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1 Verenigingszaken 
 

1.1 Organisatie 
 
Leden 

Op 31 december 2017 was het ledenaantal 172. 

 

Bestuur 

De bestuurssamenstelling was op 31 december 2017 als volgt: 

 Nicole de Ruiter, voorzitter 

 Annemieke Ouwehand, secretaris 

 Reinoud Raaijmakers, penningmeester 

 

Regiostructuur 

Ter bevordering van de onderlinge contacten en ter ontlasting van het bestuur is een 

regiostructuur ontwikkeld, waarbij Gelderland was opgedeeld in 16 regio's. In 2017 

moesten een aantal regio’s het helaas nog steeds zonder regiocoördinator stellen. De 

mate waarin activiteiten in de regio's worden aangeboden (waaraan overigens ook niet-

leden kunnen deelnemen) verschilt sterk per regio. Regiocoördinatoren worden aange-

moedigd om verslagjes van hun activiteiten te publiceren in de ledenbrief. 

 

Algemene Ledenvergadering 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) is bij uitstek het moment waarop de le-

den elkaar ontmoeten, nieuws en ervaringen uitwisselen en de ontwikkelingen binnen de 

vereniging worden besproken. In 2017 werd de ALV gehouden op 22 maart te Ekoza te 

Arnhem. De ALV werd door 18 leden geheel of gedeeltelijk bijgewoond. Van verschillende 

leden was bericht van verhindering ontvangen. 

 

Het eerste deel van de vergadering werd traditioneel besteed aan de organisatorische 

zaken binnen de vereniging zoals bestuursverkiezingen, het jaarverslag, het financieel 

jaarverslag en de begroting. 

De leden en donateurs ontvangen het jaarverslag in digitale vorm per e-mail. Relaties 

van VleGel (waaronder de contactpersonen van natuurorganisaties en alle Gelderse ge-

meenten), ontvangen een e-mail waarin wordt aangegeven dat het jaarverslag vanaf dat 

moment kan worden gedownload van de website. 

 

Tijdens het tweede deel werden verder de volgende presentaties gegeven: 

 Eerste resultaten wintertellingen 2016/2017(Gerhard Glas) 

o De belangrijkste resultaten van de wintertelling waren: 260 bezochte objec-

ten, 5 nieuw (1 nieuwbouw 2016), 216 met vlm, 45 met 1 of 2 ex, 45 zonder 

vlm, 31 niet geteld, 4577 vlm (4453 in 2015-2016). 

o Minder dieren dan voorgaande jaar: baardvleermuis, watervleermuis, meer-

vleermuis. Meer dieren dan voorgaande jaar: franjestaart, dwergvleermuis, 

grootoorvleermuis, indet. 

o Bijzonderheden: geen vale vleermuis meer gezien. Al weer geen Bechsteins-

vleermuis of laatvlieger. 1 ruige dwergvleermuis en de meervleermuis uit de 

Wieringermeer is voor de 5e keer aanwezig. 

o Voor het eerst dieren in de objecten Wezepsche heide, Beekbergerwoud, 

Nieuw Milligen, Zeven provinciën.  

o De overige resultaten zijn terug te vinden in het ledengedeelte van de website. 

 Kennismaking met de GNMF. 

o Zie hiervoor het verslag van de ALV van 2017. 

 

Interne communicatie 

De communicatie met de leden vindt verder plaats via de volgende kanalen: 

 Ledenbrieven. In 2017 zijn 4 ledenbrieven verzonden.  

 E-mail. Voor dringende tussentijdse berichten zijn via groepsverzending aan alle 

leden e-mails verzonden.  
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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.  

 

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 regioco-

ördinator opgenomen. Is die er ook niet dan worden de contactgegevens van het secre-

tariaat opgenomen. Met de uitgevers van de gemeentegidsen is afgesproken dat de con-

trole 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 websi-

te 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 

2017 is er contact geweest onder andere over het project Zoönozen in de nacht. 

 Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN). De VLEN is vooral bekend van de website 

vleermuis.net, het jaarlijkse VLEN-congres en de Nacht van de Vleermuis. In 

20167was er geen gestructureerd overleg tussen vleermuis-/zoogdierwerkgroepen 

in VLEN-verband. 

 Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Met SLG wordt samengewerkt ten aan-

zien van het afhandelen van vleermuismeldingen.  Het was in 2017 niet nodig om 

een cursus voor vleermuisafhandeling te organiseren. 

 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 win-

tertellingen 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 rabi-

ësgevallen. VleGel ontvangt de kwartaalrapporten van op rabiës onderzochte die-

ren. 

 Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF). De Vleermuiswerkgroep was als lid 

vertegenwoordigd op de algemene ledenvergadering van de Gelderse Natuur- en 

Milieufederatie (GNMF) in april in Fort Pannerden. Ook was Vleermuiswerkgroep 

aanwezig op het zogeheten ‘Oogstfeest’ van de grote groene organisaties in Gel-

derland in oktober, ditmaal bij Natuurmonumenten in Oud-Reemst, en werd deel-

genomen aan de bijeenkomst over Biodiversiteit van de Provincie in november in 

het Provinciehuis. Op beide laatstgenoemde bijeenkomsten werden veel projecten 

gepresenteerd door vrijwilligersgroepen die zich bezighouden met beheer van een  

bepaald gebied gericht op algemene natuurverbetering of ook meer specifiek 

soortgerichte gebiedsmaatregelen. Daarnaast bieden de bijeenkomsten een goede 

mogelijkheid voor netwerken, het aanhalen van bestaande en het leggen van 

nieuwe contakten. 

 

Op lokaal niveau wordt uiteraard met een veelheid aan organisaties contacten onderhou-

den zoals met gemeenten, dierenasiels, dierenartsen, dierenambulances, IVN, KNNV, 

groenforums, en dergelijke. 

http://www.vlegel.org/
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1.2 Financieel jaarverslag  
 

 

Omschrijving 

Resultaten 

2017 

Begroting 

2017 

Resultaten 

2016 

    INKOMSTEN (in €) 

   

    Contributies 1.160,00 1.500,00 1.457,50 

Overige algemene inkom-

sten 338,50 60,00 58,20 

Voorlichting 0,00 100,00 80,00 

Workshops 0,00 0,00 50,00 

VleGel-weekend 0,00 0,00 0,00 

Onderzoek 0,00 240,00 240,00 

Overige activiteiten 0,00 250,00 250,00 

T-shirts verkoop 228,95 0,00 0,00 

 

   

Totaal 1.727,45 2.150,00 2.135,70 

 

 

 

 

UITGAVEN (in €) 

  

 

   

 

Organisatiekosten 252,95 450,00 1.310,12 

Jaarvergadering en jaar-

verslag 143,50 150,00 158,00 

Materiaalkosten 0,00 400,00 0,00 

Voorlichting 0,00 150,00        0,00 

Workshops 217,70 150,00 102,50 

VleGel-weekend 481,13 250,00 225,49 

Onderzoek 317,87 50,00 10,98 

Overige activiteiten 50,00 30,00 73,76 

T-shirts onkosten  412,65 0,00 0,00 

 

 

 

 

Totaal 1.875,80 1.630,00 1.880,85 

 

 

 

 

Overschot (+) of tekort 

(-) -148,35 520,00 254,85 

 

Toelichting 

Er heeft een correctie op de balans en resultaten van 2016 plaatsgevonden i.v.m. een 

foutief geboekte post. De resultaten vallen voor 2017 negatief uit, omdat er nog relatief 

veel te ontvangen gelden uitstaan.  
 

