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1. INLEIDING

In het jaar 1991 heeft de Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en

Zoogdierbescherming, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, twee zoogdier-inventarisatie
weekeinden in hetzelfde onderzoeksgebied georganiscerd. Een aantal gebieden op V oorne,
in bezit van Natuurmonumenten en het Zuidhollands Landschap, werd ge"lnventariseerd op
het voorkomen van zoogdieren.

In het weekeinde van 14-16 juni stonden de vleermuizen centraal, terwijl in het weekeinde

van 20-22 september de kleine zoogdieren (muizen en spitsmuizen) de meeste aandacht
kregen. Omdat beide onderzoeken een andere aanpak en werkwijze vereisen is scheidihg
van deze activiteiten noodzakelijk. Bij het onderzoek naar zoogdieren op Voorne stond het

voorkomen van soorten a!s noordse woelmuis (Microtus oecol/omus) en waterspitsl1luis
(Neomys fodiel/s) centraal. Daarnaast bestaat er op V oorne onzekerheid over het voorko

men van rosse vleermuis (Nvetalus noetula), rosse woelmuis (Clethrioflomys glareolus) en
huisspitsmuis (Croeidura russula).

In de concIusies en discussie worden de voornaamste resultaten van het onderzoek

besproken. Tevens is er een literatuur-onderzoek verricht naar eerder uitgevoerd zoogdier
onderzoek op Voorne. -

2. LIGGING VAN DE ONDERZOCHTE GEBIEDEN

De zoogdierinventarisatie op Voorne is voornamelijk uitgevoerd in een aantal terreinen 111

bezit van Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap. Dit waren het Groene

Strand, de Kleine Beer, de Holle Mare bij Zwartewaal, en De Waal en Merrevliet bij
Rockanje (zie kaart I). Vleermuizen werden ook in het binnenduin en het omliggende
agrarische gebied gei'nventariseerd.

I-Ti--
Kaal11. Ligging van de onderzochte gebieden
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3. VROEGERE GEGEVENS (LITERA TUUR-ONDERZOEK)

De eerste gegevens over kleine zoogdieren op Voome zijn verzameld door Schreuder
(1945); zij verzamelde in de jaren dertig braakballen van de Kerkuil (Tyto alba),
afkomstig van Tinte bij Brielle. In deze partijen werden schedelresten aangetroffen van
bosspitsmuis, dwergspitsmuis, waterspitsmuis, huisspitsmuis, veldmuis en bosmuis.

Tinbergen analyseerde ransuilebraakballen, afkomstig uit de omgeving van Rockanje en
van het Quackjeswater. In deze braakballen werden schedelresten van respectievelijk 12
noordse woelmuizen en 20 veldmuizen gevonden (Van Wijngaarden, 1967).

In het kader van een landelijk onderzoek naar het voorkomen van de noordse woelmuis in

Nederland werden ook op Voorne op alleriei lokaties vall en uitgezet (Van Wijngaarden,
1967). In de duinen van Voome was het aantal plaatsen waar noordse woelmuizen werden
aangetroffen zeer beperkt: de bovenste zone van de rietgordel van het Groene strand, het
voormalige Vliegveld, en langs het Brede Water. Buiten het duin/kustgebied werd de soort
gevangen in De Waal, Merrevliet en de Holle Mare. Ook werd de soort gevangen langs
de Eewaal en langs het wieltje aan de Drieendijk.

Door Bijl (1965) werden, naast noordse woelmuizen, bosspitsmuizen gevangen in De
Waa!, Merrevliet en de Holle Mare en een dwergmuis in Merrevliet.

Van Wijngaarden et al. (1971) vermelden op Voome vangsten van bosspitsmuis, dwerg
spitsmuis, huisspitsmuis, veldmuis, noordse woelmuis, woelrat, bosmuis, dwergmuis en
huismuis. De rosse woelmuis ontbrak op Voorne, evenals op aIle andere Zuidhollandse en
Zeeuwse eilanden. Andere zoogdieren op Voorne waren mol, egel, bruine rat, ree, wezel,
hermelijn en bunzing.

Van Orden (1984) noemt in een intern rapport van Openbaar Lichaam Rijnmond voor
Voorne onder meer vangsten van waterspitsmuis, noordse woelmuis, ondergrondse woel
muis en rosse woelmuis. Er zijn echter veel redenen om aan deze gegevens te twijfelen
(zie toelichting).

Van Orden vermeldt als enige auteur populaties van ondergrondse woelmuis en rosse woelmuis op Voorne.
Zowel tijdens eerdere als latere onderzoeken zijn deze soorten niet aangetroffen. Een door hem gefotogra
feerde ondergrondse woelrnuis op dia bleek bij controle echter een rosse woelmuis; daarmee vallen niet

alleen de andere waarnemingen van rosse woelmuis en ondergrondse woelmuis af, maar zijn ook de
deterrninaties van aile andere woelmuizen twijfelachtig.
Van Orden (1984) vermeldt noordse woelmuizen voor onder meer het gebied ten westen van Hotel Van
Marion, het voormalige vliegveld in het duin, de Kleine Beer en de Slikken van Bernisse. Van de rasse

woelmuis zou een grate populatie aanwezig zijn in het duingebied tussen Oostvoorne en het Qauckjeswater.
De waterspitsmuis wordt algemeen genoemd, met name bij waterlopen met venige en losse bodernstructuur

(bij zout of brak water niet aanwezig). De ondergrondse woelmuis zou vooral in venige graslanden langs
water voorkomen en zou redelijk talrijk aanwezig zijn op Voorne-Putten.

Door de Zoogdierwerkgroepen van de Jeugdbonden voor Natuurstudie (A. c.J. N. en
N.J.N.) werden in de eerste helft van de jaren tachtig diverse vangpogingen op Voorne
ondernomen. In september 1982 werden 1 bosspitsmuis, 5 veldmuizen en 51 bosmuizen
gevangen. In februari, april, juni, juli, september en oktober 1984 werden op diverse
lokaties in totaal 9 bosspitsmuizen, 5 veldmuizen, 65 bosmuizen en 3 huismuizen gevangen.



3

In mei 1985 werden tijdens een kamp van de A. c.J. N. eveneens op diverse lokaties vaUen
uitgezet (Kapteyn, 1986). Er werden toen 1 bosspitsmuis, 1 veldmuis en 19 bosmuizen
gevangen.

