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Beste Jos Hamilton, 
  
Bedankt voor de mail. 
Ik was jullie natuurlijk niet vergeten en vast van plan contact te zoeken. 
Jullie zijn me voor. 
  
Wat betreft rabies kan ik jullie geruststellen of uit een droom helpen. 
De dwergvleermuizen – waarvoor ik de kast aanvankelijk bedacht had – dragen geen rabies. 
Althans dat is in de afgelopen 20 (?) jaar dat er in Nederland intensief onderzoek gedaan wordt naar 
rabiesbesmetting onder vleermuizen, nog nooit vastgesteld. 
In Nederland zijn alleen de laatvlieger en de meervleermuis drager van rabies.  
De kast is eenvoudig zo te construeren dat er geen kans is op laatvliegers.  
De kans op meervleermuizen is verwaarloosbaar omdat die soort zeldzaam is. 
De angst bij vele dierenartsen komt voort uit een nogal stringent rabies protocol. 
  
Wat betreft de mogelijkheid voor een overwinteringsplaats. 
Dat zou ik ter plekke eens moeten beoordelen. 
Zullen we voor het een en ander eens een afspraak maken? 
  
  
Met vriendelijke groet, ans 
  
  
Hans Huitema 
Vossenstraat 35 
6865 WS Doorwerth 
026 - 3700341 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Jos Hamilton [mailto:J.Hamilton@hamilton-consult.nl]  
Verzonden: maandag 8 juni 2009 20:02 
Aan: hans.huitema@planet.nl 
Onderwerp: Watertoren Doorwerth en vleermuizen 
  
Beste Hans, 
  
Meer dan een jaar geleden hebben we contact gehad over de vleermuizen die in de watertoren 
hebben gezeten. Een suggestie van jou was om (als we er belangstelling voor hebben) kasten op te 
hangen. 
  
We hebben dit laatste kort overwogen, maar mijn schoonzus en zwager (allebei dierenartsen) vonden 
dit geen goed idee om in de nabijheid van mensen deze voorzieningen te maken. Dit vanwege de 
kans rabiës. 
  
Toch willen we een andere mogelijkheid onderzoeken. Boven in de toren is buiten een trapje dat naar 
het hoogste bordes loopt. Onder deze trap is een holle afgesloten  ruimte. Biedt deze ruimte, 
wanneer we deze een beetje openmaken, een overwinterplaats voor vleermuizen? 
  
Graag jouw advies/mening. 
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Met vriendelijke groet, 

  

Jos Hamilton 

Tel:      +31(0)263390274 

Mob:    +31(0)653500408 

Fax:     +31(0)263390281 

j.hamilton @ hamilton-consult.nl 

  

  

---------------------------- DISCLAIMER ----------------------------- 

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, spreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. U wordt verzocht bij 
onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. 

  

The information sent by means of this e-mail message is confidential and intended only for the use of the addressee. 
Publication, duplication, distribution and/or forwarding to third parties of this message is strictly prohibited. If you 
have received this communication in error, please notify the sender by returning it. 
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