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De Nederlal1dse vleermuizen behoren al ruim 
Iwil1tig jaar lol de beschermde zoogdieren. Mel1 
zou dus mogen verwachten dat elke Nederlander 
de lijd heeft gehad om dil tol zich Ie laten door
dringen en daarom al/es zal doen 0111 vleermuÎzen 
altijd Ie beschermen. Ik vraag mij echler af of de 
wellelijke bescherm.il1g en de vele goede acties voor 
het behoud Vlm de inhee/J1se vleermuizen wel het 
beoogde resultaat hebben gehad. Voor velen blij
ven vleennuize/1 griezelige el1gerds, die ook 110g 
gevaarlijke ziekien kunnen overbrengen. 
Naluurlijk zijn er mensen 'bekeerd' tot de betrek
kelijk kleine groep van actieve vleermuisbescher
lners, Inaar het leger van de onverscllil1igel1 el1 
anli's is nog altijd erg graal. 

El1kele voorbeelden! 
Er is in Nederland sedert 1973 voor zover ik 

weet nooil iC1nand beboet vanwege het doden of 
benadelen van vleermuizen, hoewel hel vaslstaat 
dal er in die periode veel dieren opzeIlelijk zijn 
gedood. Veel belangrijke vleermuisverblijven (o.a. 
oude holle bomen) worden nog ongecontroleerd in 
alle seizoenen onbnanteld. 

Jaren geleden werd ik opgebeld door een 
bewoonster va11 een villa die onder haar dak ook 
een vleennuiskolonie had. Ze was haar medebe
woners ronduil vijandig gezind. Ze ging zo ver 
om dieren, die per ongeluk haar huis waren bin
nengevlogen, op gruwelijke wijze Ie doden door 
deze ongelukkige afdwalers in de badkuip mei 
gloeiend heel water Ie besproeien""" 

Ik neem aan dat de siluatie in de ons omrin
gende landen over hel algemeen niet veel beier is. 
Bijna overal zijn de vleermuizen officieel 
beschermd, maar in de praktijk min of meer 
vogelvrij. Alleen in Engeland zijn er personen of 
instanties veroordeeld omdat zij vleermuizen wil· 
ImB en welens óf door grove onachtzaamheid in 
gevaar hadden gebracht. 

Nu kunnen we ons afvragen of hel incidenteel 
doden van enkele vleermuizen de inheemse soor-
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len werkelijk in gevlUJr brengl. ZO I1U Cll dan 
zullen dieren in hel verkeer ol"komen, 501115 sneu
velen ze als prikkeldraad-slachtoffer of als dren
keling in een zwembad. Deze doodsoorzaken val
len in hel niel bij de slerfle door predatie, ziekie 
en zuigelingen-slerfte. Ik geloof dal wij hU111C11 
slellen dal de mens belrekkelijk weinig gevaar 
oplever! voor solitair in hel veld operere11de vleer
muizen. 

Heel iels anders wordl hel als we kijkCl1 naar 
de gevaren die vleermuizen lopen als ze sociaal 
verenigd zij11 in kraam-, paar- of winlerkolonies. 
Deze samenscholingen zijn weken lol maanden 
gelokaliseerd op één plaals. De volwassen leden 
van één kraamgroep van de Rosse vleermuis 
kunnen 's nachts uilzwermen over een gebied van 
honderden vierkante kilometers, maar overdag 
zijn dezelfde diere11 samen mei hun jOl1gw ver
enigd op een gebiedje van minder dan ééJl vier
kante meter. Dil betekent dal een plaalselijk 
ongeluk (brand, het vellen van een bomn, hel 
afsluiten van een vliegopwing) de ondergang kan 
bete1cenen van ew gehele kolonie, alle dieren uil 
de wijde omgeving. 

Mei deze wetenschap in hel achlerhoofd moeten 
wij hel behoud van alle kolonie-verblijven naslre
ven, zeker als het zeldzame soorlen belref!, Inaar 
ook als hel gaal om de meer algemwe vleermnis
soorlen. Alle onderkomens waar ze sociaal ver
enigd zijn vormen immers steunpunten in een 
netwerk van onderlinge vleermuis-relalies, waar
van wij de sa111whang eersl 1111 "" klein beetje 
beginnw Ie begrijpen. Vallen deze sleunpunten 
weg dan is de samenhang in gevaar. Het behoud 
van de verblijven is naluurlijk op zich niet 
genoeg, ook het fourageerbiotoop moet beschermd 
en ontwikkeld roorden. Voor een zinvolle bescher
ming van vleermuizen moel de nadmk echter niet 
op biotoopbeheer of op verblijfbeheer alléén liggen, 
maar moel er een goed evenwicht lussen beide 
worden nagestreefd. 

Aldo Voûte 



ZOOGDIER 1994 5 (3) 4 

Vincent Wigbels 

De Oostvaardersplassen, een natuurgebied van ruim 
5600 hectare in Zuid-Flevoland, zijn vooral bekend als 
broedgebied van lepelaar, aalscholver en grauwe gans, 
maar ook als belangrijke pleisterplaats voor duizenden 
trekvogels als kluut, watersnip en wintertaling. Ruim de 
helft van het gebied bestaat uit een ondiep moeras dat 
deels begroeid is met riet en met andere moerasplanten 
zoals lisdodde en moerasandijvie. Om het moeras 
geschikt te houden voor alle ervan afhankelijke dieren is 
een beperkt beheer van het waterpeil voldoende geble
ken. De belangrijkste beheersmaatregel is echter begra
zing. Met name de tienduizenden in mei en juni hier 
ruiende grauwe ganzen begrazen het rietmoeras zo sterk 
dat het geen kans krijgt dicht te groeien. Maar ook zijn 
'grote grazers' ingezet, waaronder een groep edelherten. 

De ruiende grauwe ganzen houden met hun gegraas 
het rietmoeras open. Foto Vincent Wigbels 

Het gebied buiten het moeras is onge
veer 2000 ha groot. Het is vóór en na de 
rui van groot belang voor de grauwe 
ganzen, maar ook veel andere moeras
vogels profiteren van het vochtige, gra
zige gebied. Daarnaast is het van bete
kenis als broedgebied voor zangvogels, 
als jaaggebied voor roofvogels en als 



leefgebied voor een aantal zoogdieren. 
Dit deel bestaat voor meer dan de helft 
uit nat en droog grasland en voor het 
overige uit rietruigten, afgewisseld met 
wilgenbosjes en vlierstruwelen. Ge
streefd wordt naar een zo natuurlijk 
mogelijke vegetatie-ontwikkeling, waar
bij het gebied echter ook als fourageer
gebied voor de ruiende ganzen geschikt 
zou moeten blijven. Gekozen is voor 
het integraal en jaarrond laten begrazen 
van het gebied door runderen en paar
den en, sinds 1992, ook door edelher
ten. De ontwikkeling van het landschap 
wordt dus in feite bepaald door twee 
dominerende factoren: waterpeilver
loop en begrazingsdruk. 

Jaarrondbegrazing 
Vanaf 1984 wordt een steeds groter 
gebied jaarrond begraasd door 
Heekrunderen en Konikpaarden. Door 
het te begrazen gebied te vergroten, 
gelijk op met het toenemen van het 
aantal grote grazers, wordt er steeds 
voor gezorgd dat het gras voldoende 
intensief wordt begraasd om een zeker 
areaal aantrekkelijk te houden voor de 
grauwe ganzen. Op de kalkrijke klei 
groeit de vegetatie weliswaar uitbundig, 
maar blijft voorlopig nog wat eenzijdig; 
naast diverse grassen groeien er vooral 
algemene ruigtesoorten zoals distels, 
brandnetels, harig wilgeroosje en 
koninginnekruid. Geleidelijk vestigen 
zich wel andere plantensoorten, zoals 

Vanuit de lucht is de variatie in de vegetatie goed te 
zien, zoals hier in het natte deel van de Oost
vaardersplassen. Foto Vincent Wigbels 

pastinaak, wilde peen, boerenworm
kruid en dergelijke, maar het gebied ligt 
zo geïsoleerd ten opzichte van goede 
zaadbronnen dat het wellicht nog tien
tallen jaren duurt voordat de te ver
wachten flora zich daadwerkelijk zal 
hebben gevestigd. Het effect van de 
jaarrondbegrazing is voorlopig dan ook 
voornamelijk terug te vinden in een 
toename van de variatie in de structuur 
van de vegetatie: er ontstaat een bonte 
afwisseling van kortgegraasde vegetatie, 
ruigten en bosjes. De mate waarin deze 
landschapselementen voorkomen en de 
omvang ervan hangen vooral af van de 
begrazingsdruk èn van de soorten 'gro
te grazers'. 

Tot op heden heeft de groep Heck
runderen, die aanvankelijk 30 swks tel
de, zich uitgebreid tot 300, terwijl de 
oorspronkelijke 20 Konikpaarden in
middels zijn uitgegroeid tot een kudde 
van meer dan 180 dieren. Geschat 
wordt dat minimaal 750 grote grazers 
nodig zijn om het gehele gebied met 
voldoende intensiteit te begrazen. 
Omdat er nu dus nog steeds onvol
doende grote grazers rondlopen, wor
den aan de oostzijde van het droge 
terreindeel 's zomers nog enkele hon
derden koeien en paarden van boeren 
ingeschaard. Die houden het gras ook 
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voldoende kort, maar het landschap 
vertoont bij die intensieve begrazing 
vrijwel geen variatie. Mede dankzij de 
introductie van edelherten zal echter 
over een jaar of twee á drie inscharing 
van huisvee niet langer nodig zijn. 

De komst van edelherten 
De vegetatie- en landschapsontwikke
ling is niet alleen een kwestie van aan
tallen grote grazers. Vlierstruiken wor
den bijvoorbeeld door rund en paard zo 
weinig worden begraasd, dat het gebied 
steeds meer bedekt raakt met vlierstru
weel. Anders dan op veel andere plaat
sen is onderdrukking van bosvorming 
hier juist gewenst. Dit was mede aanlei
ding om in 1992 edelherten te introdu
ceren: die eten weliswaar in voorjaar en 
zomer ook veel gras, maar daarnaast 
grote hoeveelheden knoppen, bast en 
twijgen van allerlei houtsoorten, ook 
vlier. Omdat edelherten graag in het 
halfopen landschap leven, waaraan 
paarden en runderen veel minder de 
voorkeur geven, wordt sindsdien ook 
dat landschapstype beter begraasd. 

Hoewel veel mensen denken dat 
edelherten eigenlijk thuishoren in dro
ge gebieden als de Veluwe, is dat toch 
niet juist. Tot in de vorige eeuw leefden 
edelherten, ook in Nederland, vooral 
langs de grote rivieren. Door menselijk 
toedoen zijn ze daar verdreven. Alleen 
langs de Donau en in de Donaudelta 
leven nog steeds flinke populaties edel
herten in hun oorspronkelijke biotoop: 
de rivierbegeleidende graslanden en 
moerasbossen. Ook in Zuid-Spanje en 
Schotland leven edelherten vooral in 
meer open en moerassige terreinen. 
Het edelhert past dan ook prima in de 
Oostvaardersplassen. 

In januari 1992 zijn in Schotland 37 
edelherten gekocht. Het was een gene
tisch gemêleerd gezelschap, afstam
mend van kruisingen tussen Schotse 
edelherten en dieren uit Engelse, 
Deense, Duitse en Oost-Europese leef
gebieden. De aangekochte groep 
bestond uit twee herten (= mannelijke 
dieren) van ongeveer 7 jaar oud, drie 
herten van 4 jaar, één hert van 2 jaar, 
vier spitsers (= eenjarige mannetjes), 
één mannelijk kalf, 21 hindes (= vrouw
tjes) en vijf smaldieren (= eenjarige 
vrouwtjes). Deze dieren kwamen begin 
februari 1992 in de Oostvaardersplassen 
aan. Ze werden tijdelijk in een omras
terd perk ondergebracht, samen met 
zeven andere edelherten van diverse 
herkomst: één hert, ouder dan 12 jaar 

Een bijna uitheems gezicht: kudde Koniks in de 
Oostvaardersplassen. Foto Vincent Wigbels 

en twee hindes uit het Kroondomein 
op de Veluwe, één mannelijk kalf van 
de Hoge Veluwe, één Duits hert en 
twee hindes die via een handelaar 
waren verkregen. Maart 1992 was de 
introductie van deze derde 'grote gra
zer' in de Oostvaardersplassen een feit, 
toen de minister van Verkeer en 
Waterstaat, mevrouw Maij-Weggen de 
44 dieren vrij liet. 

Vooltvarende voortplanting 
Vanaf het begin bleken de dieren zich 
uitstekend thuis te voelen. In hetzelfde 
jaar nog werden 19 kalveren geboren, 
waarvan er vermoedelij k 14 van het 
mannelijk en vijf van het vrouwelijk 
geslacht waren. Die zomer stierf één 
hinde in het moeras terwijl een andere 
hinde spoorloos verdween. 

Aan de eerste bronst, vanaf begin 
september 1992, namen slechts enkele 
volwassen herten aktief deel. De jonge
re herten waren echter wel steeds in de 
buurt van de groepen hindes, de zoge
naamde kaalwild roedels, te vinden. 
Een hert verwarde een keer het geloei 
van een Heekrundstier met herten
geburl, en viel de stier prompt aan. Die 
verjoeg wat verbaasd deze ongewone 
opponent. 

Eind 1992 werden nog acht hindes 
uitgezet in het terrein; ze werden kort 
erna 'beslagen', gedekt door een hert. 
In de zomer van 1993 volgde een laatste 
introductie van vijf uit Tjechië afkom
stige herten. 

Edelherten eten ook knoppen, twijgen en bast van 
struiken en bomen. Hier een hinde met oormerk. 

Foto Vincent Wigbels 



Kaa!wildroedel met kalveren in het vochtige, grazige 
deel van de Oostvaardersplassen. 

Foto Vincent Wigbels 

Ongeveer 25 kalveren werden er in de 
voorzomer van 1993 geboren. Ze groei
den snel. Van de acht hindes die in 
december waren uitgezet, kregen er zes 
pas in augustus een kalf. Maar ook deze 
laat geboren kalfjes groeiden snel, zodat 
er nu geen verschil meer is te zien met 
de andere. De aanvankelijke bezorgd
heid over het lot van de zo laat besla
gen hindes en geboren kalveren bleek 
ongegrond. 

Dodelijke vergissing 
Gedurende de zomer van 1993 verbleef 
een deel van de edelherten langdurig in 
het westelijke deel van het moeras. 
Daar was de waterstand toen laag 
genoeg om ongehinderd in de velden 
lisdodde en jonge wilgjes te kunnen 
fourageren. Pas eind augustus keerden 
ze terug naar het grazige gebied. 

Tijdens de bronst van 1993, die 
begon rond 5 september, had het groot
ste (Duitse) hert weinig concurrentie te 
duchten van andere volwassen herten. 
Het hert dat vorig jaar een stier had 
aangevallen, had dat kennelijk nu ook 
weer geprobeerd. Dit keer was het 
gevolg echter fataal: hij werd dood 
gevonden, geperforeerd door ecn stiere
hoom. De acht 'late' hindes werden 
najaar '93 slechts iets later dan normaal, 
namelijk eind oktober, bronstig. Ze 
lopen dus alweer vrijwel in de pas. 

Pas na de bronst, toen de vegetatie 
inzakte en het terrein veel overzichte
lijker werd, kon het aantal aanwezige 
edelherten nauwkeurig worden geteld: 
het waren er precies honderd. De popu
latie bestond uit 15 herten, 14 spitsers, 
15 mannelijke kalveren, 35 hindes, 5 
smaldieren en 16 vrouwelijke kalveren. 

Conditie 
Tot eind maart fouragecrden zowel de 
hertenroedels als het kaal wild op onge
veer 100 ha voormalige luzerne en het 
omliggende grasland in het oostelijke 
deel van het terrein. Hun conditie bleef 
uitstekend, ondanks een korte maar 
strenge vorstperiode. In hetzelfde 
terreindeel overwinterden ook nog eens 
40 reeën, wat laat zien hoe voedselrijk 
zo'n braakliggend stuk akkerland is. 

Bij een vergelijking van de in 1993 
afgeworpen stangen met die van maart 
1994 is een duidelijke gewichtstoename 
zichtbaar. Zelfs het 16 jaar oude hert uit 
het Kroondomein is opnieuw vooruit
gegaan: de stang werd 500 gram zwaar
der. Dit hert is nog steeds in goede con
ditie, en mijdt gedurende de bronst de 
concurrentie niet. De zwaarste terugge
vonden stang woog dit jaar 3980 gram, 
tcgen 2450 gram in 1992. Die stang 
heeft een voor edelherten uitzonderlij
ke lengte van 112 cm, een weerspiege
ling van de kalkrijkdom (de bodem 
bevat bijna 10 procent kalk!) en voed
sel-(=eiwit-)rijkdom van het gebied. 
Ook de goede gezondheidstoestand van 



de dieren is daar een gevolg van: 
slechts één hinde was gedurende winter 
en voorjaar 1993 in een slechte condi
tie. 

Gedrag en voedsel 
Opvallend is hoe mak deze edelherten 
zich nog steeds gedragen: vooral tijdens 
herfst en winter laten ze zich per auto 
vaak (ot op een tiental meters benade
ren. In het voorjaar en de voorzomer 
gedragen ze zich veel voorzichtiger, 
maar nooit 'Veluws-schuw'. Met nan1e 
de hindes met jonge kalveren zijn zeer 
voorzichtig, evenals de herten met een 
nog onvolgroeid (bast)gewei. Niet 
alleen hun voorzichtigheid, 111aar ook 
de hoogopschietende ruigte van riet, 
distels, brandnetels en koninginnekruid 
maakt dat ze dan nauwelijks worden 
waargen0111en, behalve wanneer ze in 
de ochtend- en avonduren op de grazi
ge delen fourageren of in een poel lig
gen te zoelen. 

