Aankondiging voorlopig programma
VLEN-dag 2019 – editie 42
ZATERDAG 26 OKTOBER 2019
Androculusgebouw - Yalelaan 1 - De Uithof, Utrecht
Zaal open: 9:15 uur
Tijdens deze 42ste VLEN- dag wordt een breed scala aan resultaten van
vleermuisonderzoek- en bescherming uit Nederland gepresenteerd.
Op de VLEN-dag worden voordrachten gehouden over vleermuisbescherming,
vleermuisonderzoek en andere vleermuiswetenswaardigheden. Daarnaast zijn er
posterpresentaties en stands waar verschillende vleermuisgerelateerde zaken worden
verkocht.
De VLEN-dag is vooral ook een dag waarop iedereen die geïnteresseerd is in vleermuizen
elkaar (weer) ontmoet en is er ruimte om ervaringen met elkaar te kunnen delen.
Net als voorgaande jaren is er de gelegenheid voor eenieder om een vraag, ervaring of
dilemma (ongeveer 5 minuten) te delen met de zaal. Meld je hiervoor aan bij Marga van der
Tol.
Net als voorgaande jaren kun je eten voor de lunch zelf meebrengen. Het is nog onduidelijk
waar en of er ook een lunch te koop is; hierover komt eerdaags duidelijkheid. De dag duurt
van 9:15 tot 17:00 uur. De tijden van de voordrachten zijn inclusief 5 minuten vragen na
afloop van elke presentatie.
Voor het eerst wordt dit jaar de Leo Bels Award uitgereikt aan een inspirerend persoon
voor vleermuisbescherming. Elk jaar wordt vleermuisminnend Nederland uitgenodigd om
personen te nomineren die een uitstekende bijdrage hebben geleverd aan het behoud van
vleermuizen.
De criteria voor de prijs zijn: toewijding, innovatie, enthousiasme en inspiratie om het verschil
te maken, zowel voor vleermuizen als voor mensen, waardoor de missie van
Vleermuizenwerkgroep Nederland werkelijkheid wordt.
Mensen kunnen andere mensen nomineren; de jury (twee bestuursleden van de VLEN) tellen
de nominaties en degene met de meeste nominaties wint de award, net als bij de Pete Guest
Award van de BCT. Tot maandag 14 oktober om 17.30 uur kan men een nominatie insturen via
vlen.award@gmail.com
Programma:
Tijd
Onderdeel
9:15
Zaal open met stands. Koffie en thee te koop.
10:00
Opening door Marga van der Tol, dagvoorzitter
Lezingen
De speurtocht naar virussen van vleermuizen is bijna afgerond,
10:15
wat levert het op?
10:40
Waar kan men een uitgeputte vleermuis laten bijkomen?
11:05
- volgt 11:30
12:15
13:15
13:35

Spreker

Lineke Begeman
Wieneke Huls
- volgt -

Huisbewonende vleermuizen staan onder druk!
o.l.v. A-J Haarsma
Pauze - zelf meegebrachte lunch of mogelijk een andere die te koop is elders. Stands
bezoeken en discussie
Paula Bouwmeester –
Uitreiking van de eerste Leo Bels- award – Leo Bels award
Bels (dochter van Leo
2019
Bels)
Waar zwermen 1400 Herentalse ingekorven vleermuizen van
Kris Boers
één verblijf naar uit?

14:00
14:25
14:30
15:15
16:25
16:50
17:00
17:30

Johann Prescher & het
vleermuisvangsysteem
Pauzegesprek: naïsolatie bij particulieren.
Marga van der Tol
Koffie- en theepauze. Stands bezoeken; discussie naïsolatie bij particulieren.
Delen van korte waarnemingen/ ervaringen: Terugkoppeling
Pauzegesprek naïsolatie; NvdV 2019; ...ask what you can do
o.l.v. Marga van der Tol
for Eurobats; Over roepende laatvliegers; NOM gedragscode:
het aanstaande Hoger Beroep…
Jan Buys
Ingekorven vleermuis monitoring in Midden-Limburg
Afsluiting door de dagvoorzitter
Einde
Sluiting gebouw
Mogelijkheid om op eigen kosten gezamenlijk iets te gaan eten en na te spreken.
Wintertellen met mistnetten.

Routebeschrijving
De jaarlijkse VLEN-dag wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar gehouden in het
Androculusgebouw aan de Yalelaan 1 op De Uithof in Utrecht.
- Trein en bus
Vanaf station Utrecht-Centraal vertrekt er onder andere ieder kwartier vanaf de Jaarbeurskant
bus 28 naar De Uithof. Deze doet er 25 minuten over. Het is dan nog enkele 10-tallen meters
lopen. Bekijk vooral (ook) even www.9292.nl en www.ns.nl.
- Auto en fiets
Je kan parkeren op de Uithof. Denk eraan om te carpoolen; dit scheelt het milieu en is veel
gezelliger!
Aangemelde stands
Cameraval.eu, Apodemus Fieldequipment en de Veldshop.