Inkomsten 

Overige algemene inkomsten: er is totaal €338,50 aan donaties ontvangen, waarvan       

€ 300, - van de provincie Gelderland als prijs voor een idee ingediend door Gerie Men-

sink. Het bedrag wordt gereserveerd onder materiaalkosten voor een nog nader te bepa-

len bestemming.  

Er is mede door het laat versturen van herinneringen, enige achterstand met het innen 

van uitstaande contributiegelden en de vergoeding van SLG. Jaarlijkse vergoeding van de 

Zoogdiervereniging voor 2017 is in januari 2018 overgemaakt. Totaal nog te innen gel-

den voor 2017 zijn daardoor nog ongeveer € 1000, - . 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016 

 

 
 
ACTIVA PASSIVA 

        

 
31-12-17 

 
31-12-16 

 
31-12-17 

 
31-12-16 

        NL70INGB0001995893 2.094,10 
 

2.242,45 Vrij kapitaal 9.643,85 
 

9.063,83 

Rentemeerrekening 8.249,75 
 

8.221,43 Algemene reserve 500,00 
 

500,00 

Overlopende activa 1.000,00 

 

0,00 Reservering materiaal 1.200,00 

 

900,00 

    
Overlopende passiva 0,00 

 
0,00 

       
 

TOTAAL 11.343,85 
 

10.463,88 TOTAAL 11.343,85 
 

10.463,88 

 

Toelichting 

De financiële situatie van de vereniging is gezond te noemen.  

Er is een reservering van € 900, - voor de vervanging van de mistnetten onder de reser-

vepost “materiaal” en een strategische reserve van €500,- opgenomen in de balans. Het 

prijzengeld (€ 300, -) van de provincie Gelderland is voorlopig ook onder de reservepost 

materiaal opgenomen.  

Het kapitaal dat niet is vastgelegd voor reserveringen, is beschikbaar voor vrije beste-

ding. 
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2 Kennisvermeerdering 
 

Jaarlijks VleGel-weekend 

In 2017 is het weekeinde gehouden van vrijdagavond 12 t/m zondagmiddag 14 mei. De 

kampplaats was de blokhut van een scouting op vleermuisdorp Neede.  

 

Elk jaar worden één of meerdere concrete onderzoeksprojecten geformuleerd in de om-

geving van de kampplaats. In 2017 was dat: 

 Deze eerste nacht inventariseerden we de directe omgeving van de kamplocatie, de 

Needse Berg. Eigendommen van Gemeente Neede. 

 De tweede nacht in het bos vlakbij het vervallen zwembad in Neede, Needse Achter-

veld. 

 

Tijdens het weekeinde is gebruik gemaakt van verschillende hulpmiddelen. Diverse soor-

ten batdetectors en zaklampen en mistnetten zijn benut.  

 

De (nachtelijke) inventarisaties hebben plaatsgevonden tussen 21.00 en 5.30 (vrijdag-

nacht) en tussen 21:00 en 03:00 (zaterdagnacht). Het was redelijk aangenaam vleer-

muisweer. Het was droog, wel wat bewolkt, temperatuur rond de 17° en weinig wind. De 

inventarisatie betreft uiteraard een momentopname. Voor een volledige inventarisatie 

zijn meerdere bezoeken, verdeeld over meerdere seizoenen en tijden vereist, e.e.a. vol-

gens het vleermuisprotocol.  

 

Op vrijdagnacht hebben we gewone dwergvleermuis het meeste waargenomen, eenmaal 

een laatvlieger, tweemaal een rosse vleermuis en eenmaal een myoot (ongedetermi-

neerde vleermuis uit de Myotengroep). Tegen een uur of 23.15 kwam de detectorgroep 

langs bij de vanggroep. Enkele mensen bleven  hier en waren getuige van de enige 

vangst van die avond. Op zaterdagnacht heeft de batdetectorgroep verspreid over de 

Needse berg Rosse vleermuis, laatvlieger, Myotis/Plecotus spec en gewone dwergvleer-

muis waargenomen. De vanggroep heeft 1 grootoor vleermuis en 2 watervleermuizen 

gevangen in de mistnetten.  

 

Workshops en excursies 

Ter bevordering van kennis en vaardigheden, werden in 2017 weer een aantal activitei-

ten georganiseerd. Ze werden allemaal geleid door ter zake deskundige leden van VleGel. 

 Workshop batdetector voor beginners 

Dit jaar werd deze workshop in april en september gehouden in Park Sonsbeek. Na 

een uurtje theorie is buiten het praktijkdeel afgerond. Er hebben 20 deelnemers aan 

meegedaan. 

 Excursie naar winterverblijf Klein Heidekamp 

Veel leden willen wel eens een winterverblijf bezoeken, maar de mogelijkheden daar-

toe zijn beperkt. Daarom organiseert VleGel elk jaar in de herfst een bezoek aan het 

grootste overwinteringsverblijf van Gelderland (ca 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 tel-

inrichting registreert de in- en uitvliegende dieren. Ook in 2017 vond deze excursie 

plaats in september. 

 Workshop herkenning winterslapende vleermuizen 

Ook een jaarlijks terugkerende en druk bezochte workshop. Een must voor wintertel-

lers, 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. 

Dit jaar vond deze workshop plaats in Nijmegen in november, 33 leden hebben er aan 

deelgenomen. 

 

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 activitei-

ten van de vereniging. Hier werd ook dit jaar weer gebruik van gemaakt. 