Edelherten leven hier, net als paard 
en rund, grotendeels van grassen. In 
tegenstelling tot het paard, maar net als 

De conditie van de edelherten in de Oostvaarders
piassen is, voor Nederlandse begrippen, uitzonderlijk 
goed. Foto Vincent Wigbels 

het rund, kan het edelhert alleen kwali
tatief goed voedsel verteren. 's Winters 
zijn de edelherten dan ook, behalve 
op grassen, aangewezen op knoppen, 
twijgen en bast van wilgen en vlieren. 
's Z0111erS eten ze een wat gevarieerder 
menu, waarbij opvalt dat ze ook graag 
lisdodde en opvallend veel paarde
bloem eten. 

Onderzoek 
Om meer te weten te komen over het 
reilen en zeilen van de edelherten 
wordt een vrij intensief monitoringspro
gramma uitgevoerd. Hierbij wordt het 
terreingebruik gedetailleerd gevolgd en 
vastgelegd, maar ook worden systema
tisch gegevens verzameld over voedsel
keuze en gedrag van individuen, groe
pen en van de populatie als geheel. Ook 
worden mestmonsters verzameld om 
meer in detail te weten te komen over 
de verteerbaarheid van het geconsu-



Het beheer van de grote grazers, zoals de 
Heekrunderen, in de Oostvaardersplassen moet zo 
natuurlijk mogelijk zijn; ziekte en sterfte horen er 
gewoon bij. Foto Vincent Wigbels 

meerde, en het aandeel van de verschil
lende gewassen in het menu. Mest
onderzoek is ook van belang om de 
gezondheidstoestand van de dieren te 
monitoren. Op vergelijkbare wijze wor
den ook de kuddes runderen en paar
den gevolgd. Voor zover mogelijk wor
den tenslotte ook de reeën in het 
waarnemingsprogramma betrokken. 

Verder wordt de plantengroei 
bemonsterd en wordt de vegetatie-ont
wikkeling gevolgd. De gegevens moe
ten inzicht gaan geven in de zelfred
zaamheid van de populaties grote 
grazers, hun invloed op de landschaps
ontwikkeling en de eventuele inter
akties tussen de populaties onderling en 
hun invloed op de flora en fauna van de 
Oostvaardersplassen. Tezijnertijd kan 
dan, op basis van de onderzoeksresulta
ten, het gewenste populatiebeheer 
geleidelijk concreet worden ingevuld. 

De toekomst 
AI is het gebied groot, het is begrensd. 
En dus is ook de groei van de populatie 
edelherten begrensd. Binnen vijf jaar 
kan die zijn uitgegroeid tot een groep 
van enkele honderden dieren. Uiteraard 
zullen de aantallen runderen, paarden 
en edelherten moeten worden beperkt 
zodra de draagkracht van het gebied 
wordt overschreden. Onduidelijk is nog 
hoe de draagkracht bepaald kan wor
den. Onduidelijk is ook nog de wijze 
waarop zal worden ingegrepen en de 
eventuele selectie-criteria die bij de 
keuze van te verwijderen dieren een rol 
moeten spelen. In de komende jaren 
zal daarom veel aandacht worden 

besteed aan het functioneren van de 
grote grazers, dus ook de edelherten, en 
zal duidelijk moeten worden of het 
edelhert z'n rol als 'browser'(= 'strui
ken-kort-houder') in dit ecosysteem 
vervul! zoals biologen dat verwachten. 

Op basis van het onderzoek en de 
beheerservaring zal de Beheerscom
missie een strategie gaan ontwikkelen. 
Uitgangspunt bij het beheer is, dat zO 
weinig mogelijk zal worden ingegrepen 
in de natuurlijke processen die in het 
gebied (en dus ook in de populaties) 
werkzaam zijn. Een frustrerende factor 
kan daarbij de uitwerking zijn van de 
nieuwe Flora- en Faunawet en de 
Welzijnswet voor Dieren. Als daardoor 
zelfs grootschalige natuurgebieden als 
de Oostvaardersplassen niet voldoende 
ruimte wordt geboden om 'de natuur 
zijn gang te laten gaan', dan is dat een 
gen1Îste kans om te ervaren wat natuur 
in Nederland nog kan zijn. 

Voorlopig zullen bezoekers van alle 
beheersdiscussies weinig merken. Wel 
zullen ze steeds vaker en steeds meer 
edelherten kunnen zien. Een goede 
gelegenheid daarvoor biedt het Praam
wegviadukt. --r'I 

Ing. V.L.Wigbels is hoofd ter
rein beheer Oostvaardersplassen. 
Postbus 600, 8200 AP Lelystad. 

De Oostvaardersplassen zijn in 
beheer bij de Directie Flevoland 
van Rijkswaterstaat. Excursies in 
de Oostvaardersplassen kunnen 
worden aangevraagd via tel. 036-
5322449. Voor specifieke vragen 
over de edelherten kunt u bellen 
met 03200-54585. 
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johan Vandewalle 

In het vorige nummer van Zoogdier werd aandacht 
besteed aan hondsdolheid bij vleermuizen in Nederland 
(van Brederode 1994). Ook in België wordt onderzoek 
verricht naar het voorkomen van rabies bij deze dier
groep. Het aantal onderzochte dieren is echter minder 
groot dan in Nederland. Alle dode vleermuizen of stalen 
van levende worden verzameld door het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
(K.B.I.N.). Het Instituut Pasteur van Brabant doet de 
analyses van de stalen. 

Foto: Steven Janssen 

In België wordt slechts sporadisch 
onderzoek gedaan naar het vOOrk0111en 
van rabies bij vleermuizen. Volgens 
Lefèvre (1991) werden tot 1991 een 
zestigtal dieren onderzocht, die allen 
negatief bleken te zijn. Het overgrote 
deel der onderzochte dieren betrof 
Myotis-soorten. Voor België geldt waar
schijnlijk hetzelfde als voor Nederland. 
Rabies kan voorkomen bij vleermuizen 

maar er werden tot nog toe geen 
besmette exemplaren aangetroffen. Het 
verschil met Nederland zit hem in het 
hoge relatieve aandeel van de laatvlie
gers (31 %) en meervleermuizen (4 %) 
bij de onderzochte dieren. Het zijn juist 
deze soorten die frequent drager zijn 
van het virus (resp. 22,1 % en 4,7 %). In 
het Belgische onderzoek komen deze 
soorten echter slechts sporadisch voor, 
wat de negatieve resultaten kan verkla
ren. Niettemin moeten we ook in 
België voorzichtig blijven om eventuele 
besmetting via vleermuizen te voorko
men. 

Voorkómen van besmetting 
Op basis van het Koninklijk Besluit van 
1980 zijn alle inheemse vleermuizen 
beschermd in het Vlaamse gewest. 
Voor het hanteren van zowel dode als 
levende vleermuizen is daarom een 
ontheffing nodig van de wet. In iedere 
provincie zijn mensen van de 
Vleerl11uizenwerkgroep van Natuur
reservaten v.z.w. in het bezit van zo'n 
ontheffing. Deze mensen zijn 1101111aal 

bereikbaar voor bijstand bij hantering 
van vleermuizen. Lijsten met telefoon
nummers zijn aan het eind van het arti
kei opgenomen. 
In de praktijk kan het al eens vOOl'ko
men dat er contact met vleermuizen is 
zonder tussenkomst van deze personen. 
De beste preventieve maatregel in dat 



Foto: Willem Vergoossen 

geval is het voorkomen van direct con
tact met de vleermuis. Bij het hanteren 
van levende vleern1uizen dienen stevige 
handschoenen gedragen te worden die 
na gebruik moeten schoongemaakt 
worden met een zeep-oplossing of 70 % 
alcohol. Voor dode vleermuizen vol
staan dunne plastic handschoenen. 

Inenting achteraf 
Indien er toch onvoldoende bescher
mende maatregelen genomen werden 
kan men zich achteraf nog behelpen 
met een curatieve inenting. Er zijn twee 
verschillende mogelijkheden. Indien er 
alleen oppervlakkig contact is geweest 
volstaat een serie van vier injecties met 
het vaccin, waarvan de eerste twee bin
nen 24 uur moeten gegeven worden. 
Na zeven dagen wordt een derde injec
tie gegeven en na 21 dagen de laatste. 
Na 30 dagen dient men een bloedafna
me te ondergaan om de reactie van de 
injecties te onderzoeken. Indien moge-
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lijk wordt de (dode) vleermuis opge
stuurd naar het K.B.I.N. met vermel
ding van vindplaats en datum, alsmede 
het uitdrukkelijk verzoek het dier te 
onderzoeken op rabies. 

Wanneer er contact is geweest met 
een levend dier en er sprake is van een 
beet, krabben of contact met een won
de dient naast de hierboven aangehaal
de procedure ook nog een injectie met 
gammaglobuline genomen te worden. 

De kostprijs van een rabies-injectie 
bedraagt BF 792 per dosis of BF 3.168 
voor de hele serie. Hiervan betaalt het 
ziekenfonds 50 % terug. De provincie 
Brabant betaalde tot nu toe de overige 

Dode vleermuizen kunnen opge
stuurd worden naar: Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuur
wetenschappen (K.B.I.N.), t.a.v. 
Prof. Fairon, Vautierstraat 31, 
1040 Brussel, tel. 02/627.43.71. 

Telefoonnummers coördinatoren 
Vleermnizenwerkgroep van 
Natuurreservaten v.z.w.: 
West-Vlaanderen: Paul Voet 
050179.01.76; Oost-Vlaanderen: 
Hilde Smekens 09/253.21.93; 
Antwerpen: Alex Lefèvre 
014/51.62.01; Limburg: Julien 
Dahlen 012/23.51.87; Brabant: 
Yves Servranckx 02/652.15.03; 
Luik: Jean-Louis Gathoye 
041/56.38.38 of 041179.14.35; 
Henegouwen: Yves Govoorts, 
068/28.48.43; Namen: Stéphane 
Tombeur, 084/38.70.54; 
Luxemburg: Emile Bousson, 
084/36.61.55 of 02/344.11.07 

De ontheffing van het K.B. van 
1980 om een toelating tot het 
manipuleren van vleermuizen te 
verkrijgen, kan aangevraagd wor
den bij: AMINAL, Bestuur 
Natuurbehoud, Belliardstraat 14-
18, 1040 Brussel, 02/507.30.61 

Voor vaccinatie of behandeling 
kan men terecht bij: Instituut 
Pasteur van Brabant, afdeling 
Rabies, Engelandstraat 642, 1080 
Brussel, 02/373.31.11 (of bij de 
eigen huisarts) 
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50 % (ook voor mensen uit de andere 
provincies). Hoe dat verder zal verlopen 
na 1 januari 1995 is nu nog niet duide
lijk, omdat de provincie Brabant dan 
wordt opgesplitst in 2 provincies (Waals 
en Vlaams Brabant). Naar alle waar
schijnlijkheid zal deze terugbetaling 
echter behouden blijven. Een dosis 
gammaglobuline kost BP 9.000. Deze 
kosten worden voor 100% door de pro
vincie Brabant vergoed. Al met al is de 
behandeling na contact dus volledig 
gratis, met uitzondering van het rem
geld op het ereloon van de huisarts, 
voor alle Belgen die in orde zijn met de 
ziektewetgeving. 

Om zo'n behandeling te ondergaan 
dient men ofwel via de huisarts het 
vaccin aan te vragen, ofwel dit recht
streeks te doen bij het Pasteur-Instituut 
met vermelding van de naam van de 
patiënt en de naam en het adres van de 
behandelende huisarts. Het vaccin 
wordt dan onmiddellijk opgestuurd 
naar de huisarts die de behandeling 
uitvoert. 

Inenting vooraf 
Voor personen die beroepshalve of als 
(amateur-)onderzoeker regelmatig in 
contact komen met vleern1Llizen en 
waarbij dus een grotere kans bestaat op 
direct contact, bestaat de mogelijkheid 
van een preventieve vaccinatie. Deze 
vaccinatie bestaat uit een reeks van drie 
inentingen. Een maand na de eerste 
inenting volgt een tweede, en na één 
jaar volgt een derde, de zogenaamde 
booster, inenting. Daarna dient om de 
drie jaar nogmaals een booster-inenting 
te gebeuren. Deze vaccinatie biedt een 
bescherming tegen de verschillende 
typen van rabies. De procedure om 
zo'n vaccinatie te starten verloopt even
eens via de huisarts. De inentingen kos
ten hetzelfde als de curatieve, namelijk 
BP 792 per dosis of BP 2.376 voor de 
drie. Het ziekenfonds komt voor 50 % 
tussen in de kosten. De preventieve 
vaccinatie kost dus BP 1.188 met een 
aanvulling van BP 396 om de drie jaar. 
Dit geldt voor iedereen, ongeacht of het 
om een beroepspersoon dan wel een 
hobbyist gaat. 

Besmetting met tetanus 
Bij de beet door een vleermuis bestaat 
er net als in Nederland ook gevaar voor 
tetanus. Het is daarom aangewezen, en 
niet alleen voor vleermuizen-onderzoe
kers maar voor iedereen die vaak in het 
veld actief is, zich regelmatig te laten 

Foto: Johan de Meester 

inenten tegen tetanus. Deze inenting 
gebeurt eveneens via de huisarts. --r( 

Brollnen 
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besmetting voorkomen? Zoogdier 5(2):20-
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Lefèvre, Alex, 1991. Een overzichtsartikel: 
rabies en vleermuizen. Eliomys 16(1):40-
46. 

Met dank aan Alex Lefèvre van de 
vleermuizenwerkgroep van Natuur
reservaten v.z.w. en aan Or. Costie van 
het Instituut Pasteur van Brabant. 

Johan Vandewalle, Sluizenstraat 
2 bus 4, 2900 Schoten. Johan is 
dierkundig beleidsmedewerker 
bij Natuurreservaten v,z.W. 
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Pieter Eibers 

Enkele jaren geleden konstateerden leden van de 
Zoogdierenwerkgroep van het Natuurhistorisch Ge
nootschap van Limburg (Nederland) dat er nauwelijks 
waarnemingen binnenkwamen van de Europese ham
ster. Er was niemand die zich speciaal bezig hield met 
dit interessante en eigenlijk ook wel een beetje mysteri
euze zoogdier en het vermoeden bestond dat het wel
licht niet zo goed gesteld was met de 'korenwolf'. 
Tijd dus voor een systematisch onderzoek naar ZIJn 
voorkomen. Alleen, hoe pakje dat aan? 

De hanlster Criceflls crh'etus is l1laar een 
klein beestje, twintig tot dertig centime
ter lang en 150 tot 400 gram zwaar. Hij 
heeft alleen een hoge aaibaarheidsfak
tor als hij tam in een kooitje zit, al 
behoren de 'kooihamsters' vrijwel uit
sluitend tot een andere soort, de iets 
kleinere Syrische goudhamster 
Mesocricetus aura/us. De hamster maakt 
geen spectaculaire burchten zoals de 
das, eet geen konijnen en fazanten 
zoals de vos (is dus geen concurrent 
van de jager) en is ook geen indicator-

Hamster in een bietenveld. Foto Ed Gubbels 

soort van het kaliber van de otter, of 
een landschapsarchitect zoals de bever. 
De enige die wel eens iets van zijn 
bestaan opmerkte was de boer, die zag 
dat er van het graan gevreten was. 

We kunnen ons nu nauwelijks voor
stellen dat er in het verleden wel eens 
sprake was van hamsterplagen, sterker 
nog, de meeste mensen, natuurmensen 
niet uitgezonderd, weten niet eens dat 
de wilde hamster nog in Nederland en 
België voorkomt. 
Dat dat vroeger anders moet geweest 
moge blijken uit het feit dat vooral 
mensen die de oorlog hebben meege-
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maakt bet begrip 'hamsteren' nog uit 
eigen ervaring kennen. Met name in 
Limburg bestaan hier en daar nog dia
lektnamen voor de hamster: koren
wouf, korenwuifke of korenwiefke. De 
naa111 'korenwolf, die misschien nog 
nationale bekendheid zal krijgen dank
zij het gelijknamige bier, is eigenlijk 
een verbastering van 'korenwààf; 
'wààf is dialekt voor iemand die inha
lig is. 

Willen we iets doen voor de hamster, 
dan zullen we eerst iets meer over hem 
moeten weten en dat is niet echt een 
eenvoudige zaak. Hij maakt zijn burch
ten vooral op graanakkers, die slechts 
een beperkte tijd van het jaar gemakke
lijk toegankelijk zijn, namelijk vlak ná 
het 111aaien en vóór het opnieuw inzaai
en van het veld. Inventariseren moet 
dan ook in die korte periode plaatsvin
den, en houdt in dat de akkers systema
tisch worden afgelopen en afgespeurd 
naar tekens van aanwezigheid van de 
hamster. 

Het hamsterprojekt 
Om toch een enigermate betrouwbaar 
idee te krijgen over het voorkomen van 
de hamster in Limburg heen het 
Genootschap dit jaar een 'Hamster
projekt' gestart, met financiële steun 
van het Consulen1schap Natuur, Bos, 
Landschap en Fauna (NBLF) van het 
Ministerie van Landbouw, Natuur
beheer en Visserij en de Provincie 
Limburg. Verder is de Gulpener 
Bierbrouwerij bereid gevonden het pro
jekt te sponsoren, omdat zij toevallig 
tezelfdertijd met een witbier, genaamd 
'Korenwolf', op de markt kwam. Een 
deel van de uitvoering van het projekt 
werd uitbesteed aan een ingenieursbu
reau, dat twee maanden lang twee men
sen full-time kon inzetten bij het inven
tariseren van hamsterburchten. De 
huidige inventarisatie is wat breder van 
opzet dan de voorgaande, in 1981, in 
die zin dat er wat meer gekeken is naar 
de ecologie van de hamster. Zo werd 
vastgelegd wat de aard van bet onder
zochte veld was (het geteelde gewas, 
aanwezige akkerkruiden, andere zoog
dieren, 'beploeging', bemesting), en 
hoe de omgeving eruitzag (maïsvelden, 
bietenvelden, wegen enz.). 

