermuis
2
Gewone dwergvleermuis
11
13
Ruige dwergvleermuis
Franjestaart
1
Laatvlieger
1
Bosvleermuis
1
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2012
4
28
47

2011
6
23
19

2010
18
22

17
29
1
-

12
15
1
-

14
12
1
-

Jaarverslag 2015

Zevenaar
Eén van onze leden heeft in 2007 een vleermuiskast die over was aan zijn woning opgehangen. Aanvankelijk werd de kast bevolkt door ca. 7 gewone dwergvleermuizen, maar
dit aantal breidde zich gestaag uit, echter in 2013 nam het aantal weer iets af:
2010: 34
2011: 47
2012: 60
2013: 45
2014: 37
2015: 96
De kast wordt 1x per jaar, eind mei begin juni, gecontroleerd.
Hoenderloo
Op het terrein van voormalig camping de Oase zijn in maart 2014 nog 12 vleermuiskasten (Schwegler 1FS, houtbeton met verkleinde invliegopening) opgehangen. In oktober
2014 waren deze kasten al in gebruik door gewone dwergvleermuizen. In 2015 werd de
eerste bosvleermuis in deze kasten aangetroffen.
2015

2014

Aantal controlerondes
Aantal kasten gebruikt
Hoogste aantal dieren in 1 ronde
Hoogste aantal dieren per soort, in 1 ronde:

5
10
60

4
11
29

Gewone dwergvleermuis
Bosvleermuis

52
8

29

Leuvenum

Het bosgebied ‘Zwarteberg’ (100 ha) in de Leuvenumse bossen van Natuurmonumenten te Ermelo
zijn in de periode 2013 – 2014 heel veel bomen gekapt. Hierdoor is er een corridor ontstaan voor het
wild tussen de ‘Stakenberg’ en het ‘Hulshorsterzand’. Als mitigerende maatregel moesten er 19
vleermuiskasten worden opgehangen. De eerste 15 kasten zijn eind september 2014 opgehangen. De
kasten van het type ‘Fledermausflachkasten 1FF’ van Holzbeton Schwegler.
2015
Aantal controlerondes
Aantal kasten gebruikt
Hoogste aantal dieren in 1 ronde
Hoogste aantal dieren per soort, in 1 ronde:

5
11
22

Gewone dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuis
Watervleermuis
Rosse vleermuis

14
1
6
1
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9.

Afhandeling vleermuismeldingen

In Gelderland worden meldingen van vleermuizen die zijn gevonden of overlast veroorzaken, afgehandeld door een groep van 129 personen, waarvan de meesten speciaal hiervoor zijn opgeleid. Het betreft een gezamenlijk project van Stichting Landschapsbeheer
Gelderland en VleGel. Het project wordt gefinancierd uit bijdragen van gemeenten. Eind
2013 participeerden 32 van de 56 Gelderse gemeenten. Daarentegen zijn er nog 7 gemeenten die wel een eigen meldpunt hebben, maar niet financieel aan het project bijdragen, waaronder een grote gemeente als Apeldoorn.
Omdat het netwerk in de Achterhoek-Liemers onderbezet was geraakt, is hier in 2015
opnieuw een cursus gegeven. Maar liefst 18 vrijwilligers hebben in 2015 hun certificaat
gehaald om vleermuismeldingen af te kunnen handelen. Hiermee is het netwerk ook in
dit gebied weer helemaal op peil. De cursus werd georganiseerd door VleGel en SLG en
bestond uit vier theorieavonden, een praktijkavond met excursie en een terugkomavond.
De VleGel (Henriëtte van der Loo en Tjeerd Kooij) nam een groot deel van het inhoudelijke programma voor haar rekening. Alle vrijwilligers hebben (per gemeente) de beschikking gekregen over een batdetector en daarmee kon tijdens de excursie in Bredevoort
meteen geoefend worden.

Oefenen met de batdetector tijdens de excursie in Bredevoort.
Meldingen van 2015
In 2015 zijn er minder meldingen afgehandeld dan in de jaren daarvoor. De reden hiervoor is niet helemaal duidelijk. Wel is in 2015 de overstap gemaakt naar digitaal invoeren. Er zal in 2016 gekeken worden of dat invloed heeft gehad op het aantal afhandelingen (of het niet invoeren). Het is natuurlijk ook mogelijk dat er gewoon minder meldingen waren door de weersomstandigheden (bijv. zachte winters).
In 2015 zijn 130 meldingen afgehandeld. Ook dit jaar kwamen de meeste meldingen uit
Apeldoorn gevolgd door Arnhem. Verder waren er, net als elk jaar, toch ook weer diverse
meldingen van buiten Gelderland. Uit de resultaten van 2015 blijkt dat 28% van de meldingen telefonisch is afgehandeld. Bij de overige 72% is een bezoek aan de betreffende
locatie gebracht. Deze percentages verschillen iets met die van 2014 (23-76%). In 2015
zijn meer meldingen telefonisch afgehandeld. Veel vrijwilligers geven aan regelmatig telefonische meldingen af te handelen zonder hiervan een rapportageformulier in te vullen.
Dit heeft uiteraard invloed op de hierboven vermelde percentages.
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Aantal dieren per melding
Het blijkt dat in 2015 bij 69% van de meldingen het om één dier gaat. Dit is lager dan in
2014 (76%). Het percentage meldingen met meerdere dieren is hetzelfde als in 2014
(15%). Ten opzichte van 2014 is in 2015 vaker aangegeven dat het aantal dieren onbekend is.

Meerdere dieren per melding varieert van 2 tot en met 84
Aangetroffen soorten
Uit de tabel met aangetroffen soorten blijkt dat in 2015 (evenals in voorgaande jaren) bij
de meeste meldingen sprake was van Gewone dwergvleermuizen. De Gewone dwergvleermuis is de meest algemene soort van Nederland. Driekwart van alle vleermuizen in
Nederland behoort tot deze soort, vandaar de vele meldingen van deze soort. Het totale
aantal aangetroffen exemplaren ligt fors lager dan vorig jaar.
Aangezien het aantal meldingen lager is, is het niet verwonderlijk dat de aantallen per
soort zijn afgenomen ten opzichte van 2014.
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Wijze van contact in 2015
Een melder belt meestal de vrijwilliger op. Een belangrijke vraag is hoe de melder de
vrijwilliger heeft gevonden. Op het rapportageformulier kan dit worden ingevuld. Deze
informatie is voor 2015 in categorieën verdeeld en het resultaat is in onderstaande staafdiagram weergegeven. De dierenambulances blijken de belangrijkste aangevers van
meldingen. Deze zijn veelal goed bekend en veel mensen denken daar het eerste aan
wanneer ze een vleermuis in nood treffen. Zorg dus dat je als afhandelaar bekend bent
bij de dierenambulance(s) in je omgeving. Onlangs heeft SLG de dierenambulances een
brief gestuurd om het netwerk onder de aandacht te brengen evenals de website
www.vleermuis.net :een effectief medium om een vrijwilliger te vinden. Meldingen die via
het gemeentelijke meldpunt binnenkomen, nemen steeds verder af.
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