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Marcel P. Huijser, N iels Kooyman & Edgar A. van der Grift 

Sporen van een edelhert in Flevoland? Op zich is dat 
geen nieuws. Maar edelherten buiten de Oostvaarders
plassen .... dat is wel opmerkelijk! Wij doen hier verslag 
van een waarneming en geven onze gedachten weer over 
een eventuele toekomstige populatie edelherten in het 
PraalTIweggebied en het Hollandse Hout direct naast de 
Oostvaarde rsp lassen. 

Eén van de pootafdrukken van het edelhert in het 
Praamweggebied. De afmetingen (Iet op de gulden) 
wijzen op een mannelijk dier, wat later juist bleek. 
Foto Marcel Huijser 

In 1992 werden edelherten geÏntrodu~ 
ceerd in de Oostvaardersplassen (Van 
der Reest 1992). De populatie vertoonde 
in de jaren daarna een exponentiële 
groei (Cornelissen & Vulink 1996). 
Voorafgaand aan de introductie~ in de 
herfst van 1991, werd er langs de 
'droge' zijde van de Oostvaardersplas
sen (figuur 1) een raster geplaatst Oln te 
voorkomen dat de dieren het 
zouden kunnen verlaten. De 'natte' 

van de Oostvaardersplassen, die 
aan het Markernleer, werd slechts 

voor een deel uitgerasterd. Op twee 
plaatsen langs de Knardijk wordt hei 
raster onderbroken door een wild
rooster. Verder lopen er drie 
watergangen aan de 'droge' zijde on
der de spoorlijn Almere-Lelystad door: 
de Kottertocht, de Kitstocht en het 
Hoofddiep. Deze watergangen zijn 
sloten door een nletalen of houten con
structie vlak boven het wateroppervlak. 
Naast het feit dat het gebied 'open' is 
aan de zijde van het Markermeer, blij
ken rasters, wildroosters en andere 
versperringen in de praktijk nooit een 
absolute barrière voor edelherten te zijn. 

Sporen! 
Het was dan ook slechts een kwestie van 
tijd voordat edelherten ook buiten het 
gebied voorkwamen. In de afgelopen 
jaren is dat al meer dan eens gebeurd. 
Nu is dat nogmaals het geval. Op 18 
oktober 1998 vonden we sporen van een 
edelhert buiten de Oostvaardersplassen 
in het Praamweggebied, aan de zuid M 
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Figuur 1. Overzicht van de Oostvaardersplassen en 
omliggende gebieden. 1 = Praamweggebied; 
2 = Hollandse Hout; a = Kottertocht; b= Kitstocht; 
c = Hoofddiep; d = Lage Vaart; e Lage Dwarsvaart; 
0= Onderdoorgang onder spoorlijn, in principe 
geschikt voor edelherten;. Onderdoorgang onder 
spoorlijn, moeilijk passeerbaar voor edelherten. 

oostkant van de spoorlijn. Nadat wij 
Staatsbosbeheer, de beheerder van 
het gebied, hadden ingelicht kon Jan 
Griekspoor (SBB) onze waarneming 
later die week bevestigen. Naast loop
sporen trof hij bovendien verse nlest 
aan. 

Intussen is het dier op 26 oktober 
1998 in het Praamweggebied afgescho
ten. Het bleek om een mannelijk edel
hert te gaan van naar schatting drie jaar 
oud. Men had het dier geschoten, 
omdat er op dit moment onvoldoende 
voorzieningen of waarschuwingsborden 
zijn voor het auto- en treinverkeer. 
Direct nadat Inen het hert had gedood 
is het karkas binnen het Oostvaarders
plassengebied gebracht. In het verleden 
hebben dode hoefdieren onder andere 
zeearenden aangetrokken. Staatsbos
beheer hoopt dat dat ook nu weer het 
geval zal zijn. 

Leefgebied 
Het Praamweggebied lijkt, net als de 
Oostvaardersplassen zelf, zeer geschikt 
voor edelherten. Het aangrenzende bos
gebied het Hollandse Hout kent een 
gevarieerde begroeiing en vormt even
eens een prima leefgebied. Staatsbos
beheer staat zeker niet afwijzend tegen
over het idee van hoefdîerpopulaties in 
de bos- en natuurgebieden net buiten 
de Oostvaardersplassen. Zo lopen er nu 
reeds koniks binnen een schrikdraad in 
het Praamweggebied. Staatsbosbeheer 
heeft bovendien kortgeleden een onder
zoeksopdracht gegeven aan het Instituut 
voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-
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DLO) in Wageningen. Het IBN-DLO 
onderzoekt de geschiktheid van deze 
gebieden voor verschillende soorten 
hoefdieren en of deze gebieden een 
geheel zouden kunnen vormen met de 
Oostvaardersplassen. Het gaat niet 
alleen om edelherten, maar ook om 
koniks, heekrunderen, en Inogelijk zelfs 
wilde zwijnen en elanden. 

Problemen 
Voor eventuele openstellîngen of intro
ducties van start gaan moet eerst nog 
aandacht worden geschonken aan moge
lijke problemen. Een voorbeeld is het 
risico van aanrijdingen Inet het trein- en 
wegverkeer. Het edelhert brengt door 
zijn afmetingen en gewicht (schouder
hoogte 90-125 cm, 55-200 kg) Ïlnmers 
heel andere risico's Inet zich mee dan 
bijvoorbeeld de ree (schouderhoogte 
60-75 cm, 15-35 kg), mOlnenteel het 
enige vrijlevende hoefdier buiten de 
Oostvaardersplassen. Ook zal men moe
ten nadenken over de gevolgen voor 
de land- en bosbouw. Een volledige 
omrastering van de eventue1e nieuwe 
leefgebieden met een hoog hek of een 
verdere opsplitsing van de bewuste 
gebieden lijkt ons geen goede strategie. 
Nederland staat al zó vol met rasters en 
andere barrières dat versnippering en 
isolatie inn1iddels één van de grootste 
problemen vormt voor het voortbestaan 
van veel locale dierpopulaties. Gelukkig 
onderkent men dit probleem nu. Het 
huidige natuurbeleid is er op gericht om 
terughoudend te zijn met barrière vor
mende rasters. Zo probeert lnen op de 
Veluwe de laatste jaren een zo groot 
mogelijk aaneengesloten leefgebied te 
creëren voor onder andere edelherten 
door rasters te verwijderen. 

Een voorbeeld van een onvoorzien en 
ongewenst neveneffect van rasters komt 
uit de Oostvaardersplassen zelf. De 
omrastering van de Oostvaardersplassen 
in 1991 is, ondanks de aanwezigheid van 
reeënpoortjes, waarschijnlijk n1ede ver
antwoordelijk geweest voor de achter
uitgang met fi1eer dan de helft van de 
reeënpopulatie in het gebied. De reeën 
waren in de wintern1aanden voor een 
belangrijk deel aangewezen op foera
geergebieden buiten de Oostvaarders
plassen. Zij maakten gedurende de eer
ste paar jaar echter niet of nauwelijks 
gebruik van de ongeveer 50 Cln hoge 
kruipplaatsen onder het hek (Corne
lissen & Vulink 1996). Dit was n10ge
lijk het gevolg van de hoge ruigte- en 
rietvegetatîe voor de poortjes. Ongeluk-



kigerwijs viel de constructie van het ras
ter samen met een verhoging van het 
waterpeil in het westelijk deel van de 
plassen (Huijser et al. 1995), waardoor 
de draagkracht voor reeën in het gebied 
zelf daalde. Overigens worden de poort
jes de laatste jaren vaker gebruikt: bij 
zeven van de dertien onderdoorgangen 
zijn regelmatig reeënsporen aangetrof
fen (pers. med. Jan Griekspoor). 