Van eind juli tot begin september 
werd geïnventariseerd. In die periode 
werden alle oude lokaties, bekend uit 
de periode '80-'93, gecontroleerd. Het 
inventariseren is een zeer tijdrovende 
bezigheid, waarbij men de eindeloze 

Valpijp in bietenveld. Foto Pieter EIbers 

stoppelvelden afzoekt in banen van vijf 
tot tien meter breedte. Midden in de 
uitzonderlijk hete zomer van 1994 was 
dit bepaald geen sinecure. 

Op stap 
Naast deze inventarisatie is een aantal 
mensen van de zoogdierenwerkgroep 
zeer aktief geweest op en rond het 
zogenaamde 'Hamsterveld' , een bieten
veld in de buurt van Margraten. Hier 
leeft nog een redelijke populatie ham
sters. Ik kreeg de gelegenheid een mid
dag mee te gaan met Ed Gubbels en 

Na verloop van tijd herkent men in de onregelmatig
heid in de akker de aanwezigheid van hamsters. 

Foto Ed Gubbels 



ZOOGDIER 1994 5 (3) 

Leo Backbier, beiden aktief betrokken 
bij het hamsteronderzoek. Vooraf had 
ik gehoord dat een hamsterburcht een 
beetje kon worden vergeleken met een 
mini-dassenburcht, met name het 
'looppijp' gedeelte. Een looppijp is een 
hol dat schuin de grond ingaat, met een 
flinke hoop zand ervoor. Maar in het 
veld viel dat een beetje tegen, omdat 
daar niet zulke duidelijke looppijpen 
aanwezig waren. Wel waren er tamelijk 
veel zogenaamde 'valpijpen' (of 'vlucht
pijpen'), gaten die min of meer lood
recht de grond in gaan, zonder zand
hoop. Deze zijn veel minder opvallend. 

AI lopende wezen mijn begeleiders 
op allerlei zaken die zich aanvankelijk 
aan mijn waarneming onttrokken. 
"Kijk, daar verderop is hij ook aktief 
geweest" bleek te slaan op een onregel
matigheid in de bietenrij die alleen 
opvalt als je er uitdrukkelijk op gewe-

Een plek met graanscheuten in een bietenveld duidt op 
een dichtgemaakte looppijp. Foto Pieter EIbers 
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zen wordt. Van dichterbij zie je inder
daad dat er een soort kale plek in het 
veld zit waar de hamster zich tegoed 
heeft gedaan aan de bieten, en na wat 
zoeken kun je met een beetje geluk ook 
de pijpen vinden. 

Ed en Leo wezen mij een onopval
lend, ingeklonken bergje zand met 
daarop enkele grasachtige sprietjes; een 
duidelijk hamsterspoor! Bij mij ont
waakte toen het 'Witte Veder-gevoel', 
een gevoel dat ik mij het duidelijkst 
herinner van mijn eerste kennismaking 
met een ijsvogelhol. Ik had tot dan toe 
slechts blauwe flitsen opgevangen van 
de vogel die ik eigenlijk alleen kende 
uit vogelboeken. Iemand wees mij een 
onopvallend gat in een steile wand en 
zei dat daar een ijsvogel broedde. Ik 
kreeg prompt een soort plaatsvervan
gende schaamte: hoe kon iemand zo 
ongeneerd zijn fantasie de vrije loop 
laten. Pas toen ik later de ijsvogel met 
een vis bezig zag bij het hol, daagde het 
bij mij. 

Daarna heb ik nog wel vaker zulke 
ervaringen gehad en nu was er dus 
weer zo'n 1110ment van herkenning. De 
zandhoop met groene sprietjes bestond 
uit zand uit een hamsterburcht. Zoals 
bekend kunnen hamsters enorme 
graan-voorraden aanleggen, tussen de 
vijf en vijftien kilo, en als ze zand naar 
buiten werken kan dat dus zeer wel 
enkele graankorrels bevatten. Als die 
ontkiemen in een bietenveld valt dat 
op, tenminste, als je weet waar je op 
moet letten. 

Burchten 
Na de valpijpen en andere subtiele spo
ren wilde ik nu ook wel eens een echte 
looppijp zien. Op een naburig veld zou 
er eentje moeten liggen. Onderweg viel 
het mij op dat ik de onregelmatige en 
kale plekken in het bietenveld al beter 
zag liggen, en raakte ik steeds meer ge
fascineerd door de wetenschap dat 
onder de grond waarop ik liep en waar 
slechts enkele valpijpen te zien waren, 
waarschijnlijk diverse hamsters zaten in 
burchten. Zulke burchten kunnen 
bestaan uit flinke gangenstelsels met 
keutelkamers, voorraadkamers en nest
holtes. Iemand liet mij foto's zien van 
een burcht die was uitgegraven in het 
kader van een eerder hams(eronder
zoek, en die gunden je echt een blik in 
een niet vermoede ondergrondse ham
sterwereld. 

De looppijp in het naburige veld was 
inderdaad spectaculairder dan de valpij-



pen, door de opvallende zandhoop die 
ervoor lag. Helaas werden er tijdens de 
nieuwe inventarisatie l11aar weInIg 
burchten compleet met looppijp gevon
den. Het waarom daarvan is nog niet 
duidelijk. De funktie van looppijpen is 
ook niet zonder meer duidelijk. De 
looppijpen worden na verloop van tijd 

Ed Gubbels meet de loop pijp op van een echte ham
sterburcht. Foto Pieter EIbers 

vaak weer dichtgemaakt, waarbij de in
en uitloopfunktie wordt overgenomen 
door de minder opvallende valpijp of -
pijpen. Het meest opvallende 'spoor' is 
daarmee dan verdwenen, wat de inven
tarisatie bemoeilijkt. 
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Een hamsterburcht geeft door dit 
alles lang niet zo'n overduidelijke 
bewoonde indruk als een dassenburcht. 
Om na te gaan of je met een ha111ste1'
burcht te maken hebt verdient het aan
beveling om een op het eerste oog 
onaanzienlijk gat in een geschikte 
grondsoort (met name löss) eens op te 
meten. Als het gat een diameter van 6 
tot 8 cm heeft en meer dan 30 cm lood
recht omlaag gaat, dan heb je met een 
hamster van doen. Een woelrat graaft 
veel oppervlakkiger. Om te weten of de 
burcht nog bewoond is, is het zinvol 
om enkele keren bij een gevonden pijp 
terug te komen, ook als die er niet belo
pen uitziet. Als er dan nieuwe pijpen 
van beneden uit bij gegraven worden of 
oude pijpen worden dichtgemaakt, is de 
aanwezigheid van een hamster aange
toond. 

Schuw beestje? 
De hamster zelf krijgt men niet zo 
gemakkelijk te zien. Zichtwaarnemin
gen zijn schaars, zelfs bij onderzoekers. 
Ed Gubbels heeft echter een keer ham
sters met jongen waargenomen op 'zijn' 
hamsterveld, en zelfs foto's kunnen 
maken van een volwassen dier. Hoewel 
de inventarÎseerders slechts zeer inci
denteelook echt een hamster hebben 
gezien, heeft men uit gesprekken met 
boeren toch de indruk gekregen dat de 
hamster niet echt een schuw dier is. Zo 
zijn er zelfs verhalen uit het verleden 
over hamsters die een soort dreighou
ding aannamen als ze met boeren wer
den geconfronteerd. Verschillende boe
ren noemden hem dan ook 'vrechläpke' 
of 'smeerläpke', dialekt voor 'brutaal 
beestje'. Soms moest hij dat brutale 
gedrag met de dood bekopen, omdat hij 
gewoon met een klomp was dood te 
meppen. Landbouwers gebruikten ook 
wel andere 111cthoden om van han1sters 
af te komen: de uitlaat van een traktor 
op een hamsterpijp aansluiten. 

Hoewel dat soort verhalen, vooral 
voor de moderne kultuurmens, nogal 
gruwelijk overkomt, moeten we wel 
bedenken dat ze vooral verteld worden 
en werden in streken met een rijke en 
minder vervuilde natuur, waar het nict 
op een beestje meer of minder aan
kwam. Het is overigens niet waarschijn
lijk dat dat soort gebruiken wezenlijk 
heeft bijgedragen tot het verdwijnen 
van de hamster. 

18 

Voorlopige resultateu 
De tot nu toe bereikte resultaten vallen 
niet mee. In totaal is er door de inge
huurde mensen nu zo'n 600 hectare 
geteld en zijn er ongeveer 48 burchten 
gevonden. De mensen van de zoogdier
werkgroep hebben in 1994 rond 
Margraten ongeveer 23 bewoonde 
burchten gevonden. 

Als men bedenkt dat de Nederlandse 
hamsterpopulatie niet keurig is ver
deeld over de onderzochte hectaren, 
maar geconcentreerd is rond enkele 
kerngebieden bij Maastricht en Mar
graten, dan is het niet echt voorbarig 
om te zeggen dat het de hamster niet 
voor de wind gaat. Onrustbarend en 
ook raadselachtig is het nagenoeg ver
dwijnen van een oude kernpopulatie op 
het Linnerveld, ten zuiden van Roer
mond. 

Hoewel er nu dus weer een redelijk 
beeld is van de verspreiding van de 
soort, zijn er nog veel vragen die niet 
zo gemakkelijk beantwoord kunnen 
worden. De belangrijkste vraag is 
natuurlijk waar het aan ligt dat hij op de 
ene plek nog wel voorkomt en op de 
andere plek nagenoeg of geheel verd
wenen is. Zeker als er op het eerste oog 
weimg is veranderd in het biotoop, is 
dat een moeilijk te beantwoorden 
vraag. 

De betrokkenen zijn overtuigd van de 
noodzaak meer onderzoek te doen naar 
de ecologie van de hamster. Hoe zit het 
met zomer- en winterburchten? Hoe zit 
het met loop- en valpijpen? Zijn er nog 
andere biotopen waar de hamster voor
komt? Wat is het effect van ploegen? 
Welke ploegdiepte kunnen hamsters 
nog hebben? Wat is het effekt van drijf
mest? 

De resultaten van de nu verrichte 
inventarisatie zullen eind 1994 of begin 
1995 111 rapportvorm verschijnen. 
Hopelijk geeft dat de aanzet tot het 
opstellen van een Hamsterbescher
mingsplan. Zoals het er nu uitziet zal 
dat geen overbodige luxe zijn. -rI 

Met dank aan Leo Backbier, Jan Boere, 
Bd Gubbels en Ton Lenders. 

Pieter EIbers, Fons Bergerstraat 
8,5913 SJ Venlo 
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Kris jansen 

• 
Hoe staat het eigenlijk met de hamster in Vlaanderen? 
Toen deze vraag gesteld werd, moesten wij het antwoord 
schuldig blijven. Wij wisten het niet. En we weten het 
nog niet. Er zijn al lang geen systematische inventarisa
ties meer geweest. De Zoogdierenwerkgroep van de 
Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming 
(ZWG-JNM) heeft zich dat aangetrokken, en een ham
sterprojekt zag het daglicht. 

Hamster. Foto Ton Lenders 

Het doel van het projekt rond de ham
ster Crice/us cri ce/us is het vaststellen 
van de plaatsen waar (nog) hamsters 
leven. Daarbij wordt een drietal metho
den gebruikt: 
- Veldonderzoek: hamsterburchten wor
den gelokaliseerd door geoogste velden 
af te lopen. Daarbij wordt zoveel moge
lijk ook rekening gehouden met de 
mogelijke aanwezigheid van hamsters 
in bermen, op braakliggende gronden, 
in bieten- en aardappelvelden en derge
lijke. 
- Gesprekken met de bevolking: inter
views met vooral de grondgebruikers 

kunnen belangrijke informatie opleve
ren, mits de gegevens met een kritisch 
oog worden bekeken. De ondervraagde 
personen moeten enkele kenmerken 
van de hamster of zijn burcht kunnen 
beschrijven. Om verwarring door dia
lectnamen uit te sluiten kunnen afbeel
dingen van hamsters en hamsterburch
ten behulpzaam zijn. 
- Literatuuronderzoek: een onderzoek 
van alles wat over de hamster gepubli
ceerd is, in alle mogelijke tijdschriften 
en dergelijke, kan tal van waarnemin
gen opleveren en interessante dingen 
aan het licht brengen. Daarbij moet ook 
gedacht worden aan eventuele hamster
plagen, waarvoor de archieven zullen 
worden nageplozen. 



De hamster komt in West-Europa voor in enkele van 
elkaar gescheiden populaties, meest in streken met 
löss-bodem. Uit het zojuist verschenen boek 'De 
Zoogdieren van West-Europa'. 

Schematische doorsnede van een hamsterburcht, met 
aparte kamers voor aparte funkties, met looppijpen en 
valpijpen. Tekening van Eugenie Tanger, uit 

Säugetiere Europas: Neumann Verlag Leipzig. 

Hoe aangepakt? 
Vanaf begin dit jaar werden vrijwilligers 
gezocht om het projekt te leiden en op 
te volgen. Binnen de JNM gebeurde dat 
door artikelen in Euglena en Eliomys. 
Er werd ook een beroep gedaan op 
mensen die hamsters hadden gezien of 
ervan gehoord hadden in hun buurt, 
onder andere in de Nieuwsbrief van 
Likona, de Limburgse Koepel voor 
Natuurstudie. Personen die plaatselijk 
naar hamsters hadden geïnventariseerd 
of hamsterwaarnemingen in hun bezit 
hadden werden gekontakteerd. 

Dit leidde er toe dat enkele personen 
aan een inventarisatie begonnen in hun 
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streek. Ze hadden dit jaar echter met 
nogal wat tegenslagen te maken. Zo 
zijn de meeste JNM-ers studerende vrij
willigers, die tijdens de oogst van het 
graan hun energie moeten richten op 
hun studies. Juist dit jaar was de oogst 
vanwege het warme weer vervroegd, 
waardoor deze middenin de examenpe
riode viel. De veranderende landbouw
methoden stellen de onderzoekers voor 
veel problemen, daar er weinig tijd rest 
tussen het oogsten van de gewassen en 
het on1ploegen en terug inzaaien van 
het veld. Bijgevolg moet de onderzoe
ker bijna achter de oogstmachines aan 
lopen om de hamsterburchten te vin
den. 

Start 
Maar al bij al zijn we tevreden dat het 
hamsterprojekt nu langzamerhand echt 
van start kan gaan. Door een folder zal 
het hamsterprojekt aan het publiek 
bekend worden gemaakt. Daarin wor
den ook de inventarisatiemethoden uit
gelegd. LeeIen van andere verenigingen, 
zoals Natuurreservaten en Wielewaal, 
zullen alles over het projekt te weten 
komen door artikelen in de tijdschriften 
van deze verenigingen. Er wordt nauw 
samengewerkt met de Zoogdieren
werkgroep van het Natuurhistorisch 
Genootschap van Limburg (NL). Ge
zamenlijk zullen wij trachten het jaar
lijks hamstersymposium, dat plaatsvindt 
in het Duitse Heidelberg, een keer naar 
Maastricht te halen. -ri' 

Oproep 
Iedereen in België en Nederland die 
oude (en nieuwe!) hamsterwaarne
mingen heeft, en een ieder die wil 
helpen inventariseren, wordt ver
zocht de koördinatoren (zie onder) 
te kontakteren. 

Koördinatoren: Kris Jansen, 
Tongersesteenweg 168, 3770 
Riemst, tel. 012/237329, fax. 
012/391272 (R); Stijn Vanacker, 
Pijlstraat 42, 9000 Gent, tel. 
09/2230958 (B). 

Bondssecretariaat JNM: 
Hamsterprojekt, 
Kortrijksepoortstraat 140, 
Gent, tel. 09/2234781, 
09/2232805 (B). 

t.a.v. 

9000 
fax. 
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Hans Wolkers 

Enkele eeuwen geleden kwamen edelherten en wilde 
zwijnen in Nederland vooral in de voedselrijke overstro
mingsgebieden van de grote rivieren voor. Deze gebie
den boden in kwalitatief en kwantitatief opzicht een uit
stekend voedselaanbod. Door de toename van 
menselijke aktiviteit in deze gebieden zijn edelhert en 
wild zwijn hier langzaamaan verdwenen. Hun areaal is 
nu vrijwel beperkt tot de Veluwe, een voedselarm 
gebied, dat echter niet de voorkeur van het grofwild 
heeft, het is bij gebrek aan beter. Toch komen edelhert 
en wild zwijn er in relatief hoge dichtheden voor. 

In de winter hebben wilde zwijnen een verlaagde stof
wisseling. Foto: NN 

Tientallen jaren lang werden de popula
tiedichtheden van het grofwild op de 
Veluwe ten behoeve van de jacht op 
een hoog niveau gehouden. Bijvoeren 
paste in deze vorm van beheer. Het bij
voeren is de laatste jaren afgenomen, 
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maar er zijn nog steeds gebieden waar 
de populatiedichtheden van wild zwijn 
Sus scroia en edelhert Ce/lIus elaphus 
op een kunstmatig hoog niveau worden 
gehandhaafd. De laatste jaren is het 
besef gegroeid dat deze kunstmatig 
hoge dichtheden niet passen in een 
ecologisch verantwoord faunabeheer. 
Populatiedichtheden die meer in over
eenstemming zijn met het natuurlijk 
voedselaanbod verdienen tegenwoordig 
de voorkeur. In enkele deelgebieden 
van de Veluwe is het bijvoeren vermin
derd of zelfs geheel gestaakt en zijn de 
populatiedichtheden gedaald. Voor
beelden hiervan zijn de zuidelijke wild
baan van de Kroondomeinen en het 
Staatswildreservaat. Het gevolg van de 
beperking van het bijvoeren is dat over
leving en voortplanting van wild zwijn 
en edelhert in die gebieden in hoge 
mate beïnvloed worden door het voed
selaanbod in de winter. Aangezien de 
Veluwe per oppervlakte-eenheid weinig 
voedsel bevat, zouden overwinterende 
dieren die niet worden bijgevoerd zoda
nig ondervoed kunnen raken dat hun 
overlevingskansen sterk afnemen. Op 
zich is dat geen onnatuurlijk verschijn
sel. Wintersterfte is immers een selec
tieproces dat een populatie gezond 
houdt. Niet bekend is echter of wilde 
zwijnen en edelherten zonder bijvoede
ring op de lange termijn kunnen overle
ven op de voedselarme Veluwe. 