 

 

Vleermuiswerkgroep Gelderland   Jaarverslag 2017 8 

3 Voorlichting  
 

De meeste voorlichtingsactiviteiten vinden plaats op verzoek, waarbij uiteraard jaarlijks 

terugkerende activiteiten zijn. Ze worden doorgaans uitgevoerd door in de buurt wonen-

de leden zonder dat deze vanuit het bestuur worden aangestuurd. Wel zijn er vanuit de 

vereniging voorlichtingsmaterialen beschikbaar. Er worden verschillende voorlichtingsme-

thoden 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 gevoe-

lens) is een belangrijke doelstelling. Ook wordt voorlichting gegevens over de activi-

teiten van de vereniging.  

 

Activiteitenoverzicht regiocoordinatoren 

Veluwe-Randmeren: Op verzoek van de directie van De Heihaas in Putten(een recrea-

tiepark van Landal met ruim 80 vakantie bungalows), zijn 5 presentaties en excursies 

verzorgd. In de maanden mei en juni twee avonden. Per avond 15 personen. In augustus 

en september totaal drie avonden speciaal ook voor kinderen per avond ongeveer 30 

belangstellenden. 

26 september in Otterlo voor het derde jaar presentatie en avond excursie met ruim 30 

leerlingen van het Bataafs Lyceum uit Hengelo. 

Apeldoorn-Zutphen: Op verzoek hebben Ruud Kaal en Jan Mannak op 13 april en 12 

oktober uitleg gegeven aan personeel van de dierenambulance OverGelder. Er zijn twee 

lezingen gegeven over vleermuizen en een uitleg hoe je met deze dieren omgaat als die-

renambulance medewerker. Er werden zeer veel vragen gesteld over opvang, en hoe je 

deze beestjes aanpakt, ook over rabiës en over de afwikkeling van een bijtincident dat 

Ruud Kaal begeleid heeft (zie hoofdstuk 8) vroeg men flink door. 

 

 

Voorlichting vanuit het secretariaat 

Ook in 2017 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 maatrege-

len, vragen van journalisten, van studenten, e.d. Alle vragenstellers zijn zo goed moge-

lijk geholpen of doorverwezen. 
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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 infor-

meren wordt getracht de negatieve effecten te voorkomen. Eventueel worden de vleer-

muisactiviteiten 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 wor-

den gedownload met ecologische adviesbureaus in Gelderland die ook vleermuisonder-

zoek 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: 

 

Regio Arnhem 

Gereageerd werd op het nieuwe Masterplan voor Meinerswijk wat betreft lichtuitstraling 

op de Rijn en vleermuisvoorzieningen in nieuwbouw, en op een plan voor geluidschermen 

op het spoortalud dat door de stad loopt vanwege de functie als groene verbindingszone. 

 

Vanuit het secretariaat 

Ook in 2017 is VleGel weer een aantal malen benaderd met vragen over de bescherming 

van vleermuizen. Alle vragenstellers zijn zo goed mogelijk geholpen of doorverwezen. 

 

Winterverblijven 

Niet alleen de vleermuizen, maar ook de gebouwen etc waar ze in verblijven zijn be-

schermd. Wat betreft bescherming en instandhouding van de winterverblijven wordt ver-

wezen naar hoofdstuk 5. 
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5 Winterverblijfplaatsen 
 

Het was best een redelijk echte winter, met drie perioden vorst nog tot in februari. De 

verwachting was dan ook dat er meer vleermuizen zouden worden geteld dan vorige win-

ter. In totaal hebben 19 tellingleiders (vaak samen met andere leden en/of terreinbe-

heerders) ongeveer 260 objecten bezocht in de voorgeschreven telperiode voor monito-

ring (half december tot half februari). Sommige objecten bestaan overigens feitelijk uit 

enkele bij elkaar gelegen kleine objecten, zoals groepen kazematten in de Nieuwe Hol-

landse Waterlinie. Ditmaal werden 5 objecten bezocht die nog niet eerder op de lijst 

stonden, waaronder één in 2016 nieuw gebouwde vleermuiskelder.  

 

In 215 objecten werden één of meer winterslapende vleermuizen aangetroffen. Het ging 

hierbij in 45 objecten slechts om 1 of 2 vleermuizen. Ongeveer 30 objecten waar eerder 

vleermuizen zijn aangetroffen zijn deze winter niet geteld; daaronder slechts enkele waar 

in recente winters meer dan een enkele vleermuis is gevonden. De tellingen leverden 

alles bij elkaar het volgende totaalresultaat: 

 

Vleermuissoort  Aantal % 

Baardvleermuis  434 9,5 

Brandts vleermuis -  

Franjestaart  1242 27,2 

Vale vleermuis -  

Watervleermuis  2033 44,5 

Meervleermuis  77 1,7 

Dwergvleermuizen (spec) 81 1,8 

Grootoorvleermuis (spec)  535 11,7 

Ongedetermineerd  166 3,6 

   

Totaal  4568  

 

Het totale aantal getelde dieren is ruim 100 meer dan de voorgaande winter. Gecorri-

geerd omdat sommige objecten niet in beide winters 2015-2016 en 2016-2017 zijn ge-

teld, zijn in totaal ongeveer 165 (bijna 4%) vleermuizen meer geteld. Opvallend waren 

toename van aantallen in Oud Groevenbeek (+ 23), ijskelder ’t Loo (+ 24), kelder Hout-

markt (+ 27) en het doorzetten van herstel van aantallen op de Willem III kazerne (+ 

40). Op fort Everdingen vielen de aantallen helaas weer fors terug (- 48). Dit was ook zo 

in voerkelder op Hoog Buurlo (van 31 naar 1); de reden hiervoor wordt gezocht in ver-

storing, en ook in een kelder bij Arnhem was hiervan sprake: naast 5 levende werden 

hier 11 dode vleermuizen gevonden. Overigens waren er weinig meldingen van dode 

vleermuizen in de objecten (dode vleermuizen tellen niet mee voor monitoring). 

 

Het “saldo” van de tellingen is voor het overige toch vooral de resultante van kleinere 

positieve en negatieve verschillen per object vergeleken met de voorgaande winter. 

In tien objecten was sprake van een positief verschil van meer dan tien vleermuizen, in 

vier objecten het tegenovergestelde. In Apeldoorn is een object door functieverandering 

definitief als winterkwartier verloren gegaan. Elders werden in drie nieuw gebouwde ob-

jecten voor het eerst vleermuizen aangetroffen. 

    

Wat betreft de soorten was de vale vleermuis helaas niet meer aanwezig in de ijskelder 

bij Baak waar vijf achtereenvolgende winters een exemplaar was aangetroffen.   

Het aantal meervleermuizen nam met een kwart af. Hierbij speelt dat de put in Hoog 

Buurlo, waar vorig winter 13 exemplaren werden aangetroffen, ditmaal niet kon worden 

geteld. Op één exemplaar na werden alle meervleermuizen ditmaal in het gebied rond 

vliegveld Deelen aangetroffen. Wel werd de gechipte meervleermuis uit de Wieringer-

meer nu voor de vierde achtereenvolgende winter, aangetroffen in een bunker op de Ho-

ge Veluwe.  