Wegen uitrasteren 
Wat voor nlaatregelen stellen we ons 
dan wei voor? Een schrikdraad als bar
rière is redelijk soortspecifiek voor 
koniks en heckrunderen en heeft dus 
weinig gevolgen voor andere diersoor
ten. Ook is dit type hek niet echt opval
lend in het landschap. Edelherten wor
den echter niet tegengehouden door een 
schrikdraad. Om de kans op aanrijdin
gen met edelherten te minimaliseren is 
een robuustere barrière nodig. Men kan 
overwegen om niet de leefgebieden van 
de dieren te Olnrasteren, maar juist de 
infrastructuur te isoleren van de omge
ving. Rijkswaterstaat heeft reeds ruime 
ervaring 1net het treffen van maatrege
len voor fauna aan weg- en waterwegen 
(Oord 1995). Het gaat daarbij zowel om 
het aanbrengen van barrières (voorko-
111en dat de dieren op de rijbaan komen) 
als om het treffen van ontsnipperende 
lnaatregelen (het creëren van passage
lnogelijkheden). Het aanbrengen van 
barrières, zonder dat ook passages wor
den aangebracht, is meestal ongewenst. 
Voor de secundaire wegen in en rondom 
het gebied lijken snelheidsbeperkende 
lnaatregelen en het op grotere schaal 
plaatsen van waarschuwingsborden 
goede opties. 

In maart 1992 werden 44 edelherten losgelaten in 
de Oostvaardersplassen. In oktober 1998 werd de 
populatie in dit gebied geschat op 360 dieren, meer 
dan 20% van de Nederlandse populatie. Foto Niels 
Koovman 

Spoorlijn 
Ook de Nederlandse Spoorwegen zien 
het belang van ontsnipperende maatre
gelen in. Zo zijn voor de betreffende 
spoorlijn de huidige knelpunten en 
mogelijke oplossingen reeds in kaart 
gebracht (Van der Grift & Aartsen 1997). 
In het najaar van 1998 heeft men een 
begin gen1aakt met de uitvoering van 
ontsnipperende maatregelen bij de 
spoorlijn. Het betreft onder andere de 
herinrichting van een onderdoorgang 
voor de Kottertocht. Deze onderdoor
gang is in principe nu al geschikt voor 
edelherten. De twee onderdoorgangen 
bij de Kitstocht en het Hoofddiep zijn 
duikers. Ondanks de aanwezige barriè
res en het over het algemeen hoge 
waterpeil zouden hier ook edelherten 
kunnen passeren, maar dit zou wel 
zwemmend lnoeten gebeuren. Bij de 
Kitstocht zijn dit najaar loopplanken 
aangebracht, die zijn bedoeld voor de 
passage van kleine en middelgrote 
fauna, zoals knaagdieren en marterachti
gen. Bij een inspectie van de laatstge
noemde onderdoorgang op I november 
1998 troffen we onder andere sporen van 
een vos aan. 

In het Hollandse Hout heeft de spoor
lijn een vijftal onderdoorgangen voor 
voetgangers en fietsers (figuur 1). De 
tunnels zijn ruinl genoeg voor de even
tuele passage van edelherten. Voor de 
bewuste onderdoorgangen zijn ecologi
sche aanpassingen voorgesteld, zoals 
zandstroken, stobbenwallen en de ont-



Het wordt steeds belangrijker om de edelherten in 
Nederland meer vrije ruimte te geven. Geen hekken 
meer om herten-Ieefgebieden heen, maar langs 
mensen-infrastructuur! Foto Niets Kooyman 

Het spoorviaduct over de Kottertocht, aan de rand 
van de Oostvaardersplassen. De inrichting van de 
onderdoorgang is kort geleden geschikter gemaakt 
voor de passage van dieren, met een natuurvriende
lijke oever, een stobbenwal en een plas-dras berm. 
Foto Edgar van der Grift 

wikkeling van dekkingbiedende en 
geleidende vegetatie rond de ingangen 
van de onderdoorgangen. Voor de voet
gangersonderdoorgang vlak naast de 
Knardijk is zelfs voorgesteld om, in 
overleg met Staatsbosbeheer, ook de 
paden structuur aan te passen, waardoor 
een rustige hoek ontstaat die kan leiden 
tot een betere benutting van de passage 
door de fauna. Naast de vijf bestaande 
onderdoorgangen in het Hollandse 
Hout zijn op dit traject nog een tweetal 
tunnelbuizen gepland voor kleine 
fauna. Indien onder het spoor uiteinde
lijk voldoende effectieve passagemoge
lijkheden komen door aanpassing van 
bestaande kunstwerken en/of het bou-
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wen van nieuwe onderdoorgangen voor 
de fauna, zou een hoog hekwerk aan 
weerszijden van de spoorlijn kunnen 
worden geplaatst om aanrijdingen te 
voorkOlnen. Het huidige raster aan de 
kant van de Oostvaardersplassen biedt 
hiervoor goede nlogelijkheden. 

Eigen weg 
Voor wat betreft mogelijke schade aan 
landbouwgewassen kan een parallel 
worden getrokken met de vrij levende 
edelhertpopulaties op sommige delen 
van de Veluwe. Een combinatie van ver
goedingen bij schade, een bepaalde 
vorm van verjaging van de landbouw
gronden en/ of maatregelen die de 
grootte van de populatie beperken, lij
ken dan de aangewezen weg. Hoe het in 
de toekomst precies zal gaan is nog 
onduidelijk. Vast staat echter dat, los 
van allerlei lnooie plannen, de edelher
ten ook nu al hun eigen weg gaan .... --r't 

Literatuur 
Cornelissen, P. & J.T. Vulink, 1996. 

Edelherten en reeën in de Oostvaarders
plassen. Demografie, terreingebruik en 
dieet. Flevobericht nr. 397. Rijkswaterstaat 
Directie lJsselmeergebied, Lelystad. 

Gdft, E.A. van der & A.F. Aarlsen, 1997. 
Versnippering van de natuur door railin
frastructuur in de Randstad. Een studie 
naar knelpunten en ontsnipperingsmaatre
gelen in de ecologische hoofdstructuur. 
Holland Railconsult Lo.v. NS. 

Huijser, M.P., H.l. Drost & YJ.B. Röling, 
1995. Vegetatieontwikkel ing en cyclisch 
waterpeilbeheer in de Oostvaarders
plassen. De Levende Natuur 96(6):213-222. 

Oord, l.G. 1995. Handreiking maatregelen 
voor de fauna langs weg en water. 
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Water~ 

bouwkunde. 
Reest, P. van der. 1992. Edelherten in de 

Oostvaardersplassen. Zoogdier 3(2):33. 