Tijdens een onderzoek naar de noordse woelmuis in het Deltagebied in 1990 werd op
Voorne alleen het Quackgors bij Hellevoetssluis bemonsterd (Hollander, 1991). Hier
werden 17 bosspitsmuizen, 11 veldmuizen en 9 bosmuizen gevangen in 291 valnachten.

Vleermuizen

Van vleermuizen was nog vrijwel niets bekend op Voorne. Wijngaarden et al. (1971)
vermelden een kolonie laatvliegers op de kerkzolder van Nieuwenhoorn, en enkele
waarnemingen van niet nader gedetermineerde grootoorvleermuizen op Voorne.

Van Orden (1984) verme]dt in een intern rapport van Openbaar Lichaam Rijnmond
waarnemingen van dwergvleermuis spec., grootoorVleermuis en rosse vleermuis, verricht
in de zomer van 1983.

Dwergvleermuizen (Pipistrellus spec.) worden alleen vermeld voor Brielle (kerk; 12-16
exemplaren), en Hellevoetssluis (grachtpanden; 14-18 exemplaren). D~ waarnemingen van
grootoorvleermuis en rosse vleermuis lijken echter om diverse redenen zeer twijfelachtig
(zie toelichting).

Van Orden geeft voor het duingebied van Voorne tussen 15 mei - 15 september 1983 22-34 grootoorvleer
muizen op, en voor Hellevoetsluis 17 exemplaren. Grootoorvleermuizen zijn echter vrijwel niet te
ontvangen met bat-detectors. Bovendien zijn de gevonden aantallen voor deze soort extreem hoog (Mostert,
1989a; 1989b; 1991), terwijl algemeen voorkomende soorten als watervleermuis en laatvlieger in het geheel
niet werden opgemerkt.
Voor de rosse vleermuis worden 28-36 exemplaren aangegeven op terreinen van Z.H.L. (en van Hoey
Srnith). Deze soort is nog niet met zekerheid op Voome vastgesteld.

In mei 1985 werden tijdens een kamp van de Algemeen Chr. Jeugdbond voor Natuurstu
die en Natuurbescherming vier vleermuissoorten waargenomen. Boven de Tenellaplas
werden gewone dwergvleermuis en watervleermuis vastgesteld, en rond het landhuis
Kooizicht net buiten Oostvoorne gewone dwergvleermuis, laatvlieger en grootoorvleer
muis. Tussen het binnenduin en Helhoek werden nog enkele dwergvleermuizen waarge
nomen.
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4. VLEERMUIZEN

4.1 Inleiding

Op 14-16 juni 1991 werd Voorne geYnventariseerd op vleermuizen door middel van het
gebruik van bat-detectors. Hierbij lag de nadruk in de eerste instantie op de terreinen van
Natuurmonumenten en het Zuidhollands Landschap. Al sne! werd echter geconstateerd dat
deze Iopen I terreinen vrijwel geen vleermuizen bevatten. Bovendien waren grote del en van
deze terreinen IS nachts nauwelijks te onderzoeken, zoals vochtige en natte rietvelden.
Nadat deze gebieden waren bezocht werd het accent verschoven naar gebieden in de nabije
omgeving waar wel vleermuizen waren te verwachten, zoals de landgoederen Olaertsduyn,
'( Reigershof en Mildenburg. De hier eventueel aanwezige vleermuizen-populaties zullen
zich immers over een groter gebied verspreiden, en kunnen mogelijk ook de terreinen van
de natuurbeherende instanties bereiken.

Naast het inventariseren van bovengenoemde gebieden werd ook ten doel gesteld zoveel
mogelijk km-hokken op Voorne te bezoeken. Hierdoor is ook een betere vergelijking
mogelijk met eerder genoemde terreinen. Deze gegevens kunnen tevens worden benut
voor het atlas-project van vleermuizen in ~un zomerbiotopen (Vleermuis Werkgroep
Nederland/SVO).

4.2 Werkwiize

Materiaal

Het onderzoek is uitgevoerd met verschillende typen bat-detectors (QMC mini-bat
detector, Skye-detector type SBR en Peterson 0-90) die onderling weinig in gebruik
verschillen. Met halogeenlampen werden in sommige situaties vleermuizen beschenen. Dit
kan zinvolle aanvullende informatie opleveren voor de determinatie (gedrag, grootte en
manier van vliegen en jagen). Ook werden lampen gebruikt om in de vroege ochtend
verblijfplaatsen op te sporen en 's avonds om bij verblijfp!aatsen uitvliegende dieren te
tellen.

Methode

De waarnemingen werden ingetekend op copieen van topografische kaarten (schaal
1:25.000 en 1:50.000). De inventarisatie werd voornamelijk per fiets uitgevoerd. Over het
a!gemeen is daarbij gebruikt gemaakt van de bestaande wegen en paden. Voar een
gedetailleerde beschrijving van de methode gedurende de nacht wordt verwezen naar de
'Handleiding voor het inventariseren en determineren van Nederlandse vleermuissoorten'
(Helmer W., H.J.G.A. Limpens & W. Bongers, 1987). Bepaalde gebieden zoals de
vestingwerken van Brielle en Hellevoetssluis werden lopend onderzocht, en open terreinen
als het Groene Strand, De Waal en Merrevliet bij Rockanje werden voornamelijk vanaf de
rand bemonsterd.

Tijdens de nachtelijke uren werden jagende dieren in kaart gebracht. Op kaart 2 is
weergegeven welke km-hokken op Voorne zijn bezocht. In de vroege ochtend van 15 en
16 juni werden de landgoederen Olaertsduyn, Mildenburg en 't Reigershof intensief
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onderzocht op de eventuele aanwezigheid van kraamkolonies en andere verblijfplaatsen.
Vervolgens werden ook enkele nabijgelegen dorpen op deze wijze onderzocht, zoals
Rockanje, Oostvoorne en Brielle. In de avonden van 16 en 19 juni 1991 werden de
uitvliegende dieren van gevonden kolonies geteld. In de daaropvolgende nacht is nog een
aantal details uitgezocht ten aanzien van vliegroutes en mogelijk nieuwe kolonieplaatsen.