Het aantal franjestaarten nam opnieuw toe, met ongeveer 120 exemplaren.  
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Na het herstel van vorige winter was het aantal baardvleermuizen helaas bijna een vijfde 

lager. Vooral in de westelijke Betuwe werden minder baardvleermuizen aangetroffen (- 

55), maar ook rond vliegveld Deelen (- 30). In de objecten in de zuidoostelijke Veluwe, 

met bij elkaar ongeveer 120 baardvleermuizen, was wel sprake van handhaving van aan-

tallen.  

Het totale aantal watervleermuizen bleef ongeveer gelijk en dat was ook zo in vele af-

zonderlijke objecten. Verschillen van meer dan tien exemplaren in de min of de plus wa-

ren er in negen objecten, maar ook die verschillen neutraliseerden elkaar.  

Zoals verwacht werden er meer grootoorvleermuizen geteld (+ ongeveer 115). Dit aantal 

werd opgebouwd doordat in veel objecten één of enkele grootoren meer aanwezig waren 

dan vorig jaar. Ook nu waren aantallen van meer dan 10 grootoren per object zeldzaam, 

dit was nu op negen plaatsen het geval. 

Er werden wat meer dwergvleermuizen gevonden. Op ’t Loo herstelde het aantal zich, 

maar op Loevestein en fort Everdingen werden minder exemplaren gevonden.  

Bijzonder was het aantreffen van een ruige dwergvleermuis in steenoven Vuren, waar 

ook weer gewone dwergvleermuizen overwinterden. 

 

 

Onderhoud, advisering en aanleg 

Harreveld en Aalten. De contacten die in 2016 zijn gelegd en gegeven adviezen over 

eventuele bouw van winterkwartieren hebben in 2017 geen vervolg gehad zodat niet be-

kend is of de plannen daar nog bestaan. 

Eibergen (Hupsel). Al in 2016 is door Rijkswaterstaat als (verplichte) compensatie-

maatregel bij verbreding van rijksweg N18 een vervangend zomerverblijf gebouwd. Dit 

staat bovenop een gehandhaafde voormalige mestkelder (van een gesloopte boerderij) 

die daarmee is bestemd als nieuw winterkwartier. Om ARBO-technische redenen kon de-

ze kelder nog niet worden bezocht. 

Eibergen (sportpark). Ter compensatie van een nog te slopen zomerverblijf bij herin-

richting van het sportpark, is in 2017 een vervangend verblijf gebouwd in de vorm van 

een torenachtig gebouw; het onderste gedeelte hiervan ligt in een aarden heuvel en is 

ingericht als winterkwartier. 

Neede (terrein voormalige rioolwaterzuivering). Onderdeel van een plan voor her-

inrichting van terrein en hergebruik van gebouwen tot natuurpark met educatieve voor-

zieningen is herbestemming van een grote betonnen tank als winterkwartier. Hierover is 

in 2017 een principe-advies uitgebracht en wordt in 2018, na een daartoe positief besluit, 

nader geadviseerd. 

Oosterbeek. Deelgenomen is en wordt aan overleg over de mogelijkheden om een 

voormalige schuilbunker op het terrein van een modern flatgebouw weer toegankelijk te 

maken en aan te passen voor een functie als winterkwartier.  

De Steeg. Enkele Arnhemse leden hebben op landgoed Rhederoord een schoonmaakac-

tie uitgevoerd in de waterkelder, een reeds lang bekend winterkwartier; hierbij werden 

veel takken, houtblokken, stenen en andere in de kelder gegooide rommel verwijderd. 

Hoge Veluwe. Vrijwilligers van de Hoge Veluwe hebben een betere toegangsdeur aan-

gebracht en binnen in de kelder een aantal planken als wegkruipmogelijkheid voor 

vleermuizen. 

Berg en Bos. woensdag 4 oktober 2017 zijn er aanpassingen aan de pompkelder ge-

daan. Grond is aangebracht op de vleermuizenkelder. Ook het info bordje vervangen, dus 

deze is nu 6mm dik zoals bedoeld was. Tijdens het werk, ook vandaag weer, veel posi-

tieve reacties van wandelaars. Na enige uitleg van wat we daar aan het doen waren rea-

geren de mensen erg positief. Complimenten van de mensen over de uitstraling. 

Dat er op deze manier aandacht is voor de aanwezige fauna wordt erg gewaardeerd. En 

zeker ook arbo-technisch, dat de mensen die jaarlijks de aanwezige vleermuizen regi-

streren op een veilige en werkbare wijze de kelder kunnen betreden. 

Tevens is de deur hersteld van het vleermuisverblijf op de Noorderheide, hier werd het 

verblijf open aangetroffen met een gat onder de deur.  
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6 Projecten 
 

Dit hoofdstuk bevat enkele onderdelen die niet onder de andere hoofdstukken gevat 

kunnen worden. Tijdens de ALV in maart 2018 is besloten een apart hoofdstuk voor deze 

onderdelen te maken. Dit jaarverslag bevat daarvan de eerste uitwerking, verbeteringen 

kunnen bij het secretariaat gemeld worden. 

 

Nacht van de vleermuis  

In het laatste weekend van augustus wordt in heel Europa aandacht besteed aan vleer-

muizen tijdens de European Bat Night. In Nederland worden de activiteiten gecoördi-

neerd en gefaciliteerd door de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) 

 

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 toe-

gang tot de meldingen uit de desbetreffende provincie. Vanuit VleGel coördineert Gerrit 

Kolenbrander deze activiteiten, 2017 is het laatste jaar van zijn coördinatorschap. 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 vleermuissoor-

ten kan onderscheiden. In dat geval wordt de melder doorverwezen naar de dichtstbij-

zijnde VleGel-lid. Een telling ter plaatse biedt tegelijkertijd veel mogelijkheden om voor-

lichting te geven aan de bewoners (en vaak ook aan nieuwsgierige buren). 

 

De meldingen van 2017 

Dit jaar waren er 32 meldingen van vleermuizen. Kolonies zijn door verwezen naar een 

lid van de vleermuiswerkgroep of een meldingsafhandelaar. Overige meldingen betroffen 

vragen over vleermuizen die ergens vliegen.  

 

 

Activiteiten in de regio’s 

Er worden voor en door de leden de leden in de regio’s verschillende activiteiten georga-

niseerd. Hieronder volgt een kort overzicht:  

Regio Arnhem:  

Er is een startavond gehouden om de plannen voor activiteiten te bespreken. In drie ge-

bieden zijn vleermuiskasten gecontroleerd. Enkele leden voerden kolonietellingen uit. 