Wij danken Perry Cornelissen, 
Jan Griekspaar en Geert Groot 
Bruinderink voor hun informatie 
en opmerkingen. 

Marcel P. Huijser & Niels 
Kooymall, pI a VZZ, Oude Kraan 
8, 6811 LJ AOlhem, tel. 026· 
3705318, zoogdier@bigfoot.com; 
Edgar A. van der Grift, Holland 
Railconsult, Vakgroep Landschap 
& Ecologie, Postbus 2855, 3500 
GW Utrecht, teL 030-2358667, e· 
lnaiI: eavandergrift@hr.nl 



ZOOGDIER 1998 9 (3-4) 7 

Gerard Müskens & Sim Broekhuizen 

Blijkbaar heeft zich een vorm van de steenlnarter over 
Europa verbreid die het in een stedelijk en verstedelijkt 
lnilieu beter doet dan vroeger. Sinds de jaren '70 heeft die 
'nieuwe' steenmarter ook Nederland bereikt, en als 
gevolg daarvan neemt het aantal klachten over schade 
en overlast steeds meer toe. Niet alle 'oplossingen' die 
daarvoor worden aangedragen zijn even goed; sOlnlnige 
zijn zonder meer slecht. 

Steenmarter verlaat via de blauwe regen en de muur 
haar dag rustplaats onder het rieten dak van een 
villa. Foto Joop van Osch 

'Oude' steenmarters 
De steenmarter behoort al heel lang tot 
onze inheemse fauna. Hoe lang precies 
weten we echter niet. De oudste gevon
den overblijfselen van marters zijn alle
maal van boommarters. Voor zover wij 
weten, wordt de 'fluwijn' in Nederland 
pas in de eerste helft van de 18de eeuw 
vermeld, maar dat zegt op zich niet 
zoveel. Halverwege de 19de eeuw moet 
volgens Ritzema Bos de steenmarter 
weliswaar 'in al onze landprovinciën' 
zijn voorgekomen, maar hij was toen op 
veel plaatsen zeer zeldzaam. De inten
sieve jacht moet daarbij zeker een rol 
hebben In de jaren '40 van 
deze eeuw was de steenmarter zo spaar
zaam dat de jacht in 1942 
werd gesloten. Dat is sindsdien zo 
gebleven, al zal het jachtverbod wel niet 
altijd effectief geweest. In ieder 
geval nam de stand na 1942 niet duide
lijk toe. Integendeel: rond de jaren '50 
verdween de soort uit west- en 
midden-Nederland. Begin jaren '70 was 
de verspreiding hier beperkt tot Twente, 
de Achterhoek, het oostelijke deel van 
het Rijk van Nijmegen en Zuid
Limburg. 

'Nieuwe' steenmarters 
Jachtstatistieken laten zien dat tegen het 
eind van de jaren '50 de stand van de 
steenmarter waarschijnlijk het eerst in 
ofnabij de voormalige DDR is gaan toe-



Figuur 1. Areaal van de steenmarter in Nederland. 
Gestippeld: gebied van vestiging in 1994. Gearceerd: 
verspreiding van het 'oude' type steenmarter in 
Midden-Limburg ten westen van de Maas. Pijlen: 
recente areaal-uitbreidingen. 

nemen. Daarna trad de toename ook in 
West-Duitsland op en aan het einde van 
de jaren '70 dook de steenmarter weer 
op in Oost-Groningen en het oosten 
van Drenthe. In Twente, waar de steen
nlarter wel stand had weten te houden, 
nam het aantal sterk toe en in de loop 
van de jaren '80 raakte een groot deel 
van oostelijk Nederland weer door 
steenmarters bewoond. In Overijssel, 
Gelderland, Noord-Brabant en Neder
lands Limburg fungeerden de IJssel, de 
Rijn, het Maas-Waal Kanaal en de Maas 
zelf als barrières voor verdere uitbrei
ding. Alleen in Midden-Limburg had 
zich ten westen van de Maas een kleine 
populatie van de 'oude' steenmarter 
kunnen handhaven. Het is tenlninste 
opmerkelijk dat deze populatie zich niet 
echt lijkt te hebben uitgebreid, terwijl in 
Groningen, Friesland en Drenthe, waar 
barrières in de vorm van grote rivieren 
ontbreken, de uitbreiding westwaarts 
wel heeft plaatsgevonden. In Friesland 
is de steenmarter al tot Harlingen 
doorgedrongen (zie figuur 1). 

Ook in België breidt het areaal van de 
steenlnarter zich nu uit. Het lijkt een 
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kwestie van tijd dat Noord-Brabant van
uIt de Belgische Kempen geherkoloni
seerd zal worden. 

Overlast en schade 
Steenmarters zijn roofdieren die nacht
actief zijn, goed kunnen klimmen en 
van warmte en donkere hoekjes hou
den. Deze eigenschappen zorgen er 
samen voor dat steenmarters flink wat 
overlast kunnen veroorzaken. Steen
marters zitten niet alleen op hooizolders 
en boven stallen, maar lnaken ook 
graag gebruik van donkere ruimtes in 
gebouwen. Centrale verwanning maakt 
gebouwen extra aantrekkelijk voor 
steenmarters. Ze klimmen gemakkelijk 
naar toegangen tot holtes onder het dak, 
of bereiken bijvoorbeeld via niet goed 
afgesloten ventilatiegaten en dan via de 
spouwmuren, ruimtes boven de pla
fonds. Maar ook kruipruimtes zijn 
ideale verblijfplaatsen. 

Door hun nachtelijke levenswijze valt 
de aanwezigheid van steell1narters vaak 
niet op. Dat wordt natuurlijk anders als 
de verblijfplaats zich boven het plafond 
van de slaapkamer bevindt. Tijdens de 
nachtelijke omzwervingen worden vaak 
een of meer 'rustpauzes' ingelast. Als 
het dier dan alleen lnaar stilletjes ligt te 
rusten, is er nog weinig aan de hand. 
Maar soms nemen ze een prooi mee 
naar boven, of een surrogaat-prooi, bij~ 
voorbeeld een stuk rubber, iets van plas
tic of een mooie eivormige steen. Zo'n 
vondst noodt uit tot spelen en dat kan 
knap vervelend zijn midden in de nacht. 

De meeste overlast in huis treedt op 
als het steenlnartervrouwtje er een nest 
jongen ter wereld brengt. Huizen zijn 
daarvoor aantrekkelijk, want de jongen 
zijn daar veilig voor andere roofdieren. 
Zolang de jongen zelf niet goed kunnen 
klimmen is het gezin aan de nestplaats 
gebonden. Nonnaal wisselen steenmar
ters frequent van rustplaats, waardoor er 
geen grote ophopingen van verse nlest 
en urine ontstaan. Maar als er jongen 
zijn, komt er zoveel verse mest op één 
plek, de latrine, dat het kan gaan Jekken 
en stinken. Dat is natuurlijk geen pretje. 
De stank kan nog erger worden als er 
ook resten van prooien blijven liggen. 
Daarin kunnen vliegen hun eieren leg
gen, zodat er na enige tijd ook nog dikke 
vliegen door de naden in de vloer of het 
plafond in huis kunnen konlen. Er is in 
dat geval echter één troost: zo'n overlast 
treedt meestal pas op als de jongen al zo 
groot zijn dat ze korte tijd later door de 
moeder worden verplaatst. Jonge mar-



ters kunnen nog niet echt goed klün
men, zodat de moeder ze naar een 
plaats brengt die gemakkelijker toegan
kelijk voor ze is, zodra de jongen haar 
goed kunnen volgen. Dan is het pro
bleem vanzelf voorbij. Oln herhaling te 
voorkomen is het dan wel belangrijk on1 
de toegang tot de nestplaats af te slui
ten. 