COllditieonderzoek 
Stoppen met bijvoeren zonder inzicht 
in de effecten van zo'n maatregel op de 
dieren zou riskant kunnen zijn. 
Terreinbeheerders zouden over objec
tieve methoden moeten beschikken om 
de voedingstoestand van de dieren te 
kunnen beoordelen gedurende de 
meest kritieke periode: de winter en het 
vroege vootjaar. De benodigde gege
vens en onderzoeksmethoden ontbra
ken evenwel. Daarom is de afgelopen 
jaren gewerkt aan een objectieve 
methode om de conditie van wilde 
zwijnen en edelherten te 'n1onÎtoren'. 

Tabel 1. Cadmiumconcentratie (microgram per gram droge 
stof) in de nieren van wilde zwijnen en edelherten per leef
tijdsgroep (jaar). 

leeftijdsgroep <0.6 0.6-1.5 1.5-5.0 >5.0 controle 
(2.0) 

wilde zwijnen 5.9 14.4 25.9 47.2 7.5 
edelherten 4.8 6.8 26.1 0.9 
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Mogelijke aanwijzers (indicatoren) voor 
een veranderende voedingstoestand 
werden bestudeerd en op hun juistheid 
getoetst. Het onderzoek vond plaats in 
het kader van 'Het Bosbegrazings
experiment', waarin diverse instituten 
samenwerken: de Landbouwuniversiteit 
Wageningen, de Rijksuniversiteit 
Utrecht, het Staringcentrum en het 
Instituut voor Bos- en Natuuronder
zoek. Het conditie onderzoek werd gro
tendeels uitgevoerd bij de faculteit 
Diergeneeskunde, vakgroep Inwendige 
Ziekten en Voeding van de Universiteit 
van Utrecht. 

Cadmillmconcentratie 
Zoogdieren die worden blootgesteld 
aan zware metalen zoals cadmium en 
lood binden deze metalen aan eiwitten, 
hoofdzakelijk in lever en nieren. Op 
deze wijze wordt de giftigheid van deze 
metalen beperkt. Uit monsters van 
levers en nieren, afkomstig van betrek
kelijk jonge (0 tot 5 jaar) edelherten en 
wilde zwijnen van de Veluwe, blijkt dat 
met name de cadmium concentraties in 
de nieren extreem hoog zijn (zie tabel 
1), aanmerkelijk hoger dan bij even 
oude controledieren die gevoerd waren 
met runder- of zeugenbrokken en hooi. 
Er is een duidelijke toename van de 
cadmium concentratie met de leeftijd, 
wat suggereert dat deze dieren perma
nent blootgesteld zijn aan dit zware 
metaal. In het buitenland is dit ver
schijnsel ook bij andere diersoorten 
waargenomen, bijvoorbeeld bij eland, 
kariboe en witstaaI·thert. 

De meest voor de hand liggende oor
zaak van de hoge cadmiumconcentra
ties in wilde dieren is opname van cad
mium via het voedsel. Planten kunnen 
cadmium opnemen via de wortels en 
opslaan in stengels en bladeren, terwijl 
cadmium door neerslag eveneens op 
het oppervlak van planten voorkomt. 
De controledieren werden gevoerd met 
relatief jong plantemateriaal met een 
door de korte groeiperiode lage cadmi
umconcentratie. 

Functiestoornissen als gevolg van 
cadmium treden pas op als de cadmi
u111concentratie in de nieren tenminste 
360 microgram en in de lever rond de 
circa 150 microgram per gram droge 
stof bedraagt. De gevonden concentra
ties bij het Veluws grofwild liggen 
ruimschoots beneden deze concentra
ties. Gezien de stapeling van cadmium 
met de leeftijd is het niet ondenkbaar 
dat oudere dieren wel problemen kun-



nen krijgen met de mineralenhuishou
ding en zelfs met door cadmium ver
oorzaakte weefselbeschadigingen. 

Hoge concentraties 
Ten opzichte van andere plantenetende 
diersoorten zijn de cadmiumconcentra
ties in het Veluws grofwild hoog. In 
Noorwegen bevatten de organen van 
rendieren ook hoge cadmiumconcentra
ties, waarschijnlijk omdat cadmium 
bevattende korstmossen een groot deel 
van hun menu vormen. Er zit echter 
nog meer cadmium in de nieren van de 
Veluwse edelherten. Edelherten in 
Noorwegen hebben een relatief lage 
cadmiumbelasting, veel lager dan ren
dieren. De Veluwse edelherten bezitten 
een anderhalf- tot tienmaal hogere cad
luiu111COncentratie in lever en nieren 
dan edelherten in Noorwegen. Zelfs bij 
koeien afkomstig uit Budel in de 
Kempen, een gebied met een beruchte 
cadmiumverontreiniging, blijken aan
zienlijk lagere nier-cadmium-concentra
ties voor te komen dan bij Veluwse 
edelherten. 

Aangezien cadmium stapelt 111 

bepaalde organen (vooral lever en nie
ren) van dieren (Peterson and Alloway 
1979; Julshamn et al. 1977; Vos et al. 
1986) mogen we ervan uitgaan dat de 
gmneten concentraties geen risico's 

Edelherten en wilde zwijnen op de Veluwe hebben 
opvallend hoge concentraties cadmium in de nieren. 

Foto Johan de Meester 

opleveren voor de mens bij consumptie 
van het (spier-)v1ees. Edelhertenier (200 
gram) overschrijdt echter de norm van 
de Wereldgezondheidsorganisatie vier
maal bij de kalveren en twintigmaal bij 
de volwassen dieren. Voor wilde zwij
nen zien we een vergelijkbaar patroon. 

Andere Veluwse zoogdieren werden 
niet op cadmium onderzocht. Er mag 
echter verwacht worden dat het cadmi
um-probleem zich met name bij plante
netende zoogdieren voordoet, omdat 
niet-planteneters aanzienlijk lagere cad
lniumconcentraties in lever en nieren 
hebben (Frank 1986). 

Op basis van deze resultaten kan men 
geen harde uitspraken doen over de 
vervuilingsgraad van de Veluwe. 
Negatieve e!fekten op vitaliteit of voort
planting zijn bij het grofwild niet vast
gesteld. Toch vormen de hoge cadmi
umconcentraties een latent risico voor 
het grofwild, met name voor de oudere 
dieren. 

Vetvoorraad 
Bij in het wild geschoten zwijnen werd 
onderzocht hoe bij voortschrijdende 
ondervoeding de verschillende vetvoor
raden in het lichaam worden aange-
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sproken. Eerst worden (gelijktijdig) het 
onderhuidse vet en het vet in de buik
holte opgebruikt. Pas nadat onderhuids 
vet en buikholte-vet vrijwel geheel ver
dwenen zijn, wordt het beenmergvet in 
de holle beenderen van de poot aange
sproken (figuur 1). Over het algemeen 
vertonen de vetvoorraden bij grote 
zoogdieren schommelingen in de loop 
van de seizoenen. Er is opbouw van 
vetvoorraden in zomer-najaar en ver
bruik in winter-voorjaar. Het gebruik 
van vetreserves is dus een onderdeel 
van de jaarcyclus van het dier. Voor het 
vaststellen van (ernstige) ondervoeding 
bieden deze vetvoorraden dus slechts 
beperkte informatie. Ernstige ondervoe
ding kan het meest betrouwbaar wor
den vastgesteld aan de hand van het 
beenmergvet in de middenhandsbeen
tjes. Dit blijkt de laatste vetvoorraad te 
zijn die wordt aangesproken. 

Met nalne voor onvolwassen dieren 
bleek de hoeveelheid mast (eikels en 
beukenoten) van doorslaggevend be
lang te zijn voor de groei en de opbouw 
van de vetreserves. In een winter lnet 
weinig mast (winter 1989) bleken jonge 
dieren belangrijk kleiner te zijn, terwijl 
ook de diverse vetvoorraden kleiner 
waren dan in een winter met een rijk 
mastaanbod (winter 1988); zie figuur 1. 
We mogen verwachten dat in slechte 
mast jaren bij niet bijgevoerde wilde 
zwijnen natuurlijke sterfte zal optreden, 
vooral onder de jonge dieren. 

Ondervoeding 
Vetvoorraden verschaffen belangrijke 
informatie omtrent de voedingstoe-

Figuur 1. Het verband tussen de hoeveelheden onder
huids vet en beenmergvet bij jonge wilde zwijnen, in 
een mast jaar (winter 1988) en een jaar met weinig 
eikels en beukenoten (winter 1989). 
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stand van wilde zwijnen, ll1aar een 
nadeel is dat metingen alleen verricht 
kunnen worden aan dode dieren. 
Vetvoorraden geven ook geen inzicht in 
de gezondheidstoestand van het dier op 
dat moment. Gedetailleerde informatie 
over het functioneren van het dier op 
enig moment kan echter met een sim
pel bloedmonster worden verkregen. 
Het meten van bloedvariabelen geeft 
zowel informatie omtrent de voedings
als de gezondheidstoestand. Bovendien 
kan het worden gebruikt bij zowel dode 
als levende dieren. Bij herhaald terug
vangen van dieren kan inzicht in het 
verloop van de gezondheidstoestand 
worden verkregen. 

Bij geschoten wilde zwijnen bleek dat 
de samenstelling van het bloed pas ver
andert in een laat stadium van onder
voeding, als het beenmergvet wordt 
aangesproken. Het effect van chroni
sche ondervoeding op de bloedsamen
stelling van wilde zwijnen en edelher
ten is nader bestudeerd met behulp van 
een gecontroleerd stalexperiment, uit
gevoerd in het winterseizoen. De con
trolegroepen van beide diersoorten kre
gen ruim voldoende voer, terwijl het 
rantsoen van de proefgroepen slechts 
20 % bedroeg van de energie die de 
controlegroepen opnamen. De resulta
ten geven inzicht in verschillende ver
anderingen in de gezondheid van de 
dieren. Het totale gewichtsverlies van 
wilde zwijnen bedroeg circa 40 % en dat 
van edelherten 20-30 %. Dit is aanzien
lijk minder dan was verwacht op basis 
van de energieopname, wat duidt op 
een verlaagde energiebehoefte van de 
ondervoede dieren, mogelijk door een 
verlaging van de stofwisseling in rust 
(basaal metabolisme) en een afgeno-
111C11 lichaamS111assa. Het gewicht van 
lever en nieren bleek in de ondervoede 
dieren relatief méér afgenomen dan het 
totale lichaamsgewicht. Zo'n relatief 
grote gewichtsafname bij deze veel 
energie verbruikende organen draagt bij 
aan energiebesparing en kan gezien 
worden als een efficiënte aanpassing 
aan een periode 111Ct verlaagd voedsel
aanbod. 

Edelherten verlaagden spontaan hun 
voedselopname gedurende de winter. 
Waarschijnlijk is dit een gevolg van een 
door de dag lengte beïnvloed jaarritme. 
In de winter wordt de stofwisseling als 
het ware op de 'winterstand' gezet met 
als doel he! energieverbruik te beper
ken. 
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Bloedsamenstelling 
Ondervoeding heeft verschillende effec
ten op de bloedsamenstelling. Een 
afnemend gehalte aan haemoglobine en 
haematocriet (na circa 12 weken) blijkt 
een goed teken te zijn voor een ernstige 
mate van ondervoeding bij wilde zwij
nen, maar kon bij edelherten niet wor
den vastgesteld. 

Aan eiwitconcentraties, met name 
van albumine, in het bloedserum is de 
eiwitstatus van het dier te beoordelen. 
De eiwitconcentraties blijken verlaagd 
bij ondervoede edelherten, maar bij wil
de zwijnen was geen verschil tussen 
controle- en gehongerde dieren te vin
den. Dit wijst op een beter vermogen 
van wilde zwijnen om tijdens ondervoe
ding hun stikstofverliezen (=eiwitverlie
zen) te beperken. 

Bij zowel edelherten als wilde zwij
nen neemt reeds na één week de activi
teit van het enzym 'alkalische fosfatase' 
in het bloed sterk af ten gevolge van 
ondervoeding. Alkalische fosfatase 
komt in diverse weefsels voor en speelt 
een belangrijke rol bij de stofwisseling. 
De afname weerspiegelt een algehele 
verlaging van de stofwisseling in de 
diverse weefsels. 

Verandering van de concentratie cre
atinine (een afvalproduct van de spie
ren) in het bloed geeft informatie over 
de filtercapaciteit van de nieren. Na 
ongeveer twee weken ondervoeding 
was de concentratie van creatinine sterk 
verhoogd bij zowel wilde zwijnen als 
edelherten. Dit wijst op een verminder
de uitscheiding van deze stof door een 
verminderde nierfunctie, wat hoogst
waarschijnlijk een aanpassing is om 
stikstofverlies in de vorm van ureum te 
beperken. Doordat de nier minder 
ureum, afkomstig van weefseleiwit, uit 
het bloed filtert kan dit worden herge
bruikt voor de synthese van eiwit. Dit 
mechanisme van ureumhergebruik 
vindt zeer efficiënt plaats bij overwinte
rende bruine beren. Het bloedbeeld 
van de dieren in dit experiment, met 
name dat van de wilde zwijnen, lijkt in 
verschillende opzichten sterk op dat 
van overwinterende bruine beren. 

Stoppen met bijvoederen 
Onderzoek naar veranderingen in de 
bloedsamenstelling geeft dus zeer gede
tailleerde informatie over de voedings
toestand van wilde zwijnen en edelher
ten. De concentraties van diverse 
stoffen in het bloed veranderen in ver
schillende stadia van ondervoeding. 

Creatinine laat vrijwel direct een ver
hoogde concentratie in het bloed zien, 
terwijl tegelijkertijd de activiteit van 
alkalische fosfatase sterk afneemt. Bij 
verdergaande ondervoeding neemt het 
haemoglobine- en haematocrietgehalte 
af; nog later stijgt de ureum-concentra
tie sterk. 

Uit de proeven is gebleken dat wilde 
zwijnen en edelherten een groot aan
passingsvermogen aan perioden met 
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Als er veel beukenoten zijn, hoeven wilde zwijnen in de 
winter hun vetvoorraden niet uit te putten. 

Foto Johan de Meester 

een verlaagd voedselaanbod bezitten en 
in staat zijn perioden met ernstige 
voedseltekorten te overbruggen zonder 
noemenswaardige storingen in de stof
wisseling en zonder vorming van 
schadelijke bijprodukten. Stoppen met 
bijvoeren op de Veluwe zal dan ook 
hoogstwaarschijnlijk niet direkt het ein
de van de huidige populaties beteke
nen. Wel moet, met name bij wilde 
zwijnen, rekening worden gehouden 
met aantalsschommelingen veroorzaakt 
door het wisselende mastaanbod. 
Natuurlijke sterfte en voortplanting 
(worpgrootte) worden hierdoor direct 
beïnvloed (Skogland 1986). Door 
natuurlijke selectie zullen de best aan
gepaste dieren overleven en past de 
populatie zich beter aan zijn omgeving 
aan. Dit wintersterfte-mechanisme zal 
op de langere termijn bijdragen aan het 
ontstaan van beter uitgebalaneeerde 
grofwild-populaties. Beheerders die 
overschakelen op een natuurlijker 



In de winter verlagen edelherten hun voedselopname. 
Foto Pieter EIbers 

Wild zwijn, foeragerend op beukenoten. 
Foto Johan de Meester 

beheer zullen wel een vinger aan de 
pols moeten houden, met name gedu
rende de winterMvoorjaarMperiode. 
Bloedonderzoek kan daarbij behulp
zaam zijn. '"'f"f 
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Nog meer bevers 
Vrijdag 30 september zijn er 
wederom bevers uitgezet in 
Nederland, ditmaal in de 
Gelderse Poort ten noordoos
ten van Nijmegen. Volgend 
jaar zullen er nog een paar bij
komen in hetzelfde gebied. Bij 
de bevers is een zender geïm
planteerd, zodat hun verplaats
ingen gevolgd kunnen worden. 
Het betreft hier een gezamen
lijk projekt van het Wereld
natuurfonds, het Staatsbos
beheer en de directie Natuur, 
Bos, Landschap en Fauna van 
het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij. De 
bevers zullen gevolgd worden 
door medewerkers van het 
Instituut voor Bos- en 
Natuuronderzoek. 

Na het onderzoek aan de 
bevers in de Biesbosch werd 
duidelijk dat het voor het 
voortbestaan van deze kleine 
populatie heel belangrijk is dat 
er een netwerk van beverpopu
laties met tussenliggende ver
bindingszones gecreëerd 
wordt. In 1981 zijn bevers uit
gezet in de Roer en in de 
Hase, twee rivieren in Duits
land op de grens met Neder
land. Doordat nu in de 
Gelderse Poort bevers zijn uit
gezet, tussen de Biesbosch en 
de Duitse populaties, is de 
kans op uitwisseling van indi
viduen tussen de populaties 
groter geworden. On1 deze uit
wisseling mogelijk te maken 
nlOgen de bevers gaan en staan 
waar ze willen. Dat geldt ook 
voor de bevers in de 
Biesbosch, die voorheen terug
gevangen moesten worden als 
ze de Biesbosch verlieten. 