4.3 Het weer

In het weekend en de weken daarvoor was het relatief slecht weer voor het uitvoeren van

vleermuis-onderzoek. Hoewel de nachttemperatuur redelijk normaal was (12 0c) was het
in de voorafgaande weken vaak te koud en viel er veel neerslag in vorm van zware buien.
Tijdens de eerste nacht waren de omstandigheden redelijk gunstig; een zwakke ZW-wind
en vrijwel geen neerslag. Tijdens de tweede nacht stak er een harde tot stormachtige ZW
wind op, maar er viel nauwelijks neerslag.
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kaart 2. Yoor vleermuizen bezochte km-:hokken
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4.4 Resultaten vleermuizen

Op Voorne werden zeven soorten vleermuizen vastgesteld, namelijk watervleermuis,
baardvleermuis, meervleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlie
ger en gewone grootoorvleermuis. Er werden in totaal enkele honderden jagende vleer
muizen op Voorne gekarteerd. De waarnemingen zijn per soort gerangschikt in tabel 1. en
weergegeven op de kaarten 3-7.

De gewone dwergvleermuis is verreweg de talrijkste soort op Voorne. Er zijn tientallen
exemplaren aanwezig, zowel in het binnenduin als in de dorpen en steden. Watervleermuis
en ruige dwergvleermuis komen plaatselijk talrijk voor in het binnenduin en boven de
singels van Brielle en Hellevoetsluis. De laatvlieger is slechts op een lokatie waargenomen
(Oostvoorne), net als de veel schaarsere baardvleermuis. De meervleermuis is alleen

gehoord boven kanalen, kreken en recreatieplassen in het oostelijke deel van Voorne. De
grootoorvleermuis is maar twee keer in het binnenduin vastgesteld, maar zal hier naar
verwachting iets talrijker voorkomen.

In de terreinen van Natuurmonumenten en Het Zuidhollands Landschap werden nauwelijks
vleermuizen waargenomen. AIleen in De Waal bij Rockanje en nabij de Kleine Beer werd
een jagende gewone dwergyleermuis waargenomen. In het najaar werd in De Waal ook
nog de aanwezigheid van een waterv!eermuis (Myotis daubentonii) vastgesteld. Enkele van
deze gebieden zijn door hun Iopen' karakter en het nagenoeg ontbreken van oppervlakte
water ook niet echt geschikt als jachtgebied voor vleermuizen. Er is echter ook een aantal
andere verklaringen te geven voor het nagenoeg ontbreken van vleermuizen in deze
terreinen; in hoofdstuk 7 wordt hier uitvoeriger op ingegaan.

Er werden tijdens het kamp in totaal vijf kraamkolonies van vleermuizen op Voome
gevonden. Twee kolonies van gewone dwergvleermuizen werden opgespoord in de dorpen
Rockanje en Oostvoorne. Ook werden twee kolonies van watervleermuizen gevonden in
oude holle bomen op respectievelijk het landgoed Olaertsduyn en het landgoed Milden
burg. Het meest bijzondere was echter de vondst van een kleine kraamkolonie van de
baardvleermuis in Oostvoorne.

,Tijdens de krachtige tot stormachtige wind tijdens de tweede nacht ontstonden plaatselijk
in het binnenduin grote concentraties van jagende vleermuizen; deze dieren probeerden
hier in de beschutting van de hoogopgaande begroeiing nog enigszins te jagen. Deze
situatie isop meer plaatsen langs de kust aangetroffen, zoals in de landgoederen bij de
Manteling op Walcheren (Mostert, 1991). Tijdens rustig weer verspreiden deze dieren zich
vermoedelijk over een groter (en meer open) gebied. Hierdoor komen de resultaten van

het binnenduin er op de kaarten 3-7 wel erg gunstig vanaf ten opzichte van het achterlig
gende agrarische gebied (waar vrijwel geen vleermuizen werden gehoord).
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Tabel 1. Foeragerende vleermuizen per onderzocht gebied

Groene Strand

Baardvleermuis
Watervleermuis
Meervleermui s

Gewone dwergvleermuis
Ruige dwergvJeermuis
Laatvlieger

Totaal

De Waal

2

Merrevliet Kleine Beer

1

OostvoorneRockanjeBrielle Hellevoetsluis

Baardvleermuis

3
Watervleermuis

101 13
Meervleermuis Dwergvleermuis

1311278
Ruige dwergvleermuis

1131
Laatvlieger

7

Totaal

34115112

OlaertsduynMildenburg 't Reigershof Strypermonde

Baardvleermuis
Watervleermuis

*61*(20)5-10
Meervleermuis Gewone dwergvleermuis

6502510

Ruige dwergv!eermuis
244-6 1

Laatvlieger

-1

Totaal

697434-41 13

* = aantal exemplaren kraamkolonie
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Soortbesprekingen

Baardvleermuis (Myotis mystacinus cf.)

Op 15 juni 1991 werden drie baardvleermuizen onder een houten daklijst van een
woonhuis in De Waranda te Oostvoorne opgespoord. De bewoners wisten te vertellen dat
de vleermuizen hier al enkele jaren huisden. In de zomer van 1990 waren hier vijf
exemplaren aanwezig; in juni werd toen een dood jong onder de daklijst gevonden. Het
gaat dus om een kIeine kraamkolonie. Dit betreft de tweede bekende kraamkolonie van de
baardvleermuis in het kustgebied van Nederland. Er overwinteren ook maar heel weinig
baardvleermuizen in de bunkers in West-Nederland (Glas, 1986).

Watervleermuis (Myotis daubentonii)

Watervleermuizen werden in de binnenduin van Voorne in opmerkelijk hoge aantallen
waargenomen. Foeragerende exemplaren werden aangetroffen boven onder meer de
Tenellaplas en het Quackjeswater. Ook kleine stukjes zoet oppervlaktewater worden benut,
zoals een vijver in de woonwijk Waranda in Oostvoorne, een klein plasje in 't Reigershof
en een vijver rond de rui"ne in Oostvoorne (zie kaart 3). De soort was ook aanwezig boven
de singels rand de vestingswerken van Brielle en Hellevoetssluis (met resp. elf en drie
exemplaren), evenals boven de singels rond Fort Penserdijk bij Brielle.

rn het najaar werd tijdens een controle van muizenvallen een exemplaar gehoord boven De
Waal te Rockanje; in het voorjaar werd de soort hier niet waargenomen. In het binnenduin
van Voorne werden twee kraamkolonies van watervleermuizen gevonden. Op het terrein
van de Volkshogeschool 'Olaertsduyn' bewoonde de kraamkolonie een holte in een oude
beuk. De opening (een rottingsgat) beyond zich op 4 m hoogte. Op 15 juni werden hier
61 uitvliegers tussen 22.11-23.49 geteld. Na het uitvliegen waren in de boomholte nog
twee volwassen dieren en enkele tientallen jongen te zien van enkele weken oud.