Twee trajecten voor VTT-tellingen (autovleren) zijn gestart. Een vleermuiskelder werd 

schoongemaakt. 

Regio Noord-Veluwe: 

Als regio-activiteit is alleen een telling van uitvliegende laatvliegers uitgevoerd bij de Re-

genboogkerk in Epe. Er vlogen op juni 71 dieren uit. Dat is ongeveer 25 exemplaren 

minder dan het gemiddelde van de laatste jaren. Er waren vijf mensen aanwezig, onder 

wie twee VleGel-leden. 

 

 

VTT/autovleren 

Hiervan zijn helaas geen gegevens ontvangen. 
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Vleermuiskasten 

De doelstellingen van het project zijn: 

 Het verzamelen van informatie m.b.t. het gebruik van kunstmatige vleermuisverblij-

ven. 

 Het verstrekken van informatie over kunstmatige vleermuisverblijven. 

 Het coördineren van activiteiten m.b.t. vleermuiskasten (aanschaf of bouw, ophan-

gen, tellen). 

 Het verzamelen van telgegevens van vleermuiskasten in Gelderland. 

 

In 2017 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. 

 

Arnhem Park Lingezegen, Waterrijk 

In de zomer 2016 zijn hier 23 platte en 4 bolle houten kasten opgehangen. Daarna zijn 

vier maandelijkse controles gehouden, waarbij geen enkele vleermuis en ook geen mest 

zijn aangetroffen. In 2017 zijn vanaf april tot en met oktober 6 controlerondes gehouden, 

maar ook hierbij werden geen vleermuizen of mest gevonden. 

 

Arnhem, Oerbos 

In dit bosgebied, dat ligt tussen het Nederlands Openluchtmuseum en rijksweg A12, zijn 

begin 2017 22 vleermuiskasten model Schwegler 2FN opgehangen die voorheen enkele 

jaren in Warnsborn hebben gehangen.  

 

Aantal controlerondes 7 

Aantal kasten in gebruik 8 

Hoogste aantal dieren in 1 ronde 2 

Hoogste aantal dieren per soort in 1 ronde Franjestaart 2 

 

Arnhem, Koningsweg Noord – Zeven Provinciën 

Dit voormalig militair terrein ten noorden van Arnhem wordt projectmatig herontwikk-

keld. In verband met voorgenomen sloop van gebouwen met zomerverblijfplaatsen zijn 

in 2016 als (verplichte) compensatiemaatregel 7 grote kraamkasten aan gebouwen op-

gehangen die nog niet zijn gecontroleerd, plus als (niet-verplichte) extra natuurvriende-

lijke maatregel 39 kleine kasten model Chillon aan bomen verspreid over het terrein.  

Deze zijn in 2017 voor  het eerst gecontroleerd. 

 

Aantal controlerondes 3 

Aantal kasten in gebruik 3 

Hoogste aantal dieren in 1 ronde 1 

Hoogste aantal dieren per soort in 1 ronde Gewone dwervleermuis 1 

Gewone grootoorvleermuis 1 

 

 

Ede - Edese Bos en Hoekelum 

Voor deze locatie zijn geen gegevens beschikbaar. 

 

Noord-Veluwe 

In 2010 zijn 18 vleermuiskasten van het type Schwegler 2FN op drie verschillende be-

graafplaatsen in de gemeente Epe opgehangen. Op de begraafplaats in Emst worden de 

kasten maar matig gebruikt. Er zijn kleine aantallen van gewone dwergen en gewone 

grootoren in gevonden. Na zes jaar is het onderzoek er gestopt. De kasten zijn samen 

met 8 Bloemhofkasten opgehangen in Gemeentebossen ‘t Eperholt, een bosgebied in het 

noord-westen van de gemeente Epe. De kasten leveren hier al snel betere resultaten op. 
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Langs de N792 heeft de Provincie Gelderland kasten opgehangen als mitigerende maat-

regel voor de kap van veel bomen: acht Schwegler 2FN en twee 1 FW. Deze kasten zijn 

drie maal gecontroleerd. Er zijn geen vleermuizen in aangetroffen. 

 

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 pro-

ject wordt gehoopt ook in de zomer Bechstein's vleermuizen aan te treffen. Tot op heden 

is dat echter nog niet het geval.  

 

 2017 2016 2015 2013 2012 2011 

Aantal telronden 

Aantal kasten gebruikt 

Hoogste aantal dieren in 1 ronde 

2 

14 

20 

 

5 

 

5 

11 

12 

2 

6 

15 

4 

28 

47 

6 

23 

19 

Hoogste aantal dieren per soort, in 1 

ronde: 

      

(Gewone) grootoorvleermuis 

Gewone dwergvleermuis 

Ruige dwergvleermuis 

Franjestaart 

Laatvlieger 

Bosvleermuis 

20 

2 

- 

1 

- 

- 

1 

4 

 

 

 

2 

11 

- 

- 

- 

1 

- 

13 

- 

1 

1 

 

17 

29 

- 

1 

- 

12 

15 

- 

1 

- 

 

Beekbergerwoud & Hoog Buurlo 

De FS1 kasten van Schwegler doen het in het algemeen wel goed, in 2017 zijn op het 

Beekbergerwoud en op een nieuwe locatie Hoog Buurlo een paar van deze kasten opge-

hangen en na een paar maanden zaten er al dwergvleermuizen in. Voor het Beekberger-

woud waren dit de eerste vleermuizen na 4 jaar, en in de 30 andere kasten die daar 

hangen zit nog niets. 

 

BEEKBERGERWOUD 2017 

Aantal kasten 

Aantal telronden 

Aantal kasten gebruikt 

Hoogste aantal dieren in 1 ronde 

33 

2 

1 

2 

 2017 2017 2016 2016 

Begraafplaatsen Epe S. 2FN  S. 2FN  

Aantal kasten 6   6   

Aantal controlerondes 5  6  

Aantal kasten gebruikt 

Hoogste aantal dieren in 1 ronde 

5 

6 

 7 

8 

 

Hoogste aantal dieren per soort, in 1 ron-

de: 

    

Gewone grootoorvleermuis 

Gewone dwergvleermuis 

Franjestaart 

5 

3 

0 

 

 

 

4 

5 

1 

 

Gemeentebossen ‘t Eperholt S. 2FN Bloemhof S. 2FN Bloemhof 

Aantal kasten 6  8  6  8  

Aantal controlerondes 5 5 6 6 

Aantal kasten gebruikt 

Hoogste aantal dieren in 1 ronde 

5 

17 

4 

13 

3 

4 

2 

9 

Hoogste aantal dieren per soort, in 1 ron-

de: 

    

Gewone grootoorvleermuis 

Gewone dwergvleermuis 

Bosvleermuis 

Franjestaart  

10 

3 

6 

1 

12 

2 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

9 

0 

0 

0 
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Hoogste aantal dieren per soort, in 1 

ronde: 

 

Gewone dwergvleermuis 2 

 

HOOG BUURLO 2017 

Aantal kasten 

Aantal telronden 

Aantal kasten gebruikt 

Hoogste aantal dieren in 1 ronde 

16 

1 

1 

1 

Hoogste aantal dieren per soort, in 1 

ronde: 

 

Gewone dwergvleermuis 1 

 

Hoenderloo  

Op het terrein van voormalig camping de Oase zijn in maart 2014 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. 