Soms willen mensen het vertrek van 
de steenmartermoeder met haar jongen 
niet afwachten. Dat is begrijpelijk, maar 
niet verstandig. Pogingen om vóór die 
tijd de dieren door lawaai of zo te ver
drijven zijn in het algenleen te vergeefs. 
De jongen zullen uit zich zelf niet weg
gaan en de moeder zal haar jongen niet 
in de steek laten. De toegang afsluiten 
leidt alleen tot opsluiting van de dieren, 
die dan door verhongering Omk01l1en. 
Afgezien van de wreedheid van die 
maatregel, geeft dat eerst alleen maar 
meer geluidsoverlast, dan nóg lneer 
stank en tenslotte nog véél meer vlie
gen. 

Ook buiten de periode dat steenmar
ters opgroeiende jongen hebben kun
nen ze schade berokkenen. Bekend is 
het spelen met loshangende kabels in 
kruipkelders, bijvoorbeeld van telefoon
en computernetwerkleidingen. Daarbîj 
kunnen ze zo in die kabels bijten dat ze 
kapot gaan. Maar ook het maken van 
gaten in rieten daken en sinds kort het 
beschadigen van leidingen en slangen in 
auto's in het zuidoosten van het land, 
kan aanzienlijke schade opleveren. Het 
is te begrijpen dat nlen het dier wel eens 
liever kwijt dan rijk is, hoe elegant de 
steennlarter er ook uitziet. 

Steenmarterkeutels en een aangeknaagd speelgoed
egeltje. Het iS nachts op zolder spelen met allerlei 
voorwerpen kan heel wat kabaal met zich meebren
gen. Foto Joop van Osch 

Wegvallgen en verplaatsen 
Om van de overlast af te komen zonder 
het dier zelf te willen schaden, wordt 
wel geadviseerd om de betreffende die
ren in inloopkooien te vangen en dan 
naar een plaats te brengen waar ze min
der schade kunnen aanrichten. Dat 
klinkt inderdaad diervriendelijk. Men 
Inoet daarna natuurlijk wel de marter
toegangen van het gebouw dichtmaken, 
want anders is het dweilen lnet de 
kraan open. Steenmarters zijn territo
riale dieren, die hun leefgebied verdedi
gen tegen soortgenoten van hetzelfde 
geslacht. De aanwezigheid van een 
steenmarterwijfje betekent dus dat er 
geen tweede volwassen wijfje in dat 
gebied kan zijn. Dat lnen soms de 
indruk heeft dat het in een buurt 'mie
gele van de steenmarters, komt doordat 
de dieren buiten de voortplantingstijd 
voortdurend van rustplaats wisselen. 
Daardoor kunnen veel mensen afwisse
lend dezelfde steenlnarter in huis heb
ben. Wordt de territorium~bezitter nu 
weggevangen of verdwijnt die op een 
andere lnanier, dan is het gebied weer 
vrij voor een jong dier, dat zich er soms 
al binnen een week vestigt. Het is dan 
steeds opmerkelijk hoe snel die opvol
ger alle schuilplaatsjes van de voorgan
ger weer heeft gevonden. Daarbij speelt 
een rol dat steenmarters in de zooltjes 
van hun voorpoten geurkliertjes heb
ben, waannee ze hun routes markeren. 



Het vangen en verplaatsen van steenmarters lost de 
problemen meestal niet op; bovendien is het bij wet 
verboden. Het is beter om het huis ontoegankelijk te 
maken voor marters. Foto Gerard Müskens 

Omdat steenmarters over een heel 
goed oriëntatievermogen beschikken, is 
er een grote kans dat een steenmarter 
die niet ver genoeg wordt losgelaten, 
snel weer 'thuis' is. Het is daarom dat in 
de vierde aflevering in 1998 van het tijd~ 
schrift 'Dierplagen-infornlatie' geadvi
seerd wordt om steenmarters die levend 
zijn gevangen op een afstand van ten
minste 50 km van de vangplaats uit te 
zetten. Aanbevolen wordt om voor het 
vangen gazen kooien te gebruiken die te 
verkrUgen of te huren zijn bij de plaat
selijke dierenbescherming, die er ook 
verwilderde katten mee vangt. 

Gevaarl~jk advies! 
Het is met name het advies tot verplaat
sing waarvoor we willen waarschuwen, 
hoewel wat het vangen betreft ook de 
nodige kanttekeningen zijn te zetten. 
De steenmarter behoort tot het be
schennde wild, waarop niet gejaagd mag 
worden. Het plaatsen van kooien en 
vallen behoort tot het jagen en is dus 
verboden. Ook het vervoeren van 
beschermd wild is, zonder de daartoe 
vereiste vergunning, verboden, evenals 
het uitzetten van wild. Wat dat betreft is 
het dus een vreemde aanbeveling. Maar 
wat erger is, is het advies met betrek-

king tot het verplaatsen van steenmar
ters. Ten eerste is verplaatsing niet dier
vriendelijk. Een territoriaal dier dat uit 
zijn leefgebied wordt gehaald en in een 
gebîed wordt neergezet dat al door een 
soortgenoot van het zelfde geslacht is 
bezet, heeft daar weinig kans. Het wordt 
weggejaagd en opgejaagd, diervriende
lijkheid is ver te zoeken. Wordt de 
steenmarter uitgezet in een gebied waar 
nog geen soortgenoten leven, dan heeft 
hij wellicht een kans te over]even~ maar 
worden de mensen daar opgescheept 
met het probleem. Vijftig kilometer is in 
ons kleine landje al een heel eind. Al 
snel zit je ten westen van de IJssel of de 
Jvfaas in gebieden die nu nog steenl11ar~ 
ter-vrij zijn. De kans dat met zo'n advies 
het gebied met steenmarteroverlast zich 
snel en onherroepelijk uitbreidt, is 
levensgroot. Voor dierenplaagbestrijders 
misschien een aantrekkelijke uitbrei~ 

ding, maar dat zal niet de achtergrond 
van het advies zijn. 