De keuze voor de Gelderse 
Poort als uitzetIokatie is niet 
alleen gebaseerd op de centrale 
ligging tussen de Biesbosch en 
de Duitse populaties, maar ook 
omdat het landschap hier sterk 
verschilt van dat in de 
Biesboseh. De Gelderse Poort 
is rijker aan kruiden en het 
ooibos is hier nog niet zo ver 
ontwikkeld als in de Bies
bosch. De verwachting is dat 
dit de Gelderse Poort aantrek-

Tekening Lammert Joustra 

Eekhoorn
nesten tenen 

In het kader van het Zoog
diermonitoringproject van de 
VZZ en de VLEN/svo willen 
we ook de aantallen eekhoorns 
gaan volgen. Een geschikte 
manier daarvoor is het tellen 
van hun nesten. Omdat eek
hoorns gemiddeld een vast 
aantal nesten bouwen, is dat 
bruikbaar als maat voor het 
aantal eekhoorns. 

De beste maand om die nes
ten te tellen is november, als 
loofbomen hun bladeren heb
ben verloren en eekhoornnes
ten goed zichtbaar zijn. Deze 
nesten zijn goed herkenbaar, 
kogelrond, zo groot als een 
voetbal en bestaande uit tak
ken met veel bladeren. 

In november 1994 willen we 
met dit project van start gaan. 
Hiervoor zoeken we enkele 
tientallen deelnemers, die 
ieder één of enkele bosgebie
den willen afzoeken op eek
hoornnesten. Deze telgebieden 
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kelijker maakt voor bevers en 
dat de effecten van hun aanwe
zigheid op de vegetatie groter 
zullen zijn. Om die effecten te 
kunnen meten zullen delen 
van de Gelderse Poort voor de 
bevers afgesloten worden. 

Wie graag wil weten wat de 
resultaten zijn van het bever
onderzoek in de Biesbosch kan 
het proefschrift Return qf' the 
Beaver to the Netheriands 
bestellen door f 20, - over te 
maken op giro 4389915, ten 
name van Bart Nolet, 
Nijmegen, onder vermelding 
van 'proefschrift'. 

Dennis Wansink 

hebben een grootte van bij 
voorkeur 10-25 hectare en wor
den grondig afgezocht naar 
nesten. U moet hiervoor wel 
even van te voren contact 
opnemen met de eigenaar. De 
bosgebieden moeten van één 
bepaald type zijn, bijvoorbeeld 
alleen 10011)os, alleen naaldbos 
of alleen gemengd bos. Het 
mooist zou zijn als iedere 
waarnemer twee of drie gebie
den zou willen tellen, van elk 

&L 

van deze hoofdtypen één, 
maar noodzakelijk is dit niet. 
Hoewel eekhoorns het in 
naaldbossen het beste doen, 
willen we toch ook graag tel
lingen in loofbossen, omdat 
daar de grootste jaarlijkse ver
schillen zullen optreden. 

De bedoeling van deze tel
lingen is dat ze jaarlijks wor-
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den herhaald, op precies 
dezelfde manier en liefst door 
dezelfde personen uitgevoerd. 
Het herkennen van eekhoorn
nesten is niet zo moeilijk, dus 
iedereen kan aan dit project 
meedoen. Wilt u meedoen, 
geeft u zich dan op bij onder
staand adres, dan krijgt u een 
handleiding en een telfonnu
lier toegestuurd. 
Rombout de Wüs, Pimpernel
straat 6, 1314 JL Almere, tele
foon: 036-5346338 (NL; elke 
avond van 20:00 - 21:00, vaak 
ook overdag). 

Winternest van de eekhoorn in een 
meidoorn. Foto Jaap Mulder 

KORTAF 

Waarnemingen Boommarters 
Het gaat goed met het onder
zoek naar de verspreiding en 
het VOOrk0111Cn van de boom
marter Martes martes, het 
zogenaamde BIN-projekt van 
de Werkgroep Boommarter 
Nederland van de VZZ. BIN 
staat voor Boommarter 
Inventarisatie Nederland. Dit 
jaar zijn er weer 111eer waarne
mingen van b00111111arters en 
van nesten met jongen gevon
den dan het vorig jaar. Ook is 
er, net als vorig jaar, een nest 
met Jonge boommarters 
gevonden in een huis. De ont
wikkelingen van het BIN pro-

ject worden via een nieuws
brief verspreid, het zoge
naamde BINieuws. De nieuws
brief verschijnt voorlopig 
tweemaal per jaar. 

Bij het inventariseren van 
boommarters zijn sporen, 
zoals krab sporen, latrines en 
prooiresten, meestal de eerste 
aanwijzingen voor de aanwe
zigheid van boommarters. 
Gegevens over verkeersslacht-

Jonge boommarters onder dak van 
een woonhuis in Nieuw Milligen. 

Foto Sim Broekhuizen 

Symposium 
Echolocatie 
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Ter nagedachtenis aan Louis 
Jurine, die 200 jaar geleden 
met het onderzoek naar echo
locatie bij vleermuizen begon, 
wordt van 18 tot en met 20 
november 1994 een symposi
um over dit onderwerp gehou
den in het Muséum d'histoire 
naturelle de Genève, Zwit
serland. Mensen die het sym
posium willen bijwonen, een 
lezing willen verzorgen of een 
poster willen presenteren kun
nen dit doorgeven aan Prof. 
Dr. Volker Mahnert, Muséum 
d'histoire naturelle, Case pos
tale 6434, CH-1211 Genève 6, 
Zwitserland, 
telefoon: 0041.22.7359130 
of fax: 0041.22-7353445. 

offers, zichtwaarnemingen en 
nestbomen vormen een beves
tiging van het voorkomen van 
boomll1arters, maar zoiets 
blijft een kwestie van geluk. 
Daarom willen de landelijke 
coördinatoren iedereen na
drukkelijk vragen om waal'ne
mingen door te geven. Ook 
beheerders van natuurterrei
nen, bos eigenaren en dergelij
ke wordt verzocht gegevens 
door te sturen. Waar
nemingsformulieren zijn te 
verkrijgen bij Ad van Roosen
daal, Molenveld 53, 7391 ZB 
Twello, tel. 05712-75185 (NL). 
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Het laatste nummer van Lutra 
(jaargang 37, nr 1) bevat een 
uitgebreid artikel over de kolo
nisatie van Noord Beveland 
door de veldmuis. Dit proces 
werd gevolgd vanaf 1960, toen 
de eerste dam naar het toen
malige eiland werd voltooid. 
De kolonisatie had grote gevol
gen. Vóór de verbinding met 
het vasteland tot stand kwam, 
leefden overal op het eiland 
noordse woelmuizen. Binnen 
enkele jaren zaten de veldmui-

KORTAF 

intra 
zen overal en waren noordse 
woelmuizen alleen nog maar 
te vinden in natte vegetaties, 
zoals dat elders in Nederland 
het geval is bij aanwezigheid 
van veldmuis of aardmuis. 
Naast de besehrijving van het 
verdringingsproces is het arti
keI onder andere interessant 
omdat eruit blijkt dat de 
noordse woelmuizen nu 
gemiddeld groter zijn dan toen 

29 

er nog geen veldmuizen 
waren! 

Verder bevat Lutra artikelen 
over verminderde voortplan
ting bij steenmarters in 
Nijmegen, over tandverlies bij 
duitse vossen, en over de ster
ke toename van het aantal 
waarnemingen van bruinvissen 
voor de nederlandse kust: er 
werd zelfs voor het eerst sinds 
jaren een klein jong waargeno
men! 

Jaap Mulder 

Verkeersslachtoffers 

De provincie Utrecht heeft in 
haar beleidsplan voor natuur 
en landschap financiën 
beschikbaar gesteld om voor
zieningen te treffen voor fau
napassages. Om een juiste keu
ze te maken omtrent de 
inrichting en de situering van 
dergelijke passages is een 

Egel langs de weg. 
Foto Jaap Mulder 

inventarisatie gewenst van de 
huidige knelpunten. De 
Stichtse Milieufederatie wil 
hieraan graag een bijdrage 
leveren door het komende jaar 

een aantal wegen op verkeers
slachtoffers te inventariseren. 

Het gaat om wegen in het 
zuidelijke deel van de 
Utrechtse Heuvelrug, zeg maar 
alles ten zuiden van de lijn 
Maarn-Doorn-Leersum
Amerongen-Rhenen
Veenendaal. Deze wegen 
bevinden zich binnen het 
Nationaal Park dat in oprich
ting is en waar dus goede voor
zieningen voor ll1igrerende 
zoogdieren noodzakelijk zijn. 

Van de vrijwilligers wordt 
gevraagd een bepaald wegtraeé 
op vaste tijden 's morgens te 
inspecteren op gezamenlijk 
vast te stellen teldata. De 
nadruk zal liggen op de maan
den september en oktober 
1995, in verband met de trek 
van veel diersoorten. Mogelijk 
wordt er ook in het voorjaar 
geïnventariseerd. Dit en de 
nadere invulling van de inven
tarisatie is afhankelijk van het 
aantal vrijwilligers dat zich 
aanmeldt. Voor de kandidaat
tellers zal tezijnertijd een bij
eenkomst belegd worden. 

Voor nadere informatie 
kunt u terecht bij Ton Janssen, 
Stichtse Milie4fèderatie, Emma
laan 41, 3581 HP Utrecht, te/e
foon 030-544457 (NL). 
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Hedgehogs 
Als je iets over egels wilt 
weten dan staat het in het 
onlangs verschenen boek 
Hedgehogs, geschreven door de 
Engelse bioloog Nigel Reeve. 
Hoewel alle veertien soorten 
gestekelde egels (er zijn ook 
soorten zonder stekels) aan de 
orde komen, ligt het zwaarte
punt van het boek overduide
lijk op de Westeuropese egel. 
De reden hiervoor is duidelijk. 
Allereerst heeft de auteur zelf 
jarenlang onderzoek aan egels 
gedaan. Daarnaast is onze egel 
de best bestudeerde van de 
veertien. Er blijkt erg veel 
onderzoek aan egels te zijn 
verricht, wat in het boek soms 
leidt tot overdadig veel opsom
mingen uit de literatuur. De 
lezer moet er maar doorheen 
kijken, want na het lezen van 
het boek wordt de egel een 
echte bekende. Er staat werke
lijk van alles in. Een voor
beeld: niet alleen zijn normale 
voedselkeuze (kevers, rupsen, 
slakken, regenwormen) wordt 
gedocumenteerd, ook uitzon
derlijke zaken als het eten van 
adders komt aan bod, inclusief 
zijn ongevoeligheid voor S0111-

mige giften. HoofdstuksgewUs 
worden onderwerpen als hoe 
gaan ze met elkaar om, over
wintering en energiebalans, 
dag- en nachtritme, voortplan
ting, populatieopbouw (sterfte, 
geboorte, predatie, ziekten) en 
niet te vergeten de relatie 
mens-egel behandeld. Zo blijkt 
dat egels in vroeger tijden door 
mensen werden gegeten. Ze 
zijn een tUd als schadelijk 
beschouwd, maar tegenwoor
dig heten ze ondanks hun ste
kels 'aaibaar'. Voor wie de egel 
echt wil leren kennen, is dit 
boek (soms taai, maar ook vol 
anekdotes) een onmisbare aan
schaf. Van al mijn egelboeken 
is dit het meest complete. 

Reinier Akkermans 

Nigel Reeve, 1994. Hedgehogs, 
T. & A.D. Poyser Natural History, 
London. Ingebonden, 313 
pagina's, prijs ( 22. 
ISBN 085661-081-x 
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BESpREKING 
HEDGEHOGS 

Nigel Rceve 

Biologisch meetnet 
GAVI 
Als ergens in Nederland een 
activiteit op stapel staat die 
invloed kan hebben op natuur 
en milieu (aanleg van een 
rijksweg, ontgronding, bouw 
van een fabriek of zoiets) dan 
moet daarvoor een Milieu 
Effect Rapportage (MER) wor
den uitgevoerd. In de MER 
komen de verwachte effecten 
van de activiteit te staan en 
aanbevelingen voor eventuele 
cOlnpenserende maatregelen. 
Zo is ook voor de bouw van 
een Geïntegreerde Afvalver
werkingsinrichting (GA VI) in 
Wijster een MER opgesteld. 
De rookgassen en afvalproduk
ten daarvan zouden de natuur 
rondom kunnen beïnvloeden. 
Het gaal om de neerslag van 
stoffen als kwik, cadmium, 
PAK's, PCB's, dioxinen en 
furanen. Volgens de MER 
worden er echter nauwelijks 
merkbare effecten verwacht op 
het biotische milieu (planten 
en dieren). De bouw van cle 
GA VI kan dus beginnen. 
Hiermee eindigt in de meeste 
gevallen de procedure. 

De provincie Drenthe dacht 
echter verder. Gegevens over 
de effecten van rookgassen op 
natuur en milieu zijn zeer 
summier, zodat de voorspellin
gen in de MER niet goed 
onderbouwd kunnen worden. 
De provincie wil daarom de 
effecten op de natuur en het 
milieu rondom de GA VI gaan 
volgen. De vakgroep Milieu
biologie van de Rijksuni
versiteit Leiden heeft nu een 
rapport gepubliceerd over een 
vooronderzoek naar een biolo
gisch meetnet daarvoor. Het is 
de eerste keer dat zoiets is uit
gezocht en het zou als voor
beeld kunnen dienen voor eva
luaties van andere MER-en. 

Het doel van het biologisch 
meetnet kan worden geformu
leerd als: het vroegtijdig en 
betrouwbaar signaleren van 
veranderingen in aspecten van 
de natuur rond de GA VI, 
aspecten die vanuit natuurbe
schermingsoogpunt belangrijk 
zijn. Omdat veranderingen op 
populatieniveau moeilijk meet
baar zijn, stellen de auteurs 
voor om metingen aan zoge
naamde tussenvariabelen te 
doen, zoals het reproduktie
succes of de concentratie van 
(giftige) stoffen in plant of 
dier. Volgens de auteurs vor
men zoogdieren, naast vogels, 
een belangrijke groep voor het 
meetnet, omdat zich in zoog
dieren, via hun voedsel, snel 
hoge concentraties van giftige 
stoffen ophopen. Helaas lenen 
de meeste zoogdieren zich niet 
goeel voor het meetnet, vol
gens de auteurs, omdat de 
methodische problemen te 
groot zijn. Alleen kleine zoog
dieren (muizen en spitsmui
zen) zijn geschikt, omdat die 
gemakkelijk met lifetraps 
gevangen en weer losgelaten 
kunnen worden. 

Tot op zekere hoogte heb-
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ben de auteurs daarin gelijk, 
maar er lijken mij meer moge
lijkheden te bestaan. Vleer
muizen bijvoorbeeld kunnen 
tamelijk gemakkelijk gelokali
seerd worden (met behulp van 
een ultrafoon) en, als een rust
plaats of kraamkolonie gevon
den is, gemakkelijk geteld wor
den. Ook met de das valt wel 
iets te doen. In de windrich
ting (noordoost) waarheen de 
rookgassen van de GA VI 
meestal geblazen worden lig
gen de belangrijkste burchten 
en voedselgebieden van de 
Drentse dassen. Over de repro
duktie en populatiegrootte van 
deze dassen is veel bekend en 
hun populatieontwikkeling 
wordt nog steeds nauwlettend 
gevolgd door de terreinbeheer
ders. Jaarlijks worden er ver
keersslachtoffers onder de das
sen gevonden, die gebruikt 
zouden kunnen worden voor 
onderzoek naar ophoping van 
giftige stoffen. 

Ik betwijfel of we deze omis
sies de auteurs kunnen toere
kenen. Wij zouden als organi
saties meer bekendheid 
moeten geven aan de mogelijk
heden voor onderzoek aan 
zoogdieren. Tekenend is dat 
het biologische meetnet uitein
delijk niet opgezet zal worden, 
maar het meetnet voor het abi
otische milieu wel. Volgens 
mondelinge informatie is dit te 
wijten aan gebrek aan kennis 
bij de besluitvormers. Er moet 
meer gelobbied worden voor 
het biotische milieu. 

Dennis Wansink 

Orleens, A.B.M. & P. Vos, 1993. 
Biologisch meetnet voor de GAVI 
Wijster: een instrument voor de 
MER-evaluatie. Rapportnummer 
93-01. ISBN 90-72726-21-9. 
Milieubiologie R.U. Leiden. Het 
rapport kan aangevraagd worden 
bij de Vakgroep Milieubiologie, 
Postbus 9516, 2300 RA Leiden, 
telefoon: 071-275190/277490 
(NL). 

Muizen en 
vegetaneon~eling 
In meI 1987 werd de 
Philipsdam voltooid en kwam 

een lnst.umanl 
voorde 
MER-evaluatie. 

~ 
! 
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vallen gebruikt. In het gebied 
werden vier soorten woelmui
zen (waaronder de noordse 
woelmuis), drie soorten ware 
111uÎzen en vier soorten spits-
111uÎzen gevangen. 

Kolonisatie van het schor 
door muizen gebeurde zeer 
snel: binnen vier maanden na 
de voltooiing van de Philips
dam. De platen en het slik 
volgden later. De kolonisatie 
door de veldmuis hing duide
lijk samen met de ontwikke-

lIIIiII lingsstadia van de vegetatie. 

er, door het wegvallen van eb 
en vloed, langs het Volkerak
Zoommeer ongeveer 1780 hec
tare grond permanent droog te 
liggen. Door het Zoölogisch 
Laboratorium van de 
Rijksuniversiteit Groningen 
werd een onderzoek verricht 
naar de kolonisatie en aantals-
veranderingen van muizen op 
de drooggevallen gronden, in 
relatie tot de ontwikkeling van 
de vegetatie. In dit rapport 
worden de gegevens over de 
jaren 1987-1992 geanalyseerd. 

Mij moet even van het hart 
dat de resultaten interessant 
zijn, maar dat bij een vervolg
onderzoek wat modernere 
vang methoden toegepast moe
ten worden. Nu werden klap-

De relatie was sterk genoeg 
om voorspellingen te kunnen 
doen over de veldmuizenstand 
aan de hand van de soortensa-
menstelling van de vegetatie. 
Daarmee waren ook voorspel
lingen mogelijk over de aanwe
zigheid van andere soorten, 
omdat de vangsten van andere 
muizensoorten negatief geas
socieerd waren met de veld
muisvangsten. 