 

 2017 2016 2015 2014 

Aantal controlerondes 4  5 4 

Aantal kasten gebruikt 

Hoogste aantal dieren in 1 ronde 

7 

6 

6 

24 

10 

60 

11 

29 

Hoogste aantal dieren per soort, in 1 ronde:     

Gewone dwergvleermuis 

Bosvleermuis 

6 

1 

44 

1 

52 

8 

29 

 

 

In 6 kasten op de Oase zaten zeer veel zachte vleermuisteken ‘’Argas vespertilionis’’ wel 

130 stuks, is dat wel eens eerder geconstateerd? De kasten waar de zachte vleermuiste-

ken in zaten worden regelmatig door een grote groep dwergvleermuizen gebruikt, elk 

jaar zit in één van deze grote FS1 kasten van Schwegler een kraamkolonie dwergvleer-

muizen. 

 

En wat opviel: dit jaar veel kasten met hoornaars en wespen, wat niet altijd prettig is. 

Kleine wespennesten kan je er nog uitgooien en de kast naar een andere boom verhan-

gen, want anders maken ze er direct weer een nieuw nest in. De FS1 kasten verhang je 

niet zo eenvoudig en als je de deksel eraf hebt gehaald en er zitten wespen in, dan is het 

niet mogelijk de deksel weer terug te plaatsen. Soms zitten er naast de kleine wespen-

nesten nog gewoon dwergvleermuizen, maar het is wel apart dat, als er bosvleermuizen 

in de kast zaten, dan hoornaars en wespen meestal dood waren, mogelijk is een bos-

vleermuis in staat om wespen en hoornaars te doden. 
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7 Zolderonderzoek 
 
Sinds 2008 vormen de zoldertellingen in Gelderland een onderdeel van het monitoring-

project 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 Gelder-

land wordt vooralsnog de gehele zomer geteld. 
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2017 0 0 95 5 1 8 109 

2016 5 0 56 0 0 0 61 

2015 8 0 265 1 2 3 279 

2014 7 0 157 0 38 0 202 

2013 5 0 128 0 1 1 135 

2012 1 0 192 0 42 9 244 

2011 3 0 208 0 50 1 262 

2010 2 0 137 0 1 3 143 

2009 4 0 209 0 1 0 214 

2008 0 1 95 0 2 1 99 

        
2000 2 0 128 3 2 

 
135 

 

 

Dit jaar zijn er 83 objecten bezocht. Kerktorens en kerkzolders worden daarbij als aparte 

objecten gezien. De gezamenlijke inspanning van de zoldertellers levert 109 levende 

vleermuizen op en in een aanzienlijk aantal objecten ook dode dieren en mest van 

vleermuizen. 

De gewone grootoorvleermuis is veruit het meest aangetroffen. Daarnaast is er een keer 

een groepje baardvleermuizen waargenomen en een keer een laatvlieger. Acht vleermui-

zen konden niet gedetermineerd worden. In verschillende objecten waar geen vleermui-

zen gezien werden, is wel mest gevonden. Gezien de verhoudingen tussen levende en 

dode dieren en mest lijkt het erop dat grootoren makkelijker waar te nemen zijn dan de 

andere soorten. Zij hangen bijvoorbeeld vaker vrij aan balken. 
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2017  Levend Dood Mest zonder levende dieren 

Baardvleermuis  5 4   

Gewone dwergvleermuis 0 4 9 Dwergvleermuis spec. 

Laatvlieger  1 0 7  

Gewone grootoorvleermuis 95 5 26 Grootoorvleermuis spec. 

Vleermuis onbekend 8 1   

Totaal 109 14 42  Objecten 

 

Bijzonderheden 

In Duistervoorde (Twello) ziet Ruud Kaal in een kraamkolonie vijf baardvleermuizen en 

vindt hij vier dode dieren. Dit zijn in verhouding veel dode dieren. Omdat het slechts 

over één geval gaat, is hier geen conclusie uit te trekken. Er zijn meer dieren aanwezig, 

maar die zitten zo ver in de nok weggekropen, dat ze niet te determineren zijn. 

Grote aantallen gewone grootoorvleermuizen worden gezien in Baak (19), Beemte, ge-

meente Apeldoorn (27), Hoenderloo (15) en Zuuk,  gemeente Epe(10). In Baak en 

Beemte gaat het om de toren resp. zolder van een kerk. In Zuuk zijn de dieren op de 

zolder van een basisschooltje geteld. De 15 dieren in Hoenderloo zaten op een zolder op 

een waterpompstation. De zolder is daar een paar jaar gelden als compensatiemaatregel 

op het huisje gebouwd.  

Voor 2018 hebben een aantal tellers die dit jaar door omstandigheden niet konden tellen, 

gezegd van plan te zijn hun activiteiten weer te hervatten.  
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8 Afhandeling vleermuismeldingen 
 

Rabiës etc 

Ruud Kaal is in juni benaderd in verband met een bijtincident met een grote vleermuis. 

Op 26 juni 2017 is een medewerkster van de dierenambulance OverGelre gebeten door 

een grote vleermuis. Ondanks dat zij handschoenen droeg beet dit dier in haar vinger 

waardoor een klein bloedend wondje ontstond. De vleermuis had een gat in zijn vleugel 

en is samen met andere dieren aangeboden aan de dieren opvang Noach in Halle, de 

vleermuis is daar direct na aankomst geëuthanaseert en bij alle destructie materiaal ge-

deponeerd. 

Op 27 juni ± 16.00u werd ik gebeld door een leidinggevende van de dierenambulance 

dat één van hun vrijwilligers was gebeten door een vleermuis en zij vroegen wat te doen. 