Daarom: 
L Verplaatsing van steenmarters is geen 

oplossing~ 

2. Laat nooit steenmarters los ten wes-
ten van de IJssel en de Maas. --rt 

Gerard Müskens & Sinl 
Broekhuizen, IBN-DLO, Postbus 
23~ NL-6700 AA Wageningen 
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Rombout van Eekelen & Jeroen Reinhold 

In 1989 is de 'laatste' otter van Nederland overreden. 
Sindsdien streeft de overheid de terugkeer van de otter 
na. Als onderdeel van de Derde Nota Waterhuishouding 
verscheen, ook in 1989, het basisrapport Ecologische 
structuur natte as Friesland-Deltagebied. Hierin wordt 
een natte verspreidingsas voor de otter in Nederland aan
gegeven, die belangrijke potentiële otterleefgebieden, 
zoals de Weerribben, het Zuid-Hollandse plassen gebied, 
de Biesbosch en Zeeuws-Vlaanderen lTIet elkaar lTIOet 
gaan verbinden. De komende jaren zullen bij wijze van 
proef otters uitgezet worden in Noordwest-Overijssel en 
Zuidoost-Friesland. Als de otter zich in deze gebieden 
handhaaft, is de verwachting dat de otter ook naar de 
andere potentiële leefgebieden zal trekken. De vraag is 
echter of deze gebieden (al) geschikt zijn voor de otter. 

In verschH1ende potentiële ottergebie
den zijn studies verricht naar de moge
lijkheden en onmogelijkheden voor de 
otter (o.a. Langbroek 1994; Winter & de 
Jong 1989). Voor de Biesbosch, het 
Haringvliet, het Hollandsch Diep en 
het Volkerakmeer (figuur 1) was zo'n 
studie nog niet verricht. In opdracht van 
de Dienst Weg- en Waterbouwkunde 
van Rijkswaterstaat heeft de Stichting 
Otterstation Nederland bestudeerd of 
deze gebieden geschikt zijn voor de 
otter (van Eeke1en 1997). In dit artikel 
worden enkele knelpunten uitgelicht en 
de mogelijke oplossingen voor deze 
problemen besproken. 

De waterkwaliteit in het grensgebied 
van Zuid-Holland 1 Brabant en Zeeland 
is nog nÎet voldoende verbeterd om het 
gebied geschikt te maken voor de otter. 
Foto Rombout van Eekelen 
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Figuur 1. Het onderzoeksgebied met Volkerakmeer, 
Haringvliet, Hollandsch Diep en Biesboseh, en de 
ligging ten opzicht van de 'natte as'. 
1 = westelijk gebied Noordzijde Haringvliet; 
2 = knelpunt met de N59; 3 = Hellegatsplein en 
Volkeraksluizen; 4 = Dintel; 5 = Steenbergsche Vliet; 
6 = Moerdijk Industriepark; 7 = Moerdijkbrug. 

PCB's in de waterbodem 
In de Biesbosch, het Hollandsch Diep 
en het Haringvliet is de waterbodem 
van slechte kwaliteit. Met nalne de con
centraties PCB's zijn erg hoog. Via de 
kleine waterdiertjes Cn1acro-fauna') en 
vissen hopen de PCB's zich op in de 
otterl die erg gevoelig is voor deze gif
stoffen; ze brengen o.a. de voortplan
ting in de war. Hoewel de waterkwaliteit 
sterk verbeterd is sinds de jaren )60-'70, 
is deze nog steeds niet goed genoeg 
voor otters. De verwachting is echter dat 
de kwaliteit in de toekomst verder ver
betert, zodat de n10gelijkheden voor de 
otter zulten toenemen. 

In het Volkerakmeer is de waterkwali
teit beter dan in andere gebieden en tot 
voor kort goed genoeg voor de otter. 
Door de inlaat van verontreinigd water 
uit het Hollandsch Diep en de aanvoer 
van luet meststoffen verontreinigd 
water uit de Steenbergsche Vliet (figuur 
1, punt 5) en de Dintel (punt 4) neemt 
deze kwaliteit echter af. Op korte ter
mijn kan de waterkwalite!ts-verslechte
rÎng alleen beperkt worden door het ver
minderen van de inlaat van het water. 
Op langere termijn zal gestreefd moeten 
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worden naar het verlagen van de ver
ontreinigingsconcentraties. 

Vogelbelangen versus oUerbelangen 
Dekking in de vorm van rietkragen, bos
sages en ruigtes aan de oever is van 
groot belang voor zich verplaatsende 
otters. In het merendeel van de gebie
den is deze dekking aanwezig. Proble
men doen zich met nan1e voor in het 
Haringvliet De oevers van dit gebied 
worden vooral gekenmerkt door gras
gorzen die in de winter van internatio
naal belang zijn voor de opvang van 
brandganzen en in het voorjaar en de 
zomer van belang zijn voor weidevo
gels. De grasgorzen zijn voor de otter 
niet geschikt om langs te trekken, omdat 
hun lage grasvegetatie geen dekking 
biedt. Voor de oevergebonden otter zou 
het gunstiger zijn als de oevervegetatie 
meerkon verruigen.Voor de brandgans en 
weidevogels betekent dit dat zij moeten 
uitwijken naar de binnendijkse gronden. 

,... {' 



Een ander knelpunt voor de otter is 
het industrieterrein Moerdijk (figuur 1, 
punt 6). De oevers bestaan hier over een 
lengte van zes kilometer uit breuksteen 
met hier en daar op het talud een lage 
grasvegetatie. Het ontbreken van dek
king maakt het gebied moeilijk passeer
baar voor otters. Mogelijkheden om dit 
vrij rustige gebied tot corridor om te 
vonnen zijn bijvoorbeeld het laten ver-

van het talud met wilg en riet in 
combinatie met het toestaan van een 
ruige vegetatie boven op het talud. 
Daarnaast kan een gedeelte van het 
industrieterrein worden gepasseerd via 
het voor de oever gelegen begroeide 
eiland Sassenplaat. 

Beschikbaarheid van voedsel 
Voedselrijk water is in het algemeen 
relatief troebel. Het heeft een hoge vis
dichtheid, die echter uit slechts weinig 
vissoorten is opgebouwd. Voedselarm 
water is daarentegen helder, heeft een 
lage visdichtheid, met veel vissoorten. 
Haringvliet en Hollandsch Diep beho
ren tot de karakteristieke voedselrijke 
wateren, de Biesbosch zit tussen de 
voedselrijke en voedselanne situatie in 
terwijl het Volkerakmeer behoort tot de 
voedselarme wateren. 

Naast het voedselaanbod zelf, is de 
vangbaarheid van het voedsel belangrijk 
voor de otter. In de voedselrijke maar 
troebele wateren moet de otter op de 
tast jagen, wat het jachtsucces niet ten 
goede komt. In voedselarme situaties 
kan de otter gemakkelijker jagen op het 
oog, en is er een gevarieerder aanbod. 

Om het potentiële leefgebied van de otter te optima
liseren zijn, afgezien van de verbetering van de 
waterkwaliteit, betrekkelijk kleine technische ingre
pen voldoende. Foto Rombout van Eekelen 

Wanneer volgens de bestaande plan
nen de Haringvlietsluizen gedeeltelijk 
opengaan om de gradiënt tussen zout en 
zoet te herstellen, zal de stroming zo 
toenemen dat het doorzicht van het 
water ernstig vermindert, waardoor het 
als voedselgebied voor de otter ll1inder 
geschikt zal worden. Door het getij zal 
het gebied 's winters echter niet dicht
vriezen, waardoor het juist aantrekkelijk 
voor otters zal zijn gedurende strenge 
vorstperioden. 

De hoeveelheid voedsel en het door
zicht van het water geven niet de indruk 
dat de voedselbeschikbaarheid in de 
onderzochte gebieden een belangrijke 
beperkende factor is voor de versprei
ding van de otter. 