Tabel 2. Uitvliegtijden kolonie watervleermuizen Olaertsduyn

uitvliegtijd

22.25
22.30
22.32
22.33
22.34
22.35
22.37
22.38
22.39

aantal

1
3
2
6
6
3
1
7
2

uitvliegtijd

22.40
22.41
22.42
22.43
22.44
22.45
22.46
22.48
22.49

aantal

3
2

5
1

4

5

4
1

3
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Op het landgoed Mildenburg werd eveneens een kraamkolonie gevonden in een holte van
een oude eik. Het betrof een oude spechtegat met de opening in zuidoostelijke richting (op
9 meter hoogte). Op 18 juni werden hier tussen 22.33-23.00 tenminste 12 uitvliegende
exemplaren geteld. Het aanta! zwermende dieren in de vroege ochtend om de boom was
echter hoger dan het getelde aantal in de avond. Dit betekent dat de kolonie zich mogelijk
heeft gesplitst, of dat niet aIle aanwezige exemplaren tijdens de avondtelling zijn uitgevlo
gen. Naar verwachting zijn hier enkele tientallen dieren aanwezig.

Meervleermuis (Myotis dasycneme)

Boven Bernisse en het Kanaal door Oostvoorne werden enkele exemplaren waargenomen
(twee resp. drie exemplaren). Ook boven een recreatieplas in bij Zwartewaal waren enkele
foeragerende dieren aanwezig.

Gewone Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)

De Gewone dwergvleermuis is de talrijkst voorkomende soon op Voorne. Toch werd de
soon buiten de binnenduin en de dorpen maar in lage dichtheden waargenomen (zie kaart
4). In de meeste 'open' terreine~ in bezit van Natuurmonumenten en Het Zuidhollands
Landschap werden geen vleermuizen waargenomen; alleen boven de Waal en de Kleine
Beer werd een dwergvleermuis gehoord.

In dorpen als Oostvoorne, Rockanje, Brielle en Hellevoetssluis waren enkele tientallen
exemplaren aanwezig. In de landgoederen in het binnenduin waren vooral tijdens de
tweede nacht hoge aantallen aanwezig. In het landgoed Mildenburg waren bijvoorbeeld
naar schatting 50-75 exemplaren aanwezig! Dit werd ongetwijfeld veroorzaakt door de
stormachtige wind tijdens deze nacht, waardoor de meeste dwergvleermuizen zich
concentreren in beschutte gebieden in het binnenduin.

In de vroege ochtend van 15 juni werden tien zwermende dieren waargenomen in
Rockanje; de exacte kolonieplaats kon op dat moment niet achterhaald worden. Waar
schijnlijk heeft deze melding betrekking op dezelfde kolonie die op 27 juni 1989 werd
geteld in Rockanje. Toen werden 12 exemplaren aangetroffen in een woonhuis. In het
zuidelijke deeI van Brielle werd eveneens een groep zwermende dieren waargenomen in de
vroege ochtend, waarbij het niet Iukte de precieze kolonieplaats te achterhalen. In
Oostvoorne en Hellevoetsluis was reeds een kolonie bekend, die gemeld werd door de
bewoners.

Ruige Dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)

De Ruige dwergvleermuis werd plaatselijk in de binnenduin van Voorne aangetroffen,
Iangs de gehele binnenduinrand (incIusief de landgoederen) in totaal 27-29 exemplaren (zie
kaart 5). Buiten het duingebied werd de soort alleen aangetroffen boven de singeIs van de
vestingswerken van Brielle (13 exemplaren) en Hellevoetssluis (1 exemplaar). In de
vroege ochtend werden verblijfplaatsen van 6-8 exemplaren waargenomen in Milden
burg/Reigershof, 2 exemplaren in Olaertsduyn en 1 exemplaar in Strypermonde.
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Laatvlieger (Eptesicus serotinus)

Laatvliegers werden tijdens het weekend alleen in De Waranda in Oostvoorne waargeno
men (zeven exemplaren). Mogelijk was het slechte weer de oorzaak dat deze soort zo
weinig werd waargenomen. Tach is het opvallend dat de soort slechts op een lokatie werd
waargenomen. Uit voorgaande jaren zijn waarnemingen van laatvliegers bekend bij De
Schaapskooi en de Tenellaplas.

Gewone Grootoorvleermuis (Plecotus auritus)

De grootoorvleermuis werd slechts eenmaal vastgesteld nabij het Quackjeswater. In een
bunkertje in 't Reigershof was een solitair exemplaar aanwezig (vermoedelijk een
mannetje) .
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Verspreidingskaarten vleermuizen op Voorne (kaarten 3-7)

Op navolgende kaarten zijn de waarnemingen van vleermuizen weergegeven. Een stip
houdt in dat op die betreffende lokatie de aanwezigheid van een exemp!aar door middel
van een detector werd vastgesteld. Bij watervleermllis en gewone dwergvleermuis traden
concentraties op die niet meer op deze manier waren weer te geven; deze concentraties
zijn zwart ingetekend en voorzien van een geschatte aantal.

Op kaart 7. (Overige soorten) is de meervleermllis met een (.) aangegeven. de baard
vleermuis met een (e) en de grootoorvleermuis met een (.).

• een exemplaar • concentratie (aantal is vermeld)

• = kraamkolonie

I~

I

---1,
I

I
I--'

Kaart 3. Waarnemingen watervleermllis
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Kaart 4. Waarnemingen gewone dwergvleermuis

Kaart 5. Waarnemingen ruige dwergvleermuis

I

!

!
I

I~
J

I
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r-1
• = meervleermuis (Myotis dasycneme)

• = baardvleermuis (Myotis mystacinus ct.)