Ik heb toen direct geadviseerd om  met spoed contact op te nemen met de vrijwilliger en 

mij terug te bellen. Een 20 minuten later kreeg ik de vrijwilligster aan de telefoon en heb 

na haar verhaal aangehoord te hebben, geadviseerd direct contact met de  dienstdoende 

huisarts op te nemen voor een Postexpositie vaccinaties tegen Rabiës. 

Ik heb daarna contact opgenomen met stichting Noach  om na te gaan welke vleermuis-

soort het betrof en of deze nog aanwezig was. Dit om na te kunnen gaan of het een rabi-

ës besmet dier was, maar het lijkje was al afgevoerd ter destructie  en welke soort het 

betrof wist men niet. Door de informatie die ik van de medewerkster van dierenambulan-

ce en stichting Noach kreeg,  betrof dit waarschijnlijk een laatvlieger. 

De vrijwilligster belde mij weer terug en vertelde dat ze eerst een foto van de wond op 

moest sturen, hier had ik wel bedenkingen over, ik heb Peter Lina proberen te bellen 

maar deze was toen al in gesprek met het RIVM en vond een foto niet echt nodig. 

Om 21.00u belde de vrijwilligster mij met de mededeling dat het vaccinatie pakket on-

derweg was met een bode, de bode moest zij trouwens zelf betalen dit werd niet vergoed 

door de verzekering.  

28 juni 2017. De leidinggevende van de Dierenambulance heeft  telefonisch contact met 

mij opgenomen en mij bedankt voor de medewerking  en advies. We hebben de werk-

procedure over  vleermuizen nog even doorgenomen; de Dierenambulance OverGelre 

schaft speciale niet doorbijtbare handschoenen aan. Ook vriest men nu elke vleermuis in 

die dood aangetroffen wordt.  

Later heb ik ook nog even ruggespraak gehouden met Peter Lina over dit incident en de 

afhandeling hiervan.  

 

Kleine dwergvleermuis 

Een geval van voortplanting van kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus) in Neder-

land. Op 24 juli 2017 wordt er door de dierenambulance OverGelder een jonge vleermuis 

afgeleverd. Het diertje is gevonden aan een muur van een woonhuis in de Dorpsstraat in 

Terwolde door oplettende bezoekers uit Vaassen. Ze denken eerst dat er een grote spin 

zit, maar het blijkt een piepklein vleermuisje te zijn. 

Het is een wijfje, het diertje weegt net 2 gram en heeft een onderarmlengte van 26,7 

mm. Het blijkt een kleine dwergvleermuis te zijn. De eerste dagen accepteert ze al de 

weke inhoud van meelwormen. Daarna krijgt ze net vervelde, zachte meelwormen waar 

ze nog erg lang over doet. Drinken zoekt ze al zelfstandig op. 

Elk moment van de dag, als het dier wakker is, wordt haar voer aangeboden. Na een 

week intensief voeren is haar gewicht een beetje toegenomen. In de weken daarna gaat 

de groei gestaag door. Op 12 augustus weegt ze 3,8 gram. 
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Datum        gewicht    onderarm lengte 

17-7-2017   2.0 gram  26.7mm 

26-7-2017   2.4 gram  26.9 mm 

28-7-2017   2.8 gram  27.0 mm 

29-7-2017   2.9 gram  27.0 mm 

02-8-2017   3.0 gram  27.0 mm 

06-8-2017   3.4 gram  27.0 mm 

12-8-2017   3.8 gram  27.0 mm 

23-8-2017   4.0 gram  27.0 mm 

 

Op 9 augustus lopen twee mensen in de buurt van de vindplaats een ronde met elk een 

Batlogger. Er vliegen redelijk wat dwergvleermuizen, waaronder ook kleine dwergvleer-

muizen in de Bandijk. In drie geluidsfragmenten ligt de eindfrequentie boven 55 kHz.  

Op 13 augustus brengt Ruud Kaal de vleermuis naar Frans Bosch, die haar verzorgt, in 

een week waarin hij op vakantie is.  

 

Het diertje is nog steeds niet in staat te vliegen. De eerste test daarvoor is op 12 augus-

tus uitgevoerd. De onderarm is mogelijk nog niet volgroeid. Dietz geeft als maten: 27,7 - 

32,3 mm en 4 - 7 gram. Mogelijk is er is mis met dit dier. Het raakt niet goed volgroeid. 

Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een natuurlijke afwijking of door de verzorging door 

mens i.p.v. door de moeder. Het diertje probeert wel te vliegen, maar die inspanning 

zorgt ervoor dat het een dag niet wil eten. De volgende dag eet het wel weer. Op 12 sep-

tember is ze doodgegaan. Het gewicht is inmiddels afgenomen tot 3 gram. 

 

De huis waar het dier gevonden is hoeft niet de geboorteplaats te zijn. Mogelijk is het 

door de moeder in de vlucht verloren. Toch zal de kraamplaats is zo goed als zeker in de 

nabije omgeving zijn. Bij een tweede zoektocht naar de kolonieplaats door drie personen 

op 5 september, m.b.v. Batloggers in Terwolde en omgeving worden geen kleine dwerg-

vleermuizen vastgesteld. 

 

Voor zover we hebben kunnen nagaan is dit het eerst beschreven geval van voortplanting 

van de kleine dwergvleermuis in Nederland. Eerdere waarnemingen beschrijven uitslui-

tend geluidsopnamen en een dier dat achter een luik gevonden is. Er zijn geen vangsten 

of andere handwaarnemingen bekend. We hebben foto’s van het dier gemaakt. Daarop is 

te zien dat zowel de knobbel tussen de neusgaten als de vleugelvelden overeenkomen 

met de determinatiekenmerken uit de literatuur. 

 

Met dank aan Herman Heskamp en John Mulder voor hun inzet bij het zoeken naar de 

verblijfplaatsen het analyseren van gegevens. 

 

Ruud Kaal, Frans Bosch 

 

Literatuur: 

Vleermuizen Alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika, Dietz, Christian e.a. 2001 

https://waarneming.nl/waarneming/view/55309678 waarneming in Zundert, Erik Korsten 
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Naschrift van Ruud Kaal: de vleermuis is voor determinatie van het DNA aangeboden aan 

het DWHC. Hieruit bleek helaas dat het uiteindelijk om een gewone dwergvleermuis ging 

en niet om een kleine dwergvleermuis. 

 

 

 

Overige meldingen 

In Gelderland worden meldingen van vleermuizen die zijn gevonden of overlast veroorza-

ken, afgehandeld door een groep van ca 130 personen, waarvan de meesten speciaal 

hiervoor zijn opgeleid. Het betreft een gezamenlijk project van Stichting Landschapsbe-

heer Gelderland en VleGel. Het project wordt gefinancierd uit bijdragen van gemeenten.  