Kruisingen met infrastructuur 
In het studiegebied liggen enkele druk
ke (spoor)wegen, zoals de A27 van 
Breda naar Gorinchem, de A16 en de 
spoorlijn, beide van Breda naar 
Dordrecht (figuur 1, punt 7) en het 
knooppunt Hellegatsplein (punt 3). 
Deze (spoor)wegen vormen een belang
rijk risico voor de otter. Voorkomen 
dient te worden dat de dieren deze 
(spoor)wegen oversteken, maar ook moet 
voorkomen worden dat deze wegen een 
absolute barrière gaan vormen. 

Het Hellegatsplein vormt met zijn 
wegen een scheiding tussen Hollandsch 
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Figuur 2. Een alternatieve route voor de otter om de 
VolkeraksluÎzen te passeren (kleine stippen). Grote 
stip: speciale aanpassing noodzakelijk in de vorm 
van ottertunnel met geleidingsraster of aanbrengen 
van (kunstmatige) beschutting onder bestaande brug. 

Diep, Haringvliet en Volkerakllleer. Als 
otters van het ene gebied naar het ande
re gebied willen trekken, zullen ze dus 
een van deze wegen Inoeten kruisen. 
Otters hebben de neiging om over te 
steken op plaatsen waar de afstand tus
sen het water nlÎnimaal is (Madsen 
1996). Langs de N59, die het Haringvliet 
en Volkeraknleer scheidt, betekent dit 
dat aanrijdingen Inet otters het nleest 
waarschijnlijk zijn op plaatsen waar de 
kreekuitlopers het dichtst langs de weg 
lopen. Hier kunnen rasters in cOlnbina
tie lnet tunnels uitkomst bieden. 

Op het traject tussen Willemstad en 
het knooppunt Hellegatsplein vormt 
niet alleen de autoweg een barrière 
maar ook het Volkeraksluizencomplex 
(punt 3). Over een traject van nleer dan 
twee kilOllleter kunnen de otters langs 
de oevers van de sluizen geen dekking 
vinden en bestaat de oever uit gladde 
loodrechte damwanden. De Volkerak
sluizen zijn daardoor een moeilijk te 
passeren barrière. Een oplossing is het 
Olnleiden van de otter (en andere oever
gebonden soorten) via het achterland 
(figuur 2). Dit vraagt de nodige rasters 
en tunnels onder de plaatselijke wegen 
en de A59. Een andere oplossing is op 
het sluizencOlnplex hogere begroeiing 
in de vorm van struiken en bomen toe 
te laten, waarbij de otter ruin1 voor de 
damwanden op het land geleid moeten 
worden. Zo kunnen de dieren tevens de 
A59 passeren. 

Een andere barrière voor de otter 
vonnt de spoorlijn Breda-Dordrecht 
nabij de Moerdijkbrug (punt 7). Een 
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otter die zich over grote afstanden ver
plaatst zal bij voorkeur over land trek
ken en wel langs de waterrand. Bij de 
zuidelijke oever van de spoorbrug kan 
de otter de waterrand niet volgen omdat 
er een steil talud is. De otter krijgt hier 
de keus om 20 nleter te zwemJuen of de 
spoorlijn over te steken. Uit energeti
sche overweging zal de otter waarschijn
lijk kiezen voor het kruisen van het 
spoor, waar elke 8 minuten een trein 
passeert. Deze oversteek is dus niet 
zonder risico. Oplossingen zijn het aan~ 
brengen van een glooiend talud met 
breuksteen of het plaatsen van een 
looprichel onder de brug. 

Conclusie 
Voordat otters in de vier onderzochte 
gebieden terug kunnen kon1en zal eerst 
een oplossing gevonden moeten worden 
voor de verontreinigde waterbodems en 
de slechte waterkwaliteit. Als deze twee 
knelpunten zijn opgelost, blijven er nog 
vele grote en kleine obstakels over voor 
de otter. Veel van deze knelpunten zijn 
met (kleine) ingrepen te verhelpen. 
Buiten het Haringvliet zijn geen lange 
trajecten aan te wijzen waar de otter na 
ingrijpen niet zou kunnen passeren. De 
noordwestoever van het Haringvliet 
(punt 1) lijkt door de bebouwing, de 
openheid van het gebied en het getij 
minder geschikt als doortrekgebied en 
leefgebied van de otter. Afgezien van de 
noordwestoever van het Haringvliet kan 
het studiegebied op tennijn een redelijk 
tot goed ottergebied worden. --if 
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Ruud Derix 

Tijdens koude winters moeten de zeehonden langs onze 
kust over zeer bijzondere kwaliteiten beschikken on1 de 
barre olnstandigheden te kunnen doorstaan. Net als bij 
de mens is de lichaamstemperatuur van de gewone zee
hond constant, ongeveer 37 oe. Zouden wij 's winters in 
ons blootje langs de kust willen lopen, dan houden we 
dat beslist niet langer dan enkele seconden vol. Dat geldt 
al helen1aal als we het koude water in willen duiken, 
want water geleidt onze warmte ruim vijfentwintig keer 
sneller dan lucht. Bovendien heeft het dunne laagje 
water dat onze huid raakt een veel grotere capaciteit om 
onze warlnte te absorberen dan lucht. Zeehonden bezit
ten echter bijzondere lichamelijke aanpassingen waar
door de dieren zuinig n1et hun lichaalnswarlnte kunnen 
omgaan. 

Een van de belangrijkste mechanismen 
om zo tnin mogelijk wannte te verliezen 
is een zo klein mogelijk lichaamsopper
vlak bij een zo groot mogelijke li
chaamsinhoud. Een grotere lichaamsin
houd produceert meer warn1te, omdat 
warmte in het lichaam vrijkomt als bij
produkt van de spierarbeid die nodig is 
voor o.a. de voortbeweging, zolang er 
tenminste voldoende voedsel is 0111 de 
motor te laten draaien. Bij een compac
te lichaanlsbouw gaat een grotere 
lichaamsinhoud gepaard n1et een rela
tief kleiner lichaamsoppervLak. Dat prin
cipe is te begrijpen met het voorbeeld 
van de kubus. Als de inhoud van een 
kubus drienlaal zo groot wordt, wordt 
de oppervlakte slechts tweelnaal zo 
groot. Nu lijkt een zeehond helemaal 
niet op een kubus, maar in elk geval 
geldt, dat hoe compacter het lichaam 

Grijze zeehond op ijsschotsen in de 
drooggevallen Waddenzee. 
Foto Martijn de Jonge 



Onder water neemt het lichaam van een zeehond de 
torpedo-vorm aan, waardoor het zwemmen bijna 
zonder weerstand gebeurt. Foto Dick Klees 

(de warmtebron) van de zeehond is, des 
te kleiner zijn lîchaamsoppervlakte (de 
mogelijkheid tot afkoeling) 1n verhou
ding is. 

