
Dit project wordt gefinancierd door: Heimans en Thijsse Stichting, Natuur en Milieu Overijssel, Natuur- en Milieuvereniging de 
Vechtstreek, Natuurmonumenten, Prins Bernard Cultuurfonds, Veldwerkgroep VZZ

Project Bechstein’s vleermuizen in Overijssel
 Een onderzoek naar het voorkomen en de ecologie van Bechstein’s vleermuizen in Ommen e.o.
 Contactpersoon: Theo Douma, Elzenlaan 10, 7954 EA Rouveen. 0522-291926 theo.douma@home.nl

Nieuwsbrief nr. 10 3 november 2007

Beste mensen,

Een klein lustrum: de 10e nieuwsbrief!
(Da’s overigens niet zoveel in drie jaar, want de eerste was van 17 april 2004.) Maar goed, hij is er 
dan toch maar. 
Overigens: met de oplevering van het rapport is er eigenlijk een einde gekomen aan de werkgroep. 
Rene is al langer geleden verhuisd en Kamiel zit in Amerika. Albert is druk aan het promoveren en 
Daniel reist dagelijks naar Groningen heen en terug. Alleen Theo zit nog in het onderwijs en heeft 
zeeën van tijd… 
Misschien dat er nog een klein vervolg aan het onderzoek komt, maar dat zal dan in afgeslankte vorm 
gebeuren. Heb je het definitieve verslag nog niet gezien? Klik dan naar de volgende link:
http://www.vzz.nl/wg-veld/2007NLEerde.pdf

We hebben vanmorgen met z’n vijven (Herman, Bram, Daniel, Marion en ondergetekende) de kasten  
weer eens bekeken en de resultaten mogen er zijn: 3 gewone dwergvleermuizen, 6 franjestaarten, 20 
grootoorvleermuizen  en 31 rosse vleermuizen. Al met al niet slecht. 

Van de hiernaast 
afgebeelde franjestaart 
zaten er vanmorgen 6 in 
kast B5. Deze kast hangt 
aan de laan die vanaf het 
kasteel naar het Eerder 
Achterbroek loopt (vlak bij 
de franjestaartenboom) en 
het is voor het eerst dat 
we franjestaarten in een 
kast op het landgoed zelf 
vinden. Daarnaast hebben 
we nog niet eerder zoveel 
dieren van deze soort 
tegelijk in een kast 
aangetroffen. Al met al 
een leuke waarneming, 
waaruit blijkt dat de kasten 

nog steeds van grote waarde zijn. Ze worden door steeds meer vleermuizen ontdekt en gebruikt.
Ook de 16 grootoren in kast E2 (vlak bij de ijskelder) is bijzonder, niet vanwege het aantal want dat 
hebben we al vaker gehad, maar wel vanwege de plek. Ik heb de papieren er even op nageslagen en 
in die serie hadden we nog nooit een vleermuis aangetroffen.
Het wachten is op de eerste kraamkolonie in een kast. Als we dat meemaken steek ik een extra sigaar 
op! En als we een Bechsteins aantreffen rook ik het hele doosje in een keer leeg!!

Net als de vorige keren valt het op dat de series K en L op landgoed het Laar zo slecht bezocht 
worden door vleermuizen, Het is niet de moeite waard is om ze te laten hangen. Mijn voorstel is om 
alle kasten van het Laar te verhangen naar het Eerder Achterbroek en het Eerderveld. De meerwaarde 
op het Laar is zo laag, dat we beter kunnen investeren rond Eerde.

Volgens mij moeten we dat een keer in de kerstvakantie doen. Tegen die tijd stuur ik wel weer een 
mailtje de wereld in. 

Theo