A = grootoorvleermuis (Plecotus auritus)

Kaart 7. Waarnemingen overige soorten
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5. KLEINE ZOOGDIEREN

5.1 Inleiding

In het weekend van 20-22 september werden kleine zoogdieren geYnventariseerd door het
uitzetten van inloopvallen (live-traps). Aangezien het uitzetten en controleren van vallen
een tijdrovende bezigheid is, hebben we ons beperkt tot een aantal terreinen van Natuur
monumenten en het Zuidhollands Landschap. Bij het onderzoek naar zoogdieren op
Voorne stond het voorkomen van soorten als noordse woelmuis (Microtus oeconomus) en
waterspitsmuis (Neomys fodiens) centraal. Daarnaast bestaat er op Voorne onzekerheid
over het voorkomen van huisspitsmuis (Crocidura russula) en rosse woelmuis (Clethriono
mys glareolus).

5.2 Werkwijze

Op donderdag 18 september werden in totaal 210 inloopvallen uitgezet in vijf verschillen
de terreinen, namelijk De Kleine Beer, De Waal, Merrevliet, de Holle Mare en het

Groene strand. Het Quackgors dat aanvankelijk ook op het programma stond, is _geschrapt
omdat dit terrein het jaar daarvoor al uitvoerig werd bemonsterd tijdens een onderzoek
naar de noordse woelmuis in het Deltagebied (Hollander, 1991). De soort is hier toen
overigens niet meer aangetroffen.

De vallen werden tijdens dit kamp speciaal uitgezet voor noordse woelmuizen, dat wi!
zeggen vooral in de vochtige tot natte riet- en ruigtevegetaties van de terreinen. Op 14/15
september werden bovendien nog 20 vall en gedurende twee nachten in een lokatie in het

duingebied uitgezet (pers. med. Querelle). De vallen werden geaasd met zaden, appel,
pindakaas en stukjes spek en voorzien van droog hooi. Op vrijdagmiddag werden de
vallen op scherp gezet, waarna zes controles volgden (steeds vroeg in de ochtend,
halverwege de middag en aan het begin van de nacht). Zondagochtend werden de vallen
weer opgehaald en schoongemaakt.

5.3 Het weer

Tijdens het grootste deel van het weekend 20-22 september 1991 was het prachtig weer;
alleen op 22 september was er in de ochtend zware bewolking, gevolgd door regen. Dit
voltrok zich echter nadat de laatste valcontroles waren uitgevoerd.

5.4 Resultaten kleine zoogdieren

Er werden in totaal 570 valnachten gemaakt (een valnacht is een val die gedurende een
nacht open staat) , waarin 231 kleine zoogdieren werden gevangen, verdeeld over zes
soorten (zie tabel 3). Met name op het Groene strand en in De Kleine Beer werden veel

muizen gevangen. In de terreinen van Natuurmonumenten werden 370 valnachten gemaakt
en in de terreinen van Het Zuidhollands Landschap 200 valnachten. Bijna de helft van de
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vangsten werd opgeeist door de gewone bosspitsmuis (Sorex araneus). Voorts werden
ongewoon veel ye!dmuizen gevangen (ruim 20%), zelfs meer dan bosmuizen. Ook werden
18 dwergmuizen, 5 dwergspitsmuizen en, last but not least, 4 noordse woelmuizen
gevangen.

Van de 231 gevangen muizen werden er 13 dood in de val aangetroffen (5,6%: zie tabel
4), namelijk elf bosspitsmuizen en twee dwergspitsmuizen. Een dergelijke mortaliteit
treedt vaker op tijdens dergelijke inventarisaties met inloopvallen. Zeker omdat de helft
van het aantal gevangen muizen uit de zeer stress-gevoelige bosspitsmuizen bestond, is de
sterfte zelfs relatief laag te noemen.

De vangsten van de noordse woelmuizen zijn zowel bemoedigend als teleurstellend te
noemen. Bemoedigend omdat door deze vangsten het bewijs is geleverd dat er nog steeds
populaties van deze bedreigde woelmuizesoort voorkomen op Voorne. Teleurstellend
omdat in de kleinere reservaten als de Kleine Beer, De Waal en Merrevliet geen noordse
woelmuizen meer zijn gevangen, terwijl ze hier enkele decennia geleden nog wel
voorkwamen. Omdat in deze reservaten wel veelvuldig veldmuizen werden gevangen, ook
in de natte gedeelten, is de kans uiterst klein dat hier nog noordse woelmuizen voorko
men.

Vit tabel 5 blijkt dat de meeste kleine zoogdieren tijdens de ochtendcontrole werden
gevangen. In de middag was het vangstpercentage wel erg gering; er werden slechts 25
muizen op 230 vallen gevangen (vangstpercentage = 10.9%).

Tabel 3. Aantal vallen en vangstpercentages per gebied

gebied

valnummersaantalaantalaantalvangst
vallen

valnachtenvangstenpercentage

Merrevliet

1-20206058.3%
Holle Mare

51-9040802531.3%
Groene Strand

91-150601208873.3%
Kleine Beer

151-190401206050.0%
De Waal

191-240501502617.3%

Overig

1-2020402870.0%

230

57023240.7%
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Tabel 4. Totaal aantal vangsten en mortaliteit aantal

vangstmorta-percen-
vangsten

percentageIitei ttage

Gewone bosspitsmuis

11248.3% 114.7%

Dwergspitsmuis

52.2% ')0.9%
Veldmuis

4921.1%
Noordse woelmuis

41.7%
Bosmuis

4318.5%

Dwergmuis

187.8%
Bruine kikker

10.4%

Totaal

232100%135.6%

Tabel 5. Aantal vangsten per ronde (7.00, 17.00 en 24.00)

7.00

17.0024.00

Gewone bosspitsmuis

461535
Dwergspitsmuis

21
Veldmuis

17913
Noordse woelmuis

31
Bosmuis

28-15

Dwergmuis
1017

Bruine kikker
1

Totaal

1072671

Soortbesprekingen

Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus)

In totaal werden 112 exemplaren gevangen (bijna de helft van de totaal aantal gevangen
muizen). De soort werd op aIle lokaties aangetroffen. De meeste exemplaren werden ge
vangen op het Groene Strand en in de Kleine Beer (resp. 48 en 23 exemplaren).