Aan de hand van de gevon
den relaties tussen de vegeta
tieontwikkeling en de muizen
stand doet de auteur een 
aantal aanbevelingen voor het 
bebeer van de nieuwe gronden 
met het oog op het in stand 
houden van de predatoren van 
de muizen: de roofvogels en 
uilen. 

Dennis Wansink 

Dijkstra, C., 1994. Betekenis van 
vegetatie ontwikkeling in de 
drooggevallen gebieden van het 
Volkerakmeer-Zoommeer voor de 
fauna. 29 pagina's. ZOÖlogisch 
Laboratorium R.U.G., Groningen. 

Gebruik 
faunapassages bij 
Oldenzaal 
Op vrijdag 1 juli 1994 vond in 
De Lutte een feestelijke pre
sentatie plaats van het rapport 
'Het gebruik van faunapassa
ges door zoogdieren bij rijks
weg Al ter hoogte van 
Oldenzaal'. Dit keurig verzorg
de rapport, in opdracht van 
D.W.W.-Rijkswaterstaat opge
steld door W. Nieuwenhuizen 
en R.e. van Apeldoorn van het 
Instituut voor Bos- en 
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Natuuronderzoek, gaat over de 
voorzieningen die zijn aange
bracht in het traject van de Al, 
daar waar het fraaie landgoed 
Boerskolten 
(Natuurmonumenten) door
sneden wordt. De aangelegde 
faunapassages zijn zes buizen 
('dassetunnel'), twee duikers 
met richels naast de watergoot 
voor passage van beekjes èn 
dieren, en een 'ecoduct' of 
'wildviaduct' (zie ook Zoogdier 
3(1), 1992). 

Om te zien welke dieren van 
deze voorzieningen gebruik 
maken, werden zandbedden 
gebruikt, waarin pootafdruk
ken relatief goed zichtbaar 
waren. Voor afdrukken van 
muizepootjes werden kleine 
PVC-buisjes neergelegd met 
daarin blanco papier en in het 
midden een velletje papier met 
olie en norit. Het bleek echter 
niet mogelijk met deze metho
de de gepasseerde muizen op 
soort te brengen. 

De toegepaste methode van 
speuren naar prenten laat geen 
uitspraken toe over het aantal 
dieren dat de voorzieningen 
benut, laat staan over het aan
deel van de potentiële gebrui
kers dat van de voorzieningen 
gebruik maakt. Daarom moest 
in het rapport worden volstaan 
met een kwalitatieve uitkomst. 
Opmerkelijk was dat muizen 
wel in de ingang van duikers 
werden gesignaleerd, maar niet 
in die van de buizen. De dier
soorten die zowel de duikers 
als de buizen benutten (er 
althans een eindje inliepen) 
waren egel, vos, hermelijn, 
(steen)marter en konijn. Deze 
soorten maakten ook gebruik 
van het ecoduct. In enkele kor
tere buizen in de omgeving 
werden nog muskusrat, huiskat 
en das gespeurd. Soorten die 
wel over het ecoduct gingen 
maar niet door de buizen en 
duikers, waren eekhoorn, bun
zing, ree en haas. Soorten die 
tijdens het onderzoek van geen 
van de voorzieningen gebruik 
maakten maar wel aanwezig 
waren, waren mol, bruine rat 
en mogelijk wild zwijn en 
damhert. Al met al bleek het 
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ecoduct de meest effectieve 
voorziening. 

Aan het eind van het rapport 
worden suggesties gedaan voor 
verbeteringen van de voorzie
ningen. De fraaie uitvoering 
van het rapport kan niet ver
hullen dat de onderzoeksme
thode wel zeer basaal IS 

geweest en ook niet tot inno
vatie van de onderzoektech
niek heeft bijgedragen. Het is 
te hopen dat de voorstellen 
voor vervolgonderzoek worden 
gehonoreerd. Het is, na alle 
moeite, toch weinig bevredi
gend dat belangrijke vragen, 
zoals: (1) worden faunapassa
ges ook feitelijk gepasseerd; (2) 
wanneer zijn faunapassages 
effectief op populatieniveau; 
(3) welke invloed heeft de 
landschappelijke geleiding op 
het gebruik van de passage en 
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(4) welk gedrag vertonen de 
dieren bij de faunapassages en 
waar zitten de knelpunten, nog 
steeds grotendeels open zijn. 
Alleen de hoop op verder en 
innoverend onderzoek ten aan
zien van f~lUnapassages recht
vaardigde de komst van zoveel 
belangstellenden naar De 
Lutte. 

Sim Broekhuizen 

W. NieuwenhuÎzen & R.e. van 
Apeldoorn, 1994. Het gebruik van 
fauna passages door zoogdieren bij 
rijksweg Alter hoogte van 
Oldenzaal. Rapport P-DWW-
94.712 Dienst Weg- en 
Waterbouwkunde, Delft. 48pp. 
Prijs: f. 15,-. 
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Relmuis in 
luxemburg 

Tijdens een zOlnerkamp van 
de Nederlandse Jeugdbond 
voor NatLlUrstudie, dat in 
Luxemburg werd gehouden, 
werd op 1 augustus 1994 een 
doodgereden relmuis Glis glis 
gevonden. Hij lag op een vrij 
drukke weg, twee kilometer 
buiten de stad Diekirch in het 
noordoosten van Luxemburg. 

De relmuis is een zeer 
schaarse soort in de Benelux. 
Hij komt niet voor in 
Nederland, en is in België 
alleen te vinden in het uiterste 
zuiden (Gaume). De situatie in 
Luxemburg is onbekend, de 
soort zou mogelijk in het zui
den aanwezig zijn (Lange et 
a1.1986). 

Slaap muizen willen nog wel 
eens onbedoeld getranspor
teerd worden (Van Laar 1977), 
maar daar zijn in dit geval geen 
aanwijzingen voor. Zo is er 
geen spoorlijn in de buurt, ter
wijl onbedoeld transport met 
de auto ook niet voor de hand 
ligt, omdat er langs het 
betreffende stuk weg geen par
keerplaatsen zijn. De omge-

Een zomernestje van 
de hazelmuis 
De hazelmuis Ml/scardinl/s 
avellanarius maakt haar zomer
nestje zowel hangend in 
braamstruiken langs bosranden 
en op kapvlakten, als in boom
holten en nestkastjes (Van 
Laar 1979; 1992). De eerste 
kun je het gemakkelijkste vin
den door vanuit het bos de 
randen af te lopen en gelijktij
dig onder het mantelstruweel 
door te kijken. De nestjes teke
nen zich dan duidelijk tegen 
het Iieht af. Omgekeerd, dus 
van buiten af, kun je proberen 
om met een stok de braamran
ken opzij te duwen of op te til
len en zo de nestjes op te spo
ren, 111aar dit is een moeizaam 
karwei en de nestjes die zo 
zichtbaar worden zijn door de 
verstoring die deze wijze van 

Relmuis. 
Foto Giesen, Lommen en Hirdes b. v. 

ving van de vindplaats, geva
rieerd loofbos, lijkt overigens 
wel geschikt voor het vOOl'ko-
111cn van rehnuizen. 

Deze vondst duidt op een 
ruimere verspreiding van de 
relmuis in Luxemburg dan tot 

zoeken met zich 111eebrengt, 
ll1eestal al door de hazelmuis 
verlaten. Het vinden van een 
hazelmuis in een boomholte is 
min of meer een gelukstreffer. 
In een nestkastje zijn ze 
gemakkelijker vast te stellen, 
want op deze kunstmatige 
boomholte zit, in tegenstelling 
tot een holte in een echte 
boom, een deksel. Echter, er 
zijn altijd meer nestkastjes 
zónder dan mét een hazel
muis. Het blijft dus een verras
sing om een hazelmuis te vin
den. 

Een nieuwe ervaring bij het 
zoeken naar hazelmuizen had 
ik op 12 juni 1993. In het Bois 
Communaux de Fussey (ten 
noordwesten van het gehucht 
Fussey in het departement 
Cóte-d'Or, Frankrijk) stond 
langs een bospad een ongeveer 
anderhalve meter hoge hei-
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nu toe werd aangenomen. 
Jan Pieper en Mal/ria La Haye, 
Cobefsfraaf 89, 2313 KB Leiden. 

Literatuur: 
Laar, V. van, 1977. Merkwaardige 

vondsten van slaapmuizen 
(Gliridae) in Nederland. Lutra 
19:36-38. 

Lange, R. et al, 1986. Zoogdieren 
in de Benelux. Jeugdbond uitge
verij, 's-Graveland. 

ningpaal, waarover een omge
keerd conservenblik hing. In 
de zijkant van het blik zat een 
gat, zodat het geheel een blik
ken nestkastje leek. En, zoals 
bleek toen het blik werd opge
tild, een 'nestkastje' dat door 
een hazelmuis bewoond werd. 
Helaas sprong de hazelmnis 
direkt weg, zodat niet kon wor
den vastgesteld of het om een 
mannetje of vrouwtje ging. 

Het nestje dat het dier onder 
het blik gebouwd had was 
komvormig en bestond behal
ve uit een enkel dor blad, 
geheel uit bladmossen. Gerard 
Dirkse (IBN-DLO, Wagenin
gen) was zo vriendelijk om de 
nl0ssen op naanl te brengen, 
zodat kon worden vastgesteld 
dat het nestje hoofdzakelijk uit 
klauwtjesmos Hypnum cl/pressi
forme en uit enkele takjes van 
broedknop-haarmuts Rthotri-
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chum /yellii bestond. Beide 
mossoorten zijn algemeen 
voorkomende epifyten, die op 
vele soorten loofbomen groei
en. Hieruit kunnen we afleiden 
dat de hazelmuis het nestmate
riaal niet op, maar boven de 
grond had verzameld. Dit is in 
tegenstelling tot de nestjes in 
braamstruiken, die behalve uit 
braambladeren ook uit gras 
kunnen bestaan, een materiaal 
dat de hazelmuis bij de grond 
zal moeten zoeken. 

De begroeiing waarin de 
paal met conservenblik werd 
aangetroffen was een s111alle 
bosmantel langs een hakhout
perceel haagbeuk Carpinus 
belu/us, bestaande uit winter
eik Quercus petraea, eenstijlige 
lneidoorn erataegus m017og)Jf1G, 
sleedoorn Prunus spinosa, kor
noelje C0/11US spee., meelbes 
Sorbus aria, elsbes Sorbus tor
minalis, wilde liguster 
Liguslrul11 vu/gare en bosroos 
Rosa mwnsis. In de ondergroei 
stonden onder andere mansoor 
Asarum europaeum, klimop 
Hedera helix, kleine maagde
palm Vinca minor, kruipend 
zenegroen ~juga reptans, 

'Water'vleermms in 
Groningen 

Een kennis van me, in Wedde, 
Oost-Groningen, heeft de 
gewoonte om zijn grote bood
schap te doen voor hij naar 
zijn werk gaat. Ook op 9 
augustus dit jaar was dat het 
geval, om zes uur 's morgens. 
Maar deze keer klopte er iets 
niet. In tegenstelling tot nor
maal, blééf het nu plonzen in 
de toiletpot, terwijl hij toch 
dacht klaar te zijn. Toen hij 
erin keek, zag hij een klein 
donkerbruin diertje ploeteren, 
een vleermuis. Hoewel hij aan
nam dat bij het beest niet zelf 
geproduceerd bad, trok hij 
toch door, waardoor de vleer
n1uis verdween. 

Twee uur later werd het toi
let door een vrouwelijk fami
lielid gebruikt. De toiletpot 
was leeg. Maar toen zij klaar 

WAARNEMINGEN 

fraxinus 

Voorbeeld van een nestplaats 
(stip) van de hazelmuis in de over
gangszöne van grasland naar bos. 

Tekening Vincent van Laar 

hondsdraf G/eehoma hederaeea, 
een vogelmelk Ornithoga/um 
pyrenaicum en kropaar Dae(jI/is 
glomera/a. 

De meeste van deze plante
soorten zijn kenmerkend voor 

I-1U! I)'f? KOMT 
'1< EfN TEfè1J6! 

~ 
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bossen en struwelen op vochti
ge, matig voedselrijke, basische 
bodems. 

De bodem bestond uit zware 
leemgrond, de hoogteligging 
van de vindplaats was onge
veer 560 meter, de expositie 
van de helling oostnoordoost 
(Institut Géographique National 
1989). Alles bij elkaar omstan
digheden die karakteristiek zijn 
voor het natuurlijke milieu van 
de hazelmuis. 
Vincent van Laar, Bade/och
straat 12, 3813 DS Amersfoort 

Literatuur: 
Institut Géographique National, 

1989. Cartes I.G .N., 3024 Quest. 
Beaune. Serie bleue, ] : 25.000. 
Parijs. 

Laar, V. van, 1979. SLimmer nest 
sites of the hazel dormouse in 
north-eastern France. - Acta 
Theriologica, 34 : 517 - 521. 

Laar, V. van, 1992. Hazelmuis 
Muscardinus avel!anarius CL., 
1758) 306 - 310. In: S. 
Broekhuizen et al. (reeL). Atlas 
van de Nederlandse Zoogdieren. 
Stichting Uitgeverij K.N.N.V., 
Utrecht. 

was met urineren hoorde ze 
nog steeds het water klotsen. 
Daarop zag ook zij hoe een 
vleermuis tegen de wand pro
beerde op te klimmen. Ze nam 
het verstandige besluit om, 
vóór het doortrekken, met een 
stukje toiletpapier de vleer
muis te pakken en naar de tuin 
te brengen, waar het dier de 
vrijheid kreeg. 

De vleermuis moet tijdens 
het plassen onder water terug
gezwommen zijn, nadat hij tij
dens de eerste keer doortrek
ken in de zwanenhals moet 
zijn blijven steken. Waar
schijnlijk is de vleermuis vroeg 
in de lTIOrgen, op zoek naar 
een slaappplaats, door het 
openstaande raampje het toilet 
binnengevlogen. Hoe hij daar
na in de toiletpot is beland, 
blijft onduidelijk. Helaas is ook 
de soort onbekend gebleven. 
Leon Luyten, Prot: Verberne!aan 
94, 5037 AJ Ti/burg 
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Ei bijt bunzing 
Op het Instituut voor Bos- en 
Natuuronderzoek (IBN-DLO) 
doen wij onderzoek naar de 
oorzaken van achteruitgang 
van een aantal rietbewonende 
zangvogels, waaronder de gro
te karekiet. In de broedtijd 
vormt predatie van eieren of 
jongen de belangrijkste sterfte
faktor bij deze soorten. We 
onderzoeken onder andere of 
de predatiedruk is toegeno
men, bijvoorbeeld door een 
toename van het aantal 
kraaiachtigen of door het klei
ner en daarmee toegankelijker 
worden van de rietvelden. Het 
onderzoek vindt plaats in de 
Weerribben en in het Zwarte 
Meer. 

Om de predatoren te identi
ficeren gebruiken we kunstnes
ten en kunsteieren. De kun
steieren zijn gemaakt van 
zachte klei, waar snavel- en 
kaakafdrukken in blijven staan. 
We vermoeden dat hermelijn 
en/of bunzing belangrijke 
nestpredatoren zijn. Beide 
marterachtigen hebben vaak 
eieren en jonge vogels op het 
menu staan. Op 2 juli 1994, tij
dens de nestcontrole in het 

Nestkasten voor 
woelrat? 
Het onderzoek aan rietbewo
nende zangvogels leverde nog 
een verrassing op zoogdierge
bied op. Wij verzamelen insek
ten met behulp van een soort 
tentjes van ondoorzichtig 
zwart doek. Deze tentjes wor
den tussen het riet in ondiep 
(10 tol 100 centimeter) water 
geplaatst. In de Weerribben 
hadden we tien van die vallen 
in het water staan, van begin 
mei tot eind juli 1994. In die 
tijd troffen we een keer of vijf
tien een nest van een zoogdier~ 
tje aan onder de vallen. De 
nesten dreven op hel water en 
zaten deels bevestigd aan wat 
rietstengels. Ze bestonden uit 
vers afgevreten stukjes riet, lis
dodde en dergelijke. Ik 
besteedde er verder geen aan-

WAARNEMINGEN 

Jonge bunzing, dOdelijk gevangen 
in eidop. Foto Jaap Graveland 

zuiden van de Weerribben, 
stuitten we op een onverwach
Ie en bizarre vondst. Mieke 
van Loon, die als student in 
het projekt meewerkt, deelde 
me mee dat ze een 'macabere 
ontdekking' had gedaan. In het 
waler vond ze een dode jonge 
bunzing Mustela putorius met 
een eende-ei over zijn kop. De 
bunzing was verdronken. 

dacht aan, ook alomdal ik er 
nooit een dier bij zag. Elke 
week werden de tentjes geïn
specteerd en op een andere 
plek neergezet. Er werd nooit 
wat in de nesten aangetroffen, 
behalve een keer in juli. Tot 
mijn verbazing bleken er toen 
vijf jonge muizen of ratten in 
te liggen. Ik dekte het nest snel 
weer toe en plaatste er een 
reserve tentje overheen (de 
oorspronkelijke werd ver
plaatst). De volgende week 
bleek echter dat ik het dier 
toch teveel had verstoord. Het 
was verkast en had een nieuw 
nest gebouwd onder de oor
spronkelijke val die nu een 
paar meter verder stond. Ook 
een ouder dier liet zich nu 
zien: een zwarte muis of rat 
tuet een ston1pe snuit, ronde 
oren en zwarte ogen. Het 
lichaam was ruim tien centi-
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Nadere inspectie leerde dat het 
een de-ei nauwelijks van de kop 
af te Icrijgen was en dat het om 
een uitgekomen een de-ei ging. 
Kennelijk had het onervaren 
jong zijn kop in het ei geduwd 
om er wat resten uit te likken. 
Het ei was vast komen te zit
ten en de bunzing was in het 
water terecht gekomen en ver
dronken. Je zou zeggen dat 
eieren een ongevaarlijke prooi 
vormen, maar dat geldt dus 
niet voor jonge bunzingen. 
Jaap Graveland, IBN-DLO, 
Postbus 23, 6700 AA 
Wageningen 

meter lang en de staart onge
veer vijf centimeter. Het dier 
zwom uitstekend en dook nog 
makkelijker. Dat moest ook 
wel, want de dieren moesten 
vaak twintig centimeter duiken 
om onder de rand van de val
len cloor bij het nest te kunnen 
komen. Waarschijnlijk gaat hel 
hier dus om de woelrat 
Arvicofa terresfI';s, waarvan 
bekend is dat ze drijvende nes
ten maken (redactie, zie 
Reichstein 1982). 