Torpedo 
Compacte lichamen heb ben zo min 
mogelijk uitsteeksels en een zo klein 
mogelijke oppervlakte ten opzichte van 
hun volume. Zeer compacte vormen 
zijn de bol- en torpedovorm. Bij voort
beweging onder water, is de torpedo
vorm de meest geschikte vorm om zo 
min mogelijk wrijvingsweerstand op te 
lopen. Het is daarom niet verwonderlijk 
dat zeehonden deze vorm bezitten. 
Wanneer zij zich onder water snel willen 
voortbewegen, liggen de voorflippers 
strak tegen het lichaanl, de nek is enigs
zins gestrekt en ook de achterflippers 
liggen dicht tegen elkaar. Schouders en 
heupen zijn slank, waardoor de torpedo
vorm vervolmaakt wordt. Uitstekende 
lichaamsdelen worden bovendien weg
gewerkt door de dikke vetlaag die de 
oneffenheden opvult. Alleen bij de kop 
en bij de achterflippers is de vetlaag zeer 
dun. Met een dergelijke lichaamsvonn 
en dikke vetlaag kan de zeehond niet 
alleen snel en haast wrijvingsloos zwem
men, lnaar verliest hij ook minder gauw 
warmte aan de omgeving. 

Vet 
De spek- of blubberlaag onder de huid 
van zeehonden (en andere zeezoog
dieren) heeft verschillende functies. 
Vetweefsel geleidt warmte weliswaar 
beter dan lucht, maar vele malen slech
ter dan water. Daardoor werkt de dikke 
onderhuidse deken van vet bijzonder 
isolerend. Bij de gewone zeehond kan 
de isolerende blubberlaag op somnlige 
plaatsen wel tien cm dik worden. Eerder 
werd al genoenld dat de blubberlaag 
gebruikt wordt om de contouren van de 
zeehond beter te stroomlijnen. Dit is 
nl0gelijk doordat vet zich nauwelijks 
laat samendrukken. Ten slotte doet het 
vetweefsel dienst als reserveopslag van 
voedsel. Met nalTIe tijdens het voort
plantingsseizoen, wanneer er minder 
gelegenheid is tot voedselzoeken, zijn 
zeehonden aangewezen op hun eigen 
reservevoorraad. Opmerkelijk is dat bij 
zeehonden vrijwel geen vet wordt opge
slagen tussen de ingewanden. Alle 
lichaamsvet zit in de blubberlaag onder 
de huid. 

Zogende vrouwtjes gebruiken hun 
enorme vetreserves tevens voor de pro
ductie van melk, zodat ze hun jong niet 
meer hoeven te verlaten om voedsel te 
gaan zoeken. De hoge concentratie aan 
vetten in de lTIoedermelk stelt het jong 
bovendien in staat om bijzonder snel te 
groeien, soms wel enkele kilo's per dag. 
Hierdoor blijft de zoogperiode relatief 
kort en kunnen de vrouwtjes hun jong 
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zelfstandig grootbrengen. Tussen de 
verschillende soorten zeehonden be
staat veel variatie in de kwaliteit van de 
moedenneIk, de hoeveelheid opgesla
gen vetreserves en de duur van de zoog
periode. Soms is het belangrijk dat een 
jonge zeehond zo snel mogelijk zelf
standig is, bijvoorbeeld bij aanwezig
heid van predatoren (ijsberen) of als het 
risico bestaat dat het pakijs smelt. Voor 
andere soorten, in andere omstandighe
den, hoeft de noodzaak voor een snel 
op eigen 'flipper' staan weer niet zo 
groot te zijn en kan de zoogperiode wat 
langer duren. 

Bruin vet 
Meestal worden zeehonden geboren 
zonder blubberlaag~ maar bezitten de 
jongen wel reeds een ander soort 
vetweefsel, het zogenaamde 'bruine 
vetweefsel'. Dit vetweefsel dat rijk aan 
energie is, fungeert als snelle warmte
bron. Met name in de beginperiode, 
wanneer het jong zelf nog geen blub
berlaag bezit, wordt door het opgebrui
ken van dit vet warnlte geproduceerd 
onl onderkoeling te voorkomen. Zodra 
het jong gaat drinken wordt de zeer 
vette moedermelk op doeltreffende 
wijze omgezet en gebruikt voor de groei 
en de opbouw van een beschennende 
blubberlaag. Dit alles speelt zich in zeer 
korte tijd af) bij de verschillende soorten 
variërend van enkele weken tot soms 
slechts enkele dagen. Het spreekt voor 
zich dat juist in deze kritieke eerste 
levensfase het energie-evenwicht snel 
uit balans kan raken en dat~ bijvoor
beeld door verstoring) de kosten van het 
extra opwarmen zo hoog kunnen oplo
pen dat er voor het jonge dier dramati
sche gevolgen kunnen ontstaan. Het 
speciale bruine vetweefsel zit bij som
mige zeehondensoorten ook rond de 
bloedvaten die van de buitenzijde van 
het lichaam afkOInen, om zo het koud 
geworden bloed snel op telnperatuur te 
kunnen brengen. 

Isolerende luchtlaag 
Ook de vacht biedt bescherming en iso
latie. De zeehondenvacht bestaat uit 
twee soorten haren: stevige, dikke, 
zogenaamde dekharen, met eronder tal
loze dunnere haartjes. Wanneer zeehon
den onder water zijn blijft lucht tussen 
deze haren hangen. Er wordt zo niet 
alleen een dunne isolerende luchtlaag 
111ee onder water genomen, maar 
ook blijft de huid daardoor droog. 
Overbodig warmteverlies aan het om-

Het onderhuidse vet maakt het lichaam van de zee
hond dik en rond, zonder oneffenheden als een nek. 

ringende water wordt daarmee zo veel 
mogelijk voorkomen. Bij de zogenaam
de pelsrobben is de vacht zo dik dat 
er hun naanl aan danken. Het aantal 
fijne onderhaartjes kan bij deze soorten 
zelfs oplopen tot 57.000 haartjes per cln2. 

De warmte-isolatie is bij deze dieren 
voor een belangrijk deel zelfs gebaseerd 
op de luchtlaag tussen deze haartjes. 
Lucht is namelijk een slechtere 0 .... "' .............. 1.1. 

van warmte dan vetweefsel. Het mecha
nislne kent echter een belangrijk nadeel. 
N aannate een pelsrob dieper duikt, 
wordt de luchtlaag sterker salnenge
drukt en dunner, en wordt de isolerende 
werking ervan slechter. In dit verband 
is het opvallend (en logisch) dat juist 
de pelsrobben zelden op grote diepte 
foerageren. 

Een ander voordeel van een dikke 
vacht is dat zij beschermt tegen de felle 
zonnestralen. Zonlicht kan daardoor 
niet tot op de huid doordringen. Zo kan 
de temperatuur aan de buitenkant van 
de vacht soms wel 20°C hoger zijn 
dan op de huid. Geheel tegenover
gesteld werkt de witte vacht van pas
geboren pups van bijvoorbeeld grijze 
zeehonden, die in de winter en zonder 
noemenswaardige blubberlaag geboren 
worden. In tegenstelling tot wat men 
zou verwachten, zorgt hun karakteristie
ke witte vacht er juist voor dat het zon
licht verstrooid wordt en de warme stra
len gedeeltelijk toch worden doorgela
ten tot op de huid. Wanneer men de 
dieren met een sterk ultravioletfilter 
fotografeert, verschijnen zij op de foto 
veelal donker van kleur; er wordt weinig 
UV-licht weerkaatst. Daarentegen zorgt 
de donkere vacht van volwassen dieren 
juist voor afscherming; het zonlicht 
wordt opvangen voordat het de huid 



In de zomer kunnen zeehonden hun warmte soms 
niet kwijt doordat ze zo goed geïsoleerd zijn; ze gaan 
dan graag op nat zand liggen. Foto Sa/ka de Wolf 

kan opwarmen. Overigens wordt vaak 
gesuggereerd dat de haren bij de gewo
ne zeehond nauwelijks een rol spelen 
bij de warn1tehuishouding, mogelijk 
omdat het dier weinig onderharen heeft. 