Bij de elf in de val overleden bosspitsmuizen, afkomstig uit De Kleine Beer, de Holle
Mare en De Waal, werden de schedelkenmerken gecontroleerd. In aIle gevallen ging het
om de gewone bosspitsmuis (Sorex araneus). Waarschijnlijk behoren aIle andere gevangen
bosspitsmuizen ook tot deze soort. De tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus)ont
breekt in een groot deel van West-Nederland, evenals op aIle Zuidhollandse en Zeeuwse
eilanden (Mostert, 1992). Vijftien bosspitsmuizen werden tijdens de middag-controle
gevangen.



18

Dwergspitsmuis (Sorex minutus)

Deze soort tijdens het weekend vijf keer gevangen; twee exemplaren in de Kleine Beer en
een exemplaar in de Merrevliet. In de duinen bij het Quackjeswater werden oak nog twee
exemplaren gevangen. De sooft komt zowel in droge als natte biotopen voor.

Waterspitsmuis (Neomys fodiens)

De waterspitsmuis is tijdens dit kamp helaas niet gevangen. Tach kan op grand van dit
onderzoek niet gesteld worden dat de sooft in de onderzochte terreinen ontbreekt. Er is
een niet nader bevestigde waarneming bekend van een waterspitsmuis op de Schapewei in
het duingebied. Hier werd een wijfje met twee bijna volgroeide jongen aangetroffen (med.
Querelle).

Veldmuis (Microtus arvalis)

In totaal werden maar liefst 49 exemplaren gevangen, waarmee een opmerkelijk hoog
vangstpercentage voor deze soort werd bereikt (21,2 %). De veldmuis werd op aile loka
ties gevangen, met uitzondering van De Waal. De vangsten in zeer natte delen van de
Kleine Beer waren opmerkelijk. Negen veldmuizen werden tijdens de controle in de
middag gevangen.

Noordse woelmuis (Microtus oeconomus)

De aanwezigheid van de noordse woelmuis kon alleen worden vastgesteld op het Groene
strand. Hier werden vier exemplaren gevangen in een vochtig rietveld in de nabijheid het
Oostvoornse Meer. In de veel dragere en met ruigtekruiden begroeide zuidhelft werden
alleen veldmuizen gevangen. In de andere gebieden werd de soort helaas niet (meer)
aangetroffen. Omdat in vochtige en natte delen van zowel de Kleine Beer als de Merre
vliet veldmuizen werden gevangen is de kans dat de sooft hier nag voorkomt uiterst
genng.

Bosmuis (Apodemus sylvaticus)

De bosmuis werd iets minder vaak gevangen dan de veldmuis; in totaal 43 exemplaren
(\8,6%). De sooft is op aile lokaties gevangen, met uitzondering van de Merrevliet. Aile

-bosmuizen werden tijdens de controles in de nacht en vroege achtend gevangen.

Dwergmuis (Micromys minutus)

In totaal werden 18 exemplaren gevangen: vijf exemplaren op het Groene Strand, twee in
de Kleine Beer, tien exemplaren in de Waal en een exemplaar in de Holle Mare.
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Tabel 6. Vangsten kleine zoogdieren per gebied

Vangsten Groene Strand (120 valnachten)

controle

24.007.0017.00 24.007.00Tot

Gewone bosspitsmuis

1213108548
Veldmuis

5363623
Noordse woelmuis

3-1- 4

Bosmuis
13 13 8

Dwergmuis

212 5

Totaal

202216141688

Vangsten Kleine Beer (120 valnachten)

controle

7.00 24.007.0017.00 24.007.00Tot

Gewone bosspitsmuis

95232223

Dwergspitsmuis

1----1 2
Veldmuis

31223112
Bosmuis

235-5621

Dwergmuis

---2 2

Totaal

15995101260

Vangsten Holle Mare (80 valnachten)

controle

24.007.0017.00 24.007.00Tot

Gewone bosspitsmuis

4224921
Veldmuis

-1-- 1

Bosmuis

-11 2

Dwergmuis

--1 1

Totaal

423511 25
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Vangsten Merrevliet (60 valnachten) contrale

7.00 24.007.0017.00 24.007.00Tot

Gewone bosspitsmuis

1 1

Dwergspitsmuis
1- 1

Veldmuis
--1

11 3

Totaal

21-11 5

Vangsten De Waal (150 valnachten)

contrale

7.00 24.007.0017.00 24.007.00Tot

Gewone bosspitsmuis

I-1- '13
Bosmuis

22I-2412..
Dwergmuis

132112 10
Bruine Kikker

11

Totaal

45513826

Vangsten Kreekpad (63-434) in het duingebied bij het Quackjeswater op 14/15
september (40 valnachten)

contrale 7.00 24.00

Gewone bosspitsmuis

412

Dwergspitsmuis

-2

Veldmuis
28

Totaal

622
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6. OVERIGE W AARGENOMEN ZOOGDIEREN

Waarnemingen van de overige zoogdieren werden terloops gedaan tijdens de vleermuisex
cursies of de vallencontroles. In bepaalde gevallen kan door midde! van bepaalde sporen
een soort worden vastgesteld, zoals bij het konijn en de woelrat.

Egel (Erinaceus europaeus)

Tijdens de vleermuizen-excursies werden enkele egels waargenomen in de woonwijk
Waranda in Oostvoorne, in het Olaertsduyn, Mildenburg en 't Reigersnest. Tijdens een
vallencontrole werd een Egel waargenomen in De Waal bij Rockanje langs het riet.

Mol (Talpa europaea)

Molshopen werden in aile bezochte km-hokken veelvuldig aangetroffen. Ook werden
enkele verkeersslachtoffers gevonden.

Konijn (Oryctolagus cuniculus)

Het konijn werd veelvuldig waargenomen in het binnenduingebied.Ook zijn populaties
aanwezig langs het Brielse Meer (ook in de Kleine Beer) en te Olaertsduyn. In het agrari
sche gebied werden vrijwel geen konijnen gezien. Wel werd een exemplaar waargenomen
op de Vleerdamse Dijk (1 km ten zuiden van het Olaertsduyn).

Haas (Lepus europaeus)

Hazen werden geregeld waargenomen tijdens de vallencontroles in De Waal, Merrevliet
en de Holle Mare. Ook werd een exemplaar opgemerkt in het landgoed 't Reigersnest bij
Mildenburg.

Woelrat (Arvicola terrestris)

Omdat de Woelrat vrijwel niet in live-traps wordt gevangen moet zijn aanwezigheid vaak
vastgesteld worden door middel van sporen. In de Waal en in de weilanden daaromheen
werden diverse 'hopen' en andere sporen van deze soort gevonden.