Mogelijk brengt deze toeval
lige ontdekking iemand op het 
idee om een soort broedkastje 
te ontwikkelen. Als de dieren 
er in willen nestelen, zou dit 
de mogelijkheid geven deze 
moeilijk te bestuderen soort 
eens nauwkeuriger te onder
zoeken. 
Jaap Graveland, IBN-DLO, 
Postbus 23, 6700 AA 
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Wageningen, telefoon: 085-
452991 (NL) 

Literatuur 
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Niethammer & F. Krapp (eds.). 
Handbuch der Säugetiere 
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Ondergrondse 
woelmuis bij Heeze 

Tijdens een onderzoek naar de 
zoogdieren van het herinrich
tingsgebied Heeze (Noord
Brabant) werden, naast een 
twintigtal andere zoogdiersoor
ten, in een braakbal de sche
delresten van één ondergrond
se woelmnis Pi!Vmys 
subterraneus aangetroffen. Het 
onderzoek wordt door de 
Stichting Vleermnisbureau uit
gevoerd in opdracht van de 
Landinrichtingsdienst Noord
Brabant. 

De schedelresten werden op 
7 juni 1994 in een ransuil
braakbal aangetroffen, die aan 
de rand van kleinschalige land
bouwpercelen en bos gevon
den was. Naast de ondergrond
se woelmuis werden veel 
resten van rosse woehnuizen 
Clethrionomys glareolus in de 
braakballen gevonden. Aan de 
hand van de wortellengte van 
de kiezen werd de leeftijd van 
alle rosse woelmuizen op mini
maal zes maanden geschat 
(Lange et al. 1986). Dit bete
kent dat de uil de braakballen 
waarschijnlijk begin 1994 
geproduceerd heeft, toen er 
nog geen jonge dieren van het
zelfde jaar aanwezig waren. 

De ondergrondse woelmuis 
is een typische soort van kleine 
lintvormige landschapselemen
ten in overgangzones met 
dichte vegetaties. Deze vegeta
ties worden gedomineerd door 
hoogopgaande, veelal oveljari
ge grassen en kruiden 
(Broekhuizen et al. 1992). Dit 
landschapstype is in Nederland 
schaars en dient, indien nl0ge
lijk, behouden te blijven. De 

WAARNEMINGEN 

Interessante. waarnemin
gen van z(jogdieren zijn 
bijonszeer w~lkom. Nog 
lieverÎs het. 9n8alser 
e~n .!1l()oie> ill!l.~tratie bij 
is;Si:1Jurd;us Jot()'s.pf 
di.!l.'s . mee, of eeI). schets-

.' jè.WrjzQej{en trouwens 

In kleinschalig landschap met 
overjarige gras- en kruidenvegeta
ties leeft de ondergrondse woel-
muis. 

Foto Pieter EIbers 

aanwezigheid van deze zeldza
me muizesoort zou een 
belangrijke motivatie voor het 
behoud van dit landschapstype 
kunnen zijn. De waarneming 
van de ondergrondse woelmuis 
op de grens van het 
Landinrichtingsgebied Heeze 
heeft er nu in elk geval toe 
geleicl dat alle potentiële leef
gebieden binnen het herinrich
tingsgebied in kaart worden 
gebracht. Tevens zal er in sep-

nog naar mensen die hun 
foto's willen .publiceren, 
bij artij{elen in ZQogdier. 
Meld dus even wat voor 
materiaal. je ongeveer 
hebt bij ouz.e foto-redac, 
teut Pieter EIbers, 077-
518037 (NL) 
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tenlber een seneuze vangpo
ging gedaan worden. Hopelijk 
wordt er in cle uiteindelijke 
planvorming rekening gehou
den met de eisen die deze 
muis stelt aan zijn leetinilieu. 
Jeroen Reinho/d & Kamiel 
Spoelstra, Stichting Vleermuis
bureau, Postbus 190, 6700 AD 
Wageningen 
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Stadsvossen in 
Arnhem 
Als faunabeheerder van de 
gemeente Arnhem ben ik in de 
gelegenheid om mij volledig 
bezig te houden met alle 
aspekten van de fauna binnen 
de gemeente grenzen. Door de 
enorme gebiedsvariatie rond 
Arnhem is er een breed scala 
van diersoorten. Dit leidt soms 
tot bijzondere waarnemingen. 

Zo werd begin dit jaar een 
vos Vu/pes vu/pes gesignaleerd 
in het park Zijpendaal, gelegen 
aan de noordkant van Arnhem. 
In juni zag ik zelf een vos 
lopen nabij de 'witte villa' in 
het park Sonsbeek. Dit park 
ligt vrijwel tegen het centrum 
van Arnhem aan. In beide 
gevallen betreft het een bosrijk 
parkgebied met veel schuilge
legenheid. Nader onderzoek 
wees uit dat zich in Zijpendaal 
reeds een vos definitief geves
tigd heeft. Op zich zijn deze 
waarnemingen niet zo bijzon
der, want voor een vos is het 
een kleine moeite om vanuit 
het gebied Schaarsbergen 
(gelegen tussen de snelwegen 
Al21 ASO en de Schelmseweg) 
af te zakken naar het zuiden, 
de stad in. 

Anders werd het (oen ik 2 
juli 1994 via de politie een mel
ding binnen kreeg van een vos 

WAARNIlMINGEN 

Koloniseert de vos onze steden? 
Foto Pieter Kuivenhoven 

die achter het Centraal Station 
door de straten liep. Diezelfde 
dag kreeg ik van deze vos vier 
meldingen, te weten Centraal 
Station, Tormentilstraat, 
Diependalseweg en uiteinde
lijk verdween hij onder het hek 
van het KEMA terrein. De 
waarnemingen vonden plaats 
tussen 10.00 en 16.00 uur. Het 
betrof een zeer slecht uitzien
de vos die enigszins mank liep. 
Volgens de bewakers van het 
KEMA terrein was het niet de 
eerste keer dat ze hem zagen. 
In verband met het volledig 
verdwenen zijn van de schuw
heid en de slechte conditie van 
het dier is hij uiteindelijk 
gevangen en naar het Centraal 
Diergeneeskundig Instituut in 
Lelystad gestuurd om te 
onderzoeken of de vos aan 
hondsdolheid leed. Dat bleek 
niet het geval. 

Dit voorval staat niet alleen. 
In Presikhaaf, een ander deel 
van de stad, werd dit jaar ook 
regelmatig een vos gesignal
eerd. Bewoners zagen het dier 
vaak rond 14.00 uur rondlopen 
op zoek naar voedsel. Het 
betrof een moervos die kans 
had gezien in een rustig bosje 
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een hol te graven om haar jon
gen groot te brengen. 
Hemelsbreed ligt het vossehol 
nog geen vijftig meter van een 
woonhuis. 

Ook uit het verleden zijn 
waarnemingen bekend van 
vossen rond Arnhem, maar het 
aantal waarnemingen van dit 
jaar ligt hoger dan voorheen. 
Voor een aantal bewoners 
heeft de komst van de vos als 
'natuur in de stad' lninder 
prettige gevolgen: kippen, een
den en ander pluimvee ver
dwijnen met de regelmaat van 
de klok. Een verontruste bur
ger zag hoe haar pas aange
kochte jonge hond bezoek 
kreeg van een vos. 

Vossen verliezen duidelijk 
hun schuwheid. Wat de reden 
is voor de 111igratie van vossen 
naar de stad is nog onduidelijk. 
Is er sprake van overbevolking 
in de omringende bossen, of 
zijn de dieren tegenwoordig 
minder gevoelig voor versto
ringen van de mens? In de 
komende jaren zal de registra
tie van waarnemingen door
gaan. Door het verzamelen van 
zoveel mogelijk gegevens rond 
deze stadsvossen hoop ik meer 
duidelijkheid te krijgen over de 
ontwikkeling van deze dieren. 
Aart van der S/uijs, 
Wekeromseweg 2, 6816 VB 
Arnhem, telefoon 08308-21369 
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Jaarboek 1994 
en~emene 
leden
vergadering 
Net als vorig jaar wil de VZZ 
aan het eind van 1994 weer 
een Jaarboek uitgeven, waarin 
het jaarverslag en de plannen 
voor 1995 komen te staan. 
Bovendien zal weer een leden
lijst met adressen opgenomen 
worden. Het Jaarboek wordt 
naar alle leden gezonden voor
afgaand aan de Algemene 
Ledenvergadering. Het Jaar
boek wordt bovendien ge-

Met twintig procent van onze 
in het wild levende zoogdieren 
gaat het slecht. Dit staat te 
lezen in de 'Rode Lijst van 
bedreigde zoogdieren in 
Nederland' die vrijdag 4 
november 1994 aan het publiek 
gepresenteerd wordt. Daar 
moet dus iets aan gedaan wor
den. Nu gebeurt er natuurlijk 
al het een en ander, ll1aar er 
kan meer gedaan worden. Niet 
alleen het uitvoeren van zoog
diervriendelijk beheer is 
belangrijk, maar ook het vol
gen van de aantalsontwikkelin
gen van zoogdiersoorten 
(monitoren). Want alleen aan 
de veranderingen in die aan
talsontwikkelingen kan afgele
zen worden of het beheer ook 
het beoogde effect heeft. De 
mogelijkheden om zoogdieren 
te monitoren zijn verkend in 
het rapport 'Voorstudie Zoog
diermonitoring', dat op dezelf
de dag naar buiten wordt 
gebracht. 

Maar er is natuurlijk ook 
kennis nodig van zoogdieren. 
Al heel lang ontbrak een hand-
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bruikt als een soort 'brochure' 
om aan derden te laten zien 
wat de VZZ zoal doet. 

Het bestuur van de VZZ kan 
zich voorstellen dat er leden 
zijn die hel niet prettig vinden 
als hun naam en adres zomaar 
verspreid worden. Bij het 
opstellen van de ledenlijst voor 
het Jaarboek 1994 wil het 

zaam boek, een handboek 
zogezegd, over onze zoogdie
ren. Veel zoogdiersoorten 
leven in de directe omgeving 
van mensen, maar hen herken
nen aan de hand van waarne
mingen of sporen is niet 
gemakkelijk. Na jarenlange 
noeste arbeid is nu het 400 
pagina's dikke zoogdierboek 
'Zoogdieren van West-Europa' 
klaar, vol met kleurenplaten, 
figuren, determinatie-tabellen, 
kaartjes enzovoort. Op 4 
november wordt ook dit boek 
gepresenteerd. 

De drie boekwerken zijn de 
weerslag van de kennis die de 
laatste jaren binnen de VZZ en 
de VLEN!svo is opgebouwd 
over onze in het wild levende 
zoogdieren. Deze kennis wil
len de VZZ en de VLEN/svo 
graag uitdragen, zodat in 
samenwerking met overheden, 
terreinbeheerders en andere 
natuurbelangenbehartigers het 
behoud van een gevarieerde 

bestuur hier rekening mee 
houden. Leden die hun naam 
liever niet in het Jaarboek 
opgenomen willen hebben 
kunnen hierover contact opne
men met het secretariaat van 
de VZZ. 

De AL V zal overigens plaats 
vinden op zaterdag 8 april 
1995. 

zoogdierfauna in Nederland 
daadwerkelijk gerealiseerd kan 
worden. Naast de boekpresen
tatie zal daarom ook aandacht 
worden besteed aan de moge
lijkheden waarmee het behoud 
van onze zoogdieren in prak
tijk kan worden gebracht. Eén 
ding is al duidelijk: 

Zoogdierbescherming; je moet 
er wel wat voor doen! 

PR.OGRAMMA 
10.00 Ontvangst met koffie! 

thee 
10.35 Opening door de Ge

deputeerde Natuur en 
Landschap van de Pro
vincie Flevoland 
Mevr. L.M. Bouwmees
ter-Den Broeder 

10.45 Lezingen over de drie 
boeken 
Drs. R. Lange & Drs. P. 
van der Reest 

1l.15 Aanbieding van de drie 
boekwerken aan: 
Ir. E.P.L. HesseIs, direc
teur terreinbeheer Na
tuurn1011mUenten 



ZOOGDIER 1994 5 (3) VERENIGINGSNIEUWS 

Zoogdieren van 
West- uropa 
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Drs. W.F.M. de Vries, 14.00 
pI. verv. directeur- gene-
raal Centraal Bureau 
voor de Statistiek 
Ir. l.F. de Leeuw, direc- 14.15 
teur-generaal ministerie 
Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij 

11.40 Aanbieding van het Rode 
Boekje (de Rode Lijst als 14.30 
uitgave van LNV) aan het 
publiek door 
Ir. l.F. de Leeuw, DG 
ministerie LNV 15.00 

12.00 Cabaret 
Reinder van der NaaIt 

12.30 Lunch en bezichtigen 16.00 
stands 

VERENIGINGSNIIlUWS 

Lezing over zoogdieren 
en beheer 
Ing. V.L. Wigbels, Rijks
waterstaat-Flevoland 
Lezing over zoogdieren 
en voorlichting 
Dr. F.J.M. Ellenbroek, 
Noordbrabants Natuur
lTIUSeUm 

Lezing over zoogdieren 
en beleid 
Dhr. 1. van 't Hoff, pro
vincie Groningen 
Forumdiscussie 'Zoog
dîerbescherming, je 1110et 

er wel wat voor doen!' 
Sluiting met borrel 
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Plaats: Provinciehuis Flevo
land, Visarend dreef 1, Lely
stad. (2 minuten lopen vanaf 
station NS) 
Toegang: f 50,- voor leden van 
de VZZ, de VLEN/svo en de 
KNNV. Niet-leden betalen 
f 75,-. De lunch is inbegrepen 
en alle aanwezigen krijgen de 
boeken gratis aangeboden. 

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met het 
Secretariaat van de VZZ in 
Utrecht, telefoon: 030-544642. 

Het nieuwe zoogdierboek is er! 
Het lang verwachte boek is uit: met gedetailleerde tabellen en 
'Zoogdieren van West-Europa'. figuren is elke schedel op 
Voor minder dan f 50,- krijgt U naam te brengen. Ook is er 
400 pagina's vol met informa- een hoofdstuk over bedreigin
tie over alle in West-Europa gen, zoogdierbescherming en 
voorkomende zoogdieren (114 herintroducties. Kortom, het 
soorten). Soortafbeeldingen in boek mag in geen natuurboe
kleur, sporen, beschrijvingen kenkast ontbreken. Door het 
van leefwijze en biotoop, waar- handzame formaat kan het 
nemingsmethoden enzovoort, overigens gemakkelijk mee het 
enzovoort. Er is een hoofdstuk veld in. 
gewijd aan braakhalonderzoek; 

Themadag 
Zeezoogdieren 
Op zaterdag 19 november 
wordt in Leiden een vzz
lezingendag gehouden met als 
thema zeezoogdieren. 
Plaats: Zoölogisch Labora
torium van de Rijksuniversiteit 
Leiden, Kaiserstraa! 63, Lei
den. De Kaiserstraat is vanaf 
het NS-station te voet in een 

kwartier te bereiken, via 
Stationstraat, Steenstraat, 
linksaf brug over en gelijk weer 
rechtsaf, en dan maar steeds 
rechtdoor. Het programma 
omvat vijf, deels buitenlandse, 
sprekers en een diavertoning 
over dolfljnen langs de kust 
van Indonesië. 

De toegang is gratis voor VZZ
leden. Niet-leden betalen f 10,-. 

Gegevens: 
Zoogdieren van West-Europa, 
door Rogier Lange, Peter 
Twisk, Alphons van Winden 
en Annemarie van Diepen
beek, 1994. 400 pp. Prijs f 52,50 
of BF 1050 voor leden, f 57,50 
of BF 1150 voor niet-leden 
indien per post bezorgd; 
f 44,95 (BF 899) voor leden, 
f 49,95 (BF 999) voor niet
leden indien afgehaald. 

PROGRAMMA 
9.30-10.00 

Ontvangst met koffie. 
10.00-11.30 

Gedrag en foerageren 
van bruinvissen bij 
Shetland. P. G.H. Evans 

11.30-12.15 
Onderzoek aan orca's 
in de VS en Canada. 
A. van Ginniken 

Bruinvis. Tekening Kees Camphuysen 

.I 
I 
! 
~ 

I 
I 
I 



12.15-13.30 
Lunch en dia's van 
Indonesische dolfijnen. 
P. Rudolf 

13.30-14.15 
Gedrag van tuimelaars, 
Zuid-Afrika. 
H. Richards 

14.15-15.00 
Gezondheidstoestand 
van Nederlandse bruin
VIssen. 
M. Garda HartmG/ln 

15.00-15.45 
Het Leidse bruinvis on
derzoek. 
M. Addink 

15.45-16.00 
Thee en sluiting. 

Op 12 november wordt een 
VLEN-dag gehouden in 
Wageningen, in De Dreijen
borch, RitzemaBosweg 32 A. 
Vanaf 9.00 is iedereen welkom, 
de toegang is gratis. Het pro
gramma begint om 10.00 uur 
en ziet er als volgt uit: 

9.00 koffie, thee, ophangen 
van posters 

10.00 Opening en mededelin
gen. Wim Bongers 

10.10 Samenwerking tussen 
VZZ en SVO. Wim 
Bongers 

Giften, erfstellin
gen en legaten 
De VZZ is een instelling die 
zich inzet voor het algemeen 
belang. Dit heeft positieve 
gevolgen voor het krijgen van 
giften, erfstellingen en legaten. 