 

Onderstaande betreft een tussenrapportage voor 2017. 

In 2017 zijn 155 vleermuismeldingen gedaan. Daarnaast zijn 10 kolonietellingen uitge-

voerd. Deze rapportage geeft de resultaten weer met een korte toelichting. 

 

Aantal meldingen per regio 
Regio Totaal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Achterhoek-Liemers 319 29 21 22 29 30 30 31 30 42 22 32 24 51

Rivierengebied 197 13 8 13 20 31 17 19 27 34 15 9 21 13

Veluwe-Gelderse vallei 754 6 40 64 52 80 73 112 115 105 106 77 77 89

buiten Gld 52 2 4 4 5 1 8 13 8 7 12 9 2

Totaal 1322 48 71 103 105 146 121 170 185 189 150 130 131 155  
 

Het totale aantal meldingen is toegenomen ten opzichte van 2016. Met name in de Ach-

terhoek – Liemers zijn meer meldingen gedaan. In het Rivierengebied is het aantal mel-

dingen juist oplaag gegaan. 

In 2017 zijn slechts twee meldingen buiten Gelderland gedaan, in 2016 was dat aanzien-

lijk hoger met 12 meldingen buiten de provincie-grens.  
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Meldingen per regio 

Veluwe-Vallei Vrijwilligers Totaal 2003-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Apeldoorn 4 214 91 20 34 41 28 27 25

Arnhem 8 79 33 9 10 12 15 16 13

Barneveld 1 30 19 5 3 3

Brummen 2 42 18 6 5 7 6 3 4

Ede 3 87 49 18 5 9 6 2

Elburg 1 20 13 5 1 1 1 1

Epe 8 57 26 8 9 7 7 7 10

Ermelo 2 40 29 1 3 4 3 4 10

Harderwijk 1 40 19 3 7 7 4 5 2

Hattem 2 1 1

Heerde 2 5 5 1 1

Nijkerk 12 10 1 1 1 1

Nunspeet 2 8 6 2 1

Oldebroek 1 25 18 2 2 3 2

Putten 1 13 8 2 2 1 1

Renkum 3 41 28 9 3 1 3

Rheden 4 50 14 13 11 9 3 6 12

Rozendaal 3 2 1 2

Scherpenzeel 8 7 1 2

Voorst 2 11 5 3 1 1 1 3

Wageningen 1 43 26 10 5 1 1  
 

Rivierengebied Vrijwilligers Totaal 2003-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Arnhem (zuid) 1

Beuningen 1 1

Buren 2 20 4 4 8 4 1

Culemborg 4 7 4 1 1

Druten 2 10 4 3 1 2

Geldermalsen 1 10 5 2 3 1

Groesbeek 8 3 3

Heumen 3 2 1

Lingewaal 1 5 3 1 1

Lingewaard 2 9 6 2 1 1

Maasdriel 2 2 1 1

Millingen aan de Rijn 0 0

Neder-Betuwe 2 0 1

Neerijnen 1 16 1 7 3 4 5

Nijmegen 7 29 15 5 3 2 3

Overbetuwe 3 10 6 1 2 2

Tiel 1 27 11 2 6 5 3 4 3

Ubbergen 1 3 3

West Maas en Waal 1 8 6 1

Wijchen 2 26 22 1 1 2 2 3

Zaltbommel 1 5 5  
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Achterhoek-Liemers Vrijwilligers Totaal 2003-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aalten 4 21 10 3 4 1 3 4

Berkelland 6 84 50 7 8 3 9 2 8

Bronckhorst 7 28 20 2 3 2 2 1

Doesburg 3 2 1 4

Doetinchem 4 30 0 6 8 5 2 4 7

Duiven 2 4 3 3

Lochem 5 27 17 2 3 1 2 2 2

Montferland 4 42 24 2 6 6 6

Oost Gelre 3 20 17 1 1 4

Oude Ijsselstreek 6 19 11 4 1 3 6 2

Rijnwaarden 2 4 3 1

Westervoort 2 5 5

Winterswijk 17 16 1 1 3

Zevenaar 3 10 5 1 2 2 3 2

Zutphen 4 36 13 5 3 2 10 3 5  
 

Veluwe Vallei 

Het meest opvallend is de jarenlange dalende trend in aantallen meldingen in Ede. Ook in 

Wageningen valt de dalende trend op. Hier zijn in 2017 geen meldingen afgehandeld 

vanuit het netwerk, net als in 2016. In deze gemeente hangt dit samen met de afwezig-

heid van vrijwilligers. In 2017 hebben nieuwe vrijwilligers – met kennis – zich gemeld.  

 

Rivierengebied 

Het aantal meldingen per gemeente is in het rivierengebied steeds laag. Er is een kleine 

fluctuatie per jaar, deze vormt geen aanleiding voor opvallende conclusies. 

 

Achterhoek – Liemers 

In Zutphen was er een tijdelijke piek in 2015, in 2016 is het aantal meldingen weer ver-

gelijkbaar met de jaren daarvoor. In Oude IJsselstreek is sprake van een duidelijke toe-

name.  

 

 

Meldingen per jaar 

 
 

Aantal meldingen per soort per jaar 
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soort 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Baardvleermuis 1

Gewone dwergvleermuis 102 105 88 80 85 81

Gewone grootoorvleermuis 10 10 9 4 4 15

Laatvlieger 24 30 22 15 14 17

Meervleermuis 1

Rosse vleermuis 1 2 1 1 5

Ruige dwergvleermuis 2 5 2 3 1

Tweekleurige vleermuis 1

Watervleermuis 2 1 1

Onbekend / niet ingevuld 50 40 24 25 25 36

Geen 1 1

aantal meldingen

 
 

Er is weinig verandering wat betreft het aantal meldingen per aangetroffen soort, blijkt 

uit bovenstaande tabel. Dat geldt ook voor het aantal dieren per soort dat is aangetroffen 

in het totale aantal meldingen, zie onderstaande tabel.  

 

soort 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Baardvleermuis 1

(Gewone) dwergvleermuis 442 921 579 465 373 350

Gewone grootoorvleermuis 25 8 8 4 8 9

Laatvlieger 59 90 56 32 18 26

Meervleermuis 1

Rosse vleermuis 1 2 1 1 4

Ruige dwergvleermuis 4 5 2 3 1

Tweekleurige vleermuis 1 1

Watervleermuis 2 1 1

Onbekend 113 43 16 19 20

geen

Aantal dieren

 
 

In deze tabel valt op dat het aantal onbekende individuen niet is meegenomen. In eerde-

re jaren gebeurde dat wel.  

 

 

 

 