Bruine rat (Rattus norvegicus)

Tussen Oostvoorne en Rockanje werd een verkeersslachtoffer gevonden.
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Bunzing (MusteLa putorius)

In de Kleine Beer werden op 22 september uitwerpseIen van een Buming gevonden. Rond
het Oostvoornse Meer werden op diverse plaatsen uitwerpselen van deze SOOftgevonden.

Ree (CapreoLus capreoLus)

In Mildenburg werd een exemplaar opgemerkt tijdens een nachtelijke excursie. Tevens
werden enkele exemplaren op het Groene Strand waargenomen.

Vos (Vulpes vulpes)

Van de Vos werden op diverse plaatsen in het duin keutels gevonden.



23

7. CONCLUSIES EN DISCUSSIE

Tijdens het onderzoek met inloopvallen werden in totaal 570 valnachten gemaakt,
waarmee in totaal werden 231 kleine zoogdieren gevangen, verdeeld over zes sooften. Dit
\varen gewone bosspitsmuis, dwergspitsmuis, noordse woelmuis, veldmuis, bosmuis en
dwergmuis. In tabel 3 is weergegeven hoeveel vangsten per sooft werden gedaan.

De noordse woelmuis werd uitsluitend nog gevangen in het noordelijke deel van het
Groene Strand. In de andere gebieden waar vallen werden uitgezet werd de sooft niet
aangetroffen. In de Kleine Beer, de Holle Mare, De Waal en Merrevliet kwam de soort in
de jaren zestig voor (Van Wijngaarden, 1967) maar lijkt hij nu te zijn verdwenen. Omdat
in de natte delen van deze gebieden wel veelvuldig veldmuizen werden gevangen (hetgeen
overigens een opmerkelijk biotoop voor deze sooft betreft), is de kans erg klein dat de
noordse woelmuis hier 'gemist' is tijdens deze inventarisatie.

Van de overige gevangen soorten komen bosspitsmuis, veldmuis, bosmuis en dwergmuis
algemeen voor in alle bemonsterde gebieden; de dwergspitsmuis werd alleen gevangen in
de Kleine Beer, de Merrevliet de de duinen bij het Quackjeswater. Helaas werd de
waterspitsmuis (Neomys fodiens) niet· gevangen tijdens. deze inventarisatie. Toch kan op
grond van dit onderzoek nog niet worden gesteld dat de soort in de onderzochte terreinen
ontbreekt. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Ook de huisspitsmuis (Crocidura
russuLa) werd niet gevangen tijdens dit onderzoek. Hierbij moet wel in acht worden
genomen dat de huisspitsmuis vochtige en natte gebieden meestal mijdt, en vooral
voorkomt in 'droge' biotopen zoals ruderale terreinen, kruidenrijke wegbermen en
dijktaluds, meestal in de nabijheid van menselijke behuizing.

Het voorkomen van de rosse woelmuis (CLethrionomys gLareoLus) in het duingebied van
Voorne kon niet worden bevestigd. Van Orden (1984) vermeldt als enige auteur een grote
populatie van deze sooft in de duinen van Voorne. Door andere onderzoekers is de sooft
nog nooit vastgesteld op Voorne (hetzelfde geldt overigens voor de ondergrondse
woelmuis). De meeste vangsten werden gedaan tijdens de ochtendcontrole en in mindere
mate tijdens de nachtcontrole. Het vangstpercentage tijdens de middagcontrole was zeer
!aag.

Op Voorne werden zeven soorten vleermuizen vastgesteld; watervleermuis, baardvleer
muis, meervleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en
gewone grootoorvleermuis. Ondanks het feit dat oude landgoederen en bossen schaars zijn
op Voorne werden toch enkele kolonies aangetroffen van boombewonende soorten, zoals
de watervleermuis. Er werden twee kraamkolonies van de watervleermuis aangetroffen, in
Olaertsduyn en Mildenburg. In de nazomer bestaat de totale populatie uit circa 120
exemplaren. Van de dwergvleermuis werden verschillende kolonies vastgesteld in
nabijgelegen dorpen, zoals in Rockanje en Brielle. Van Oostvoorne en Hellevoetsluis
waren reeds kolonies bekend.

De belangrijkste vondst is echter de kleine kraamkolonie baardvleermuizen; de dieren (3-5
exemplaren) bevinden zich onder een houten daklijst van een woonhuis in Oostvoome.
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De rosse vleermuis werd helaas niet waargenomen tijdens het inventarisatiekamp. Het
voorkomen van deze soort op Voorne kon dus niet worden bevestigd. De aanwezigheid
van een eventuele kraamkolonies van deze zeer luidruchtige rosse vleermuis op Voorne is
echter zo goed als uitgesloten; de geschikte biotopen voor deze soort (Mildenburg, 't
Reigersnest, Olaertsduyn en een deel van Strypermonde) zijn daarvoor intensief genoeg
onderzocht.

Vleermuizen werden in de terreinen van Natuurmonumenten en Het Zuidhollands

Landschap nauwelijks waargenomen. AIleen boven de Kleine Beer en De Waal bij
Rockanje werd een jagende gewone dwergvleermuis waargenomen en in het najaar een
watervleermuis. Voor het nagenoeg ontbreken van vleermuizen in deze gebieden zijn ver
schillende verklaringen te geven:

* Het biotoop van deze terreinen is niet echt geschikt als jachtgebied voor vleermuizen.
Open gebieden bestaande uit dichte moerassige of grazige vegetaties bevatten meestal maar
weinig jagende vleermuizen (Mostert, 1989a). De meeste soorten jagen bij voorkeur
boven beschutte open waterpartijen. Bovendien is in de onderzochte gebieden maar
nauwelijks oppervlaktewater aanwezig (met uitzondering van de Waal en de Holle Mare).

* De meeste van de onderzochte terreinen zijn qua oppervlakte klein en liggen bovendien
gei'soleerd in een zeer intensief gebruikt agrarisch gebied (voornamelijk bestaande uit
akkerbouw) waar de dichtheid aan jagende vleermuizen zeer gering is.