Onder bepaalde omstandig
heden zijn giften in Nederland 
(niet in België) aftrekbaar van 
de belasting. Voor de VZZ zijn 
giften tot f 7272 (BF 145.000) 
vrij van schenkingsrecht; daar
boven wordt 11% belasting 
geheven. Giften kunnen wor
den overgemaakt op rekening 
203737 van de Postbank 
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Zoogdieren langs de waterkant 
Van de 69 in Nederland in het 
wild levende zoogdieren is I 
op de 5 geheel of gedeeltelijk 
gebonden aan de oeverzone. 
Op 5 maart van dit jaar organi
seerde de VZZ over deze zoog
dieren een symposium. Het 
verslag hiervan is nu gereed en 
verkrijgbaar via het secretariaat 
van de VZZ. 

Het verslag geeft een samen
vatting van alle informatie die 
tijdens deze dag gepresenteerd 
werd over de praktijk van het 
zoogdiervriendelijk oeverbe
heer: lezingen, posters en 
groepsdiscussies. De dag was 

10.20 Vleermuis Atlas Pro
jekt. Herman Limpens 

10.50 De vleermuizen in het 
zoogdiermonitorprojekt. 
Rombout de Wijs 

11.15 pauze 
11.45 Fledermausaktivität in 

einem künstlichen Wiu
terquartier in der Blbe
niederung. Petra Lubc
zyk,Bremen 

12.15 Migratie bij de rosse 
vleermuis. Daphne Doe
kemeijer 

12.45 lunch (soep, koffie, 
thee aanwezig, voor 
eigen rekening) 

(Nederland) of op rekening 
000-1486269-35 van de 
Postchecks (België). 

Het is ook mogelijk om de 
VZZ te steunen door middel 
van nalatenschappen en lega
ten. Voor nadere informatie 
hierover kunt u terecht bij uw 
notaris. 

De VZZ heeft in het eerste 
halfjaar van 1994 de volgende 
giften ontvangen, waarvoor 
onze hartelijke dank: W.D., 
Den Haag, f 4250,-; S.B., 
Bennekom, f ll50,-; J.A.H., 
Ede, f200,-. 

vooral bedoeld om de kennis
uitwisseling tussen zoogdier
deskundigen en oever- en 
waterbeheerders te bevorde
ren. Wat dat betreft is de dag 
geheel in haar opzet geslaagd: 
de helft van de aanwezigen 
bestond namelijk uit mensen 
die werkzaam zijn in het 
oever- en waterbeheer, zoals 
muskusrattenvangers en verte
genwoordigers van de water
schappen. Hopelijk leidt dit 
symposium ertoe dat er bij het 
beheer van de oeverzone meer 
rekening wordt gehouden met 
zoogdieren. 

13.45 Boombewonende vleer
muizen en hun omge
ving. Bas Doms en 
Nicole Kusters 

14.15 Resultaten wintertellin
gen 1993/94. Gerhard 
Glas 

14.45 De betekenis van lijn
vormige landschapsele
menten voor vleermui
zen. Ben Verboom en 
Hans Huitema 

15.15 pauze 
15.45 Lijnvormige landschaps

elementen en echoloka
tie. Arjan Boonman 

16.15 Dia's. Karniel Spoelstra 
16.30 afsluiting. 

life traps 
Via de Veldwerkgroep van de 
VZZ zijn muizenvallen van het 
type Longworth te huur. De 
verhuurprijs bedraagt 10 cent 
per val per nacht. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij 
Floor van der Vliet, tel: 020-
6828216 (NL). 

literatuurlijst 
De VZZ beschikt over een 
computerbestand waarin de 
literatuurlijsten zijn opgeno
men die regelmatig in Lutra 
worden gepubliceerd. Het gaat 
om alle tussen 1973 en 1990 
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verschenen publikaties over 
nederlandse zoogdieren, zowel 
artikelen in vaktijdschriften als 
zogenaamde 'grijze' literatuur. 
Het bestand is een Dbase
bestand. Het is verkrijgbaar op 
floppy voor f 15 (BF 300) (bij 
toezending) of f 10 (BF 
200)(bij afllalen). 

De VZZ-winkel 
Regelmatig verschijnen er rap
porten en boekjes over zoog
dieren die door de VZZ zijn 
uitgegeven of waaraan leden 
van de VZZ hun medewerking 
hebben verleend. Deze publi
katies zijn bij het secretariaat 
van de VZZ te bestellen of 
kunnen gekocht worden tij
dens manifestaties waarbij de 
VZZ met een stand aanwezig 
is. Ook oude nummers van 
Zoogdier en Lutra zijn nog 
beschikbaar. Een uitgebreide 
publikatielijst met onder ande
re de inventarisatierapporten 
van de Veldwerkgroep is te 
verkrijgen bij het secretariaat 
van de VZZ. 

Enkele prijzen 
Atlas van de Neder/andse zoog
dieren, S. Broekhuizen et al. 
(red.), 3e druk, 1992, 336 pp. 
Prijs f 45,- (f 37,50) of BF 900 
(BF 750). 
Man (f'est 'Zoogdieren en ·wet
lands', VZZ, 1992, 19 pp. Prijs 
f 5,- (f 3,-) of BF 100 (BF 60). 
Marterpassen Il, Nieuwsbrief 
1993 van de Werkgroep 
Boommarter Nederland, 1994, 
74 pp. Prijs f 15,- (f 10,-) of 
BF 300 (BF 200). 
Vossen, J.L. Mulder, 1993, 22 
pp. Prijs f 5,- (f 3,-) of BF 100 
(BF 60). 
De noordse woelmuis in 
Waterland en de Zaanstreek, F. 
v.d. Vliet, 1993, 30 pp. Prijs 
f 10,- (f7,-) ofBF 200 (BF 140). 
Kleine marters in de polder, N. 
Jonker & J.L. Mulder, 1994,25 
pp. Prijs f 7,50 (f 5,-) of BF 150 
(BF 100) voor leden, f 10,
(f 7,50) of BF 200 (BF 150) 
voor niet-leden. 
De das, bibliografie van litera
tuur I/m 1993, J. Vink, 1993, 62 
pp. Prijs f 15,- (f 12,50) of 
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BF 300 (BF 250). 
Zoogdieren van West-Europa, 
R. Lange et al. (red.), 1994, 400 
pp. Prijs f 52,50 (f 44,95) of 
BF 1050 (BF 899) voor leden, 
f 57,50 (f 49,95) of BF 1150 
(BF 999) voor niet-leden. 
Zoogdieren langs de waterkant, 
symposiumverslag, D. Wansink 
& W. Lanting (red.), 1994, 65 
pp. Prijs f 20,- (f 15,-) of BF 400 
(BF 300). 
Oude nummers Zoogdier f 3,
(f 1,-) ofBF 60 (BF 20). 
Oude nummers Lutra f 5,- (f 2,-) 
of BF 100 (BF 40). 
T-shirt met opschrift VZZ, kleu
ren rood, groen en wit; maat 
XL. Prijs f 20,- (f 25,-) of 
BF 400 (BF 500). 

De eerstgenoemde prijs geldt 
voor toezending per post. Het 
bedrag tussen haakjes is de 
prijs op stands en afgehaald op 
het kantoor van de VZZ. 
Bestellen kan door overmaking 
van het eerste bedrag op reke
ning 203 73 7 van de Postbank 
(Nederland) of op rekening 
000-1486269-35 van de Post
checks (België), onder vermel
ding van de titel. 

Tentoonstellingen liliiiililiiiil1li 

tlm 25 januari 1995 
Marierachtigen in 
Nederland 
Orgarusalie: Stichting Wildbeheer 
Veluwe, in samenwerking met 
de BoommarterwerJ:::groep en de 
WeIl,groep Marterachtigen van 
de VZZ. 
Plaats: Museum voor Wlld
beheer. Fonteinallee 2, Door
werth, 
Open:d1.-zo 13-17 uur, 

tlm 11 november De wolf 
Een tentoonstelling over de rol 
van predatoren in de natuur. 
Aan bod komen, naast de wolt 
Dol.;: andere roofdieren, 
Plaats: Het Nederlands 
Jachtmuseum, Fonteinallee 2, 
Doorwerth, 
Open: di-zo 13-17 uur. 

tiro 18 december 
Vleermuizen 
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Plaats: Milieu-Educatief Centrum 
'De Boswerf' , Nicolaas Beetslaan 
2, Zeist 
Open: wo en VI 14-17 uur. 

tiro 6 januari 1995 
Speuren naar sporen 
Plaats: Milieu Educatief Centrum, 
Wolflaardreef 95, Breda, 
Open: ma-VI 9-16.30 uur. 

tiro 28 januari 1995 
Reeën in Nederland 
Plaats; Naiuurffiuseum Enschede, 
M,H Tromplaan 19, Enschede. 
Open, di-za JO-17 uur, zo 13-17 
uur, 

Evenementen _liliiiililiiii_ 

4 november 
Boekpresentatie 
Drie boekwerken zien op deze 
dag het lidlt, de Rode Lijst van 
de Nederlandse Zoogdieren, de 
voorstudie Zoogdiermonitoring 
en het boek Zoogdieren van 
West-Europa, Zie ook 
Verenigingsnieuws, 
Organisatie, VZZ. 
Plaats: Provinciehuis Flevoland. 
Lelystad. 
Aanvang: 10.00 uur 
Toegang: t 50,- voor leden VZZ, 
VLEN en KNNV; t. 75,- voor niet
leden. 
lnfonnatie, Secretariaat VZZ. 030-
544642 (NL). 

12 november VLEN-dag 
Dag met lezingen, en stand van 
zaken Atlasprojekt. Voor pro
gramma zie onder verenigings
nieuws. 
Organisatie; Vleennuiswerkgroep 
Nederland/svo 
Plaats: De Dreijenborch, Ritzema 
Bosweg 32A Wageningen 
Aanvang; 9.00 uur 
Toegang, gratis 

19 november 
Zeezoogdieren 
Organisatie: Werkgroep 
Zeezoogdieren VZZ, 
Plaats: Rijksuniversiteit Leiden. 
Aanvang: 9,30 uur. 
Toegang, leden VZZ gratis. 1. 10.
voor niet-leden. 
Informatie: Marjan Addink 071-
143844 (NL). 
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Nationale Campagne Bescherming 
Roofdieren (NCBR) 
• NCBR Postbus 98, 2180 Ekeren 1, 03, 

6530655 of 03,7713827 (B), 

Verenigfng Voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ) 
.. VZZ-Bureau en ledenadministratie: 

Emmalaan 41, 3581 HP Utrecht 030,544642 
(NL) , 

• VZZ-België H, Leirs, Mortselstraat 25, 2650 
Edegem 03-4582088 (B), 

• Veldwerkgroep Nederland, CMC Joosten, 
Kromwijkplaats 156, 6843 GV Arnhem 085-
820971 (NL), 

• Veldwerkgroep België (tevens materiaalde
pot) , J, Vandewalle, Sluizenstraat 2 bus 4, 
2900 Schoten, 02-2454300/03,6583649 (B), 

• Materiaaldepot veldwerkgroep F. van der 
Vliet, Spaarndammerstraat 660, 1013 TJ 
Amsterdam 020,6828216 (NL), 

• Werkgroep Zeezoogdieren (WZZ) M 
Addink, RMNH, Postbus 9517, 2300 RA 
Leiden, 071-143844 (NL) , 

• Werkgroep Marterachtigen, AH Swaan, 
Torresstraat 33 lIL 1056 RR Amsterdam 020-
6832420/6642453 (NL) , 

• Werkgroep Boommarter Nederland VZZ 
D,J,C Klees, Zadelmakersstraat 58, 6921 JE 
Duiven, 08367-64335 (NL) , 

• Redactie Lutra C Smeenk, RMNH, Postbus 
9517,2300 RA Leiden, 071-143844 (NL) , 

Vlaams Zoogdierkundig Overleg (VZO) 
• J, Vandewalle, Sluizenstraat 2 bus 4, 2900 

Schoten, 02,2454300/03-6583649 (B), 

Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN/svo) 
• W, Bongers, Postbus 190, 6700 AD 

Wageningen, 08370-10324 (NL) , 

Zoogdier, tijdschrift voor 
zoogdierbescherming en zoogdierkunde 
• J.L Mulder. De Holle Bilt 17, 3732 HM De 

Bilt, 030,203158 (NL) , 
• D, Crie!. Zottegemstraat 2, 9688 Schorisse, 

055,456610 (B), 

Telefoneren ____ _ 
~ Van België naar Nederland: 
00,31 gevolgd door het kengetal 
zonder nul en het abonneenum~ 
mer. 
- Van Nederland naar België: 
00,32 gevolgd door het kengetal 
zonder nul en het abonneenum
mer. 

Volgend nummer __ lil 
Het volgende nummer van 
Zoogdier verschijnt in december 
1994. Kopij en mededelingen~ 
voor de agenda voor 1 novem
ber 1994 naar de redactie stu
ren. 
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Aanwijzingen voor auteurs 
• Zorg dat het artil<el interessant is voor de 

lezer. Maak er een pakkend inleidinkje bij, 
en denk ook aan een goede afsluiting. 
Vermijd vaktermen en vreemde woorden. 
Dus beter sterfte dan mortaliteit Gebruik 
geen afkortingen 

• De tekst dient in de voorkeurspelling te zijn 
gesteld, Alleen hoofdletters gebruiken waar 
dit grammaticaal verplicht is, Dus 
Nederlandse planten- en dierennamen met 
een kleine letter beginnen. Gebruik de 
naamgeving zoals gehanteerd in de Atlas 
van de Nederlandse Zoogdieren, 

• Gebruik van chapeaus ('boventitels') toege
staan, Probeer de tekst met behulp van kor
te tussenkopjes te structureren, Plaats de 
gegevens van de auteur (adres, instelling), 
bedankjes en oproepen aan het eind van 
het artikel, Maak de tekst niet op (geen 
kades!); geef alleen alineas aan met een 
enkele tab, en onderstreep de cursief te 
drukken woorden (wetenschappelijke 
namen), 

• Houd het aantal literatuurverwijzingen zo 
klein mogelijk. Literatuurlijst op alfabetische 
volgorde. Elk item op een nieuwe regel 
beginnen. Bijvoorbeeld, 
Akkermans, RW & D. Crie!. 1986, 
Roofdieren in België en Nederland, SKF, 's 
Graveland / NCBR Gavere. 
Wijs, W,J,R de, 1989, De rosse woelmuis 
Clefhrionomvs glareolus op Terschelling, 
Lutra 32 53-60. 
In de tekst wordt dit (Akkermans & Criel 
1989) of (De Wijs 1989). 

• Aanleveren van kopij uitsluitend op diskette 
leesbaar op een MSDOS machine en liefst 
in WP 5.1. Meezenden van een printuit~ 
draai gewenst. 

• De redactie behoudt zich het recht voor de 
binnengekomen artikelen te redigeren en 
aan te passen aan het lezerspubliek van 
Zoogdier. 

• Het copyright van foto's, illustraties en arti, 
kelen blijft bij de betrokken fotograaf. teke
naar of auteur. Overname alleen na ver~ 
kregen toestemming. 

'''MAAI<'/ol S'T"AAIIIOf 
FOTO vooR ZOOOOltl\! 
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De zoogdierenlieOtebber 
Ik ben een geweldige zoogdie
rendierenliefhebber. Ik zie ze 
graag, ik knuffel ze met liefde 
en eet ze met plezier. Men 
moet niet te sentimenteel over 
hazen, konijnen of koeien 
doen. In mijn ogen zijn ze een 
genot in de wei en in de pan. 
Hoe ze vanuit de wei in mijn 
pan komen, is mijn zaak niet. 
Daar zijn andere mensen 
voor. Ik eet ook nooit de die
ren die ik zelf zie. Die zijn om 
te bekijken of te knuffelen. 
Alle andere dieren zijn om op 
te eten. Overigens, als ik ze 
opeet moeten ze niet al te veel 
op dier lijken. Je hoort wel 
eens van roofdieren die kada
vers, aas of ander dood beest 
eten. Je moet ervan gru welen, 
maar zo schijnt de natuur in 
elkaar te zitten: eten en gege
ten worden. Laat ik het zo 
stellen: ik eet graag vlees van 
zoogdieren, maar eet geen 
zoogdieren. Proeft u het ver
schil! 

Onlangs hoorde ik van een tijdschrift Zoogdier, dat iets voor de ware zoogdierliefheb
ber zou zijn. Na enig zoeken vond ik een proefexemplaar. Het viel zwaar tegen. Niets 
over hoe een vos of konijn als huisdier te houden. Op plaatjes zijn het echte knuffels, 
maar over de praktijk van het liefhebben werd niet geschreven. Ook miste ik allerlei 
goede recepten om zoogdieren klaar te maken. Het enige waar ze wel over schrijven, is 
hoe zoogdieren leven en hoe je ze te zien kunt krijgen. Dat 'zien' was een afknapper: je 
moet daar onmenselijk veel geduld voor hebben. Ook staan er veel verhalen over zoog
dierbescherming in, maar ik kan er toch ook niets aan doen dat dassen niet goed uitkij
ken als ze een weg oversteken? Bovendien rem ik altijd voor dieren. Nee Zoogdier is niets 
voor mij, dat is meer iets voor anderen. • 

RA 

Geef Zoogdier aan een ander 
Geef een abonnement op Zoogdier. Zoogdier is het meest informatieve zoogdie
renblad in de Benelux en verschijnt vier keer per jaar. Je kunt iemand (of jezelf) 
abonneren door de kaart in te vullen of door overmaking van BF 450 op rekening 
000-1486269-35 of f 25,- op postbank 203737 ten name van Penningmeester VZZ te 
Utrecht. 