Bevuiling van de zeehondenvacht met 
olie of andere chemische verontreinigin
gen kan de warnlte-isolerende werking 
ervan sterk aantasten. Zodra water de 
kans krijgt tussen de haren door te drin
gen tot op de huid bestaat het risico van 
onderkoeling. In de zomer kan de ver
hoogde afkoeling wellicht positief wer
ken, maar in de winter kan het warmte
verlies het dier fataal worden. Met name 
bij de pelsrobben die een relatief dunne 
blubberlaag hebben, is het risico groot. 
Het verschijnsel dat zeehonden tijdens 
koude omstandigheden, juist bij regen1 

de neiging hebben het water in te vluch
ten, wordt nu begrijpelijk. Doordat de 
kleine druppels doordringen tot op de 
huid wordt het effect van de dunne 
luchtlaag teniet gedaan. 

Van buiten koud, van binnen warm 
Niet alleen de onderhuidse vetlaag 
en de beschermende vacht dragen bij 
aan een goede warmtehuishouding, ook 
bezitten zeehonden het vermogen hun 
bloedtoevoer naar de huid op efficiënte 
wijze te regelen, vooral naar die delen 
waar de blubberlaag dun is, zoals aan 
het hoofd en de flippers. Doordat er tus
sen de aan- en afvoerende bloedvaten in 
de huid kleine kortsluitingen oftewel 
shunts bestaan, kan de bloedcirculatie 
kortgesloten worden, zodat de langere 

weg via de huid niet hoeft te wor
den afgelegd. Bij temperaturen 
stroomt dan nlinder bloed door de huid. 
Het lnerendeel van het warnle bloed 
wordt vastgehouden binnen het warme 
lichaam. Daarentegen zal bij warme 
onlstandigheden juist heel veel bloed 
door de huid en de flippers heen stro
men om de overtollige warnlte kwijt te 
kunnen raken. De huid heeft op die 
lTIanier een temperatuur die meestal 
niet veel afwijkt van die van de omge
ving, terwijl het lichaalTI zelf in staat is 
een vrij constante temperatuur te hou
den. Doordat zeehonden de overtollige 
warmte alleen kwijt kunnen raken door 
een grotere bloeddoorstrOluing in de 
huid, hebben zeezoogdieren die in 
tropische wateren leven, een sterk 
doorbloede en roze huidskleur. 

Ook tijdens de jaarlijkse verharing, 
wanneer extra bloedtoevoer naar de 
huid noodzakelijk is om de energie te 
leveren aan de snelgroeiende haren, 
blijkt de warmtehuishouding bij zee
honden gevaar te lopen. Juist tijdens 
deze periode kunnen zeehonden te veel 
warmte kwijtraken, bijvoorbeeld wan
neer zij gedwongen worden in het water 
te blijven. Tijdens de verharing verblij
ven de dieren het liefst in dichte groe
pen bijeen boven water om hun warmte 
zoveel mogelijk te behouden. In het 
water zou de sterk doorbloede huid te 
snel afkoelen. Het spreekt voor zich dat 
verstoring, waarbij de zeehonden in het 
water vluchten, tijdens die periode de 
lichamelijke conditie in gevaar kan 
brengen. 

Naast de talrijke kleine shunts tussen 
de bloedvaten bezitten zeehonden nog 
een andere belangrijke aanpassÎng van 
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hun bloedvatstelsel. Er is namelijk ook 
warmte-uitwisseling mogelijk tussen de 
aan- en afvoerende bloedvaten, doordat 
beide nauw met elkaar verweven zijn in 
een dicht kluwen van vele kleine in 
elkaar verstrengelde bloedvaatjes. Met 
name in de flippers, maar ook in de 
huid, wordt zo op basis van het tegen
stroomprincipe warmte uitgewisseld 
tussen het warme, van het hart komen
de bloed en het afgekoelde, van de huid 
komende bloed. Deze warmte zou 
anders verloren gaan via de huid. De 
huid en de flippers kunnen daardoor 
een temperatuur verdragen die maar 
nauwelijks boven hei vriespunt ligt, ter
wijl het lichaam zelf nog steeds vol
doende op temperatuur weet te blijven. 

Wuiven 
Ten slotte speelt gedrag een belangrijke 
rol. Doordat zeehonden hun warmte 
enkel kwijt kunnen raken via de sterk 
doorbloede huid en flippers, weten zij 
hun warmtehuishouding door gedrags
aanpassing actief te regelen. Om warm
teverlies tegen te gaan zien we bijvoor
beeld dat zeehonden hun flippers onder 
zich begraven wanneer ze op land lig
gen. De sterk doorbloede flippers staan 
zo minder bloot aan de koude omge
ving. Ook kruipen de dieren in dichte 
groepen bijeen, ofschoon ook predatie
vermijding en beperkte geschiktheid van 
ligplaatsen een reden kan zijn waarOUl 
de dieren zich in groepen verzamelen. 

Om warmte kwijt te raken gaan ze bij
voorbeeld op nat zand liggen. Een ande
re karakteristiek gedrag zien we bij zee
leeuwen. Op land of in het water wor
den zij regeln1atig waargenomen, wui
vend met hun flippers. Soms gaat het 
daarbij on1 territoriumverdedigingsge
drag, maar meestal wapperen zeeleeu
wen met de flippers in de wind om 
afkoeling te vinden. Zo zouden de zee
leeuwmannetjes tijdens het voortplan
tingsseÎzoen liever in de nabijheid van 
de vrouwtjes op het land blijven, maar 
door alle cOlnmotie tijdens de verdedi
ging van hun territorium worden zij 
gedwongen regelmatig in het water ver
koeling te zoeken. 

Behalve door sterk doorbloede 
lichaamsdelen bloot te stellen aan de 
afkoeling door wind of water, weten 
zeehonden zich te beschermen tegen de 
warmte van de zon door met de flippers 
zand over zich te gooien. Zo ontstaat 
een kuil en is het contact met de onder
liggende koelere zandlaag beter. Soms 
ligt een aantal dieren in een natte poel 

Zeehonden hebben allerlei aanpassingen om warm 
te blijven in hun natte en koude milieu. Foto Jaap 
Mulder 

of in de golven bijeen of zoekt bescher
ming in de schaduw van rotsen of in een 
grot. 

Rust en reinbeid 
Zeehonden zijn dus zeer goed in staat 
om in het water en op het land een 
constante lichaamstemperatuur te hand
haven. Verstoring en vervuiling kunnen 
echter tot probleInen leiden bij de 
warmteregulatie, zeker op kritieke mo