* Terreinen als de Waal en Merrevliet missen bovendien iedere vorm van 'ecologische
verbinding' met de landgoederen of het duingebied (in de vorm van houtwallen, windsin
gels e.d.).
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Tabel 7. Waargenomen zoogdiersoorten op Voome

1 = zichtwaarneming
2 = sporen
3 = vangst
4 = doodvondst
5 = bat-detector

2 3 4 5

Egel xx x

Gewone bosspitsmuis
xx

Dwergspitsmuis
x

Mol
xx

Baardvleermuis
x

Watervleermuis
x

Meervleermuis
x

Gewone dwergvleermuis
x

Ruige dwergvleermuis
x

Laatvlieger
x

Gewone grootoorvleermuis
xx

Haas
xx

Konijn
xx

Noordse woelmuis
x

Veldmuis
x

Woelrat
x

Bosmuis
x

Dwergmuis
x

Bruine rat
x

Wezel
xx

Bunzing
x

Vos
x

Ree
xx
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8. BEHEERSADVIEZEN

Vleermuizen

De meeste reservaatsgebieden die tijdens de inventarisatieweekeinden zijn onderzocht
hebben een beperkte betekenis voor vleermuizen. Ze zijn vooral van belang als foerageer
gebied, met name de gedeelten waar wateren aanwezig zijn en beschutte vliegplaatsen.
Sommige terreinen konden moeilijk of niet worden onderzocht doordat ze slecht toegan
kelijk zijn.

Kolonies zijn gevonden in bosgedeelten met veel oude bomen. Het belang van een
voldoende groot aanbod aan holle bomen is groot. Vleermuiskolonies benutten in het
zomerhaJfjaar afwisselend een aantal holle bomen. In terreinen waar het aanbod aan

boomhoJten groot is worden doorgaans belangrijke populaties van boombewonende
vJeermuizen aangetroffen. Ook in de winter zijn holle bomen voor diverse soorten
vJeermuizen van belang als overwinteringsplaats.

Waar mogelijk moet in ouder bos een terughoudend beheer worden gevoerd als het gaat
om het verwijderen van zieke of dode bomen. Juist bomen die afsterven, of beschadigd
zijn geraakt doordat er grote takken zijn uitgebroken, zijn belangrijk voor vleermuizen. Ze
kunnen nog tientallen jaren dienst doen als schuilplaats voor vleermuizen. Indien bomen
gevaar opJeveren voor wandelaars kan een deel van de starn, of grote takken, worden
afgezaagd.

mUlzen

Aleen in rietland bij het Groene Strand zijn noordse woelmuizen gevangen. Op diverse
andere locaties werden in voor de noordse woelmuis geschikt biotoop veldmuizen gevan
gen. Dit lijkt er op te wijzen dat de noordse woelmuis hier niet meer voorkomt. Was dit
wel het geval dan zouden de veldmuizen uit het moerasland worden verdreven. Door de

gei'soJeerde ligging van terreinen waar noordse woelmuizen zouden kunnen voorkomen,
zoals de Holle Mare, De Waal en Merrevliet, is de kans dat herkolonisatie optreedt.
vrijwel uitgesloten.

Niettemin kan in moerassige terreinen een beheer worden gevoerd dat een gunstige
leefomgeving voor muizen schept, niet alleen voor de noordse woelmuis, maar ook voor
andere moerasbewoners, zoals de waterspitsmuis en de dwergmuis. Daartoe moet worden
bewerkstelligd dat op een voldoende grote oppervlakte een begroeiing van riet, grassen en
kruiden aanwezig is, met een dikke strooisellaag. Met name door de waterspitsmuis
wordt zeer drassig terrein geprefereerd.

Bij het Groene Strand is met het oog op de noordse woelmuis van belang dat de drassige
zone in het rietland blijft bestaan. De soort leeft juist hier; in het drogere rietland is hij
niet gevangen. Onderhoudswerk zoals maaien dient over niet te grote oppervlakten ineens
plaats te vinden. Het is belangrijk dat er steeds voldoende hoge, dekkingbiedende
vegetatie overblijft.
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9. NA WOORD EN VERANTWOORDING

Deze zoogdierinventarisatie is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van Natuurmonumenten
en Stichting Het Zuidhollands Landschap. Hiervoor willen wij speciaal C. de Vries, L.
Querelle en A. Beckers bedanken.

De gegevens tijdens het vleermuizen-weekend werden bijeen gebracht door: Jose van den

Berg, Marijke Drees, Nicoline Elsink, Guido Keyl, Rogier Lange, Kees Mostert, Jeroen
Reinhold, Menno Soes, Bart Vastenhouw, Joost Verbeek, Floor van de Vliet en Jan
W ondergem.

De gegevens tijdens het muizen-kamp werden bijeengebracht door: Rob van Apeldoorn,
Patty Bakker, Jan-Piet Bekker, Jose van den Berg, Marijke Drees, Henk Dries, Hendrik
Erkenbosch, Maurice la Haye, Raymond Hazeleger, Hans Hollander, lnge Hoogenboom,
Kees Kapteyn, Rob Koelman, Jeroen van der Kooij, Rogier Lange, Kees Mostert, Wim
Nieuwenhuizen, Jaap Postma, Jeroen Reinhold, Menno Soes, Peter Twisk, Joost Verbeek,
FJoor van der Vliet, Alphons van Winden en Jan Wondergem.
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Bijlage 1. Nadere gegevens van dood gevangen spitsmuizen

Gewone bosspitsmuis 20-9-91 Kleine Beer (val 176:controle 1)
gew. 7.5 g, HB 57, T 42, HF 13,3

Gewone bosspitsmuis 20-9-91 Kleine Beer (val 153:controle 1)
gew. 9 g, HB 60, T 43, HF 13,6

Gewone bosspitsmuis 20-9-91 Kleine Beer (val 186: controle 1)
gew. 7,5 g, HB 56, T 43, HF 12,8

Gewone bosspitsmuis 20-9-91 Kleine Beer (val 188; controle 1)
gew. 7,5 g, HB 55, T 41, HF 12,3

Dwergspitsmuis 20-9-91 no. 219 - colI. Verbeek (balg+sched)
W. 3.6 g, HB 42,2; T 43.4; LHF 10,8; T+44,4; LHF+ 12,3
Merrevliet bij Rockanje 37-42 66-433

Dwergspitsmuis 20:"9-91 no. 220 - colI. Verbeek (balg+sched)
W. 3.25 g; HB 44,-8, T 40; LHF 10,8; LHF+ 12,3
Kleine Beer 37-22 67-439
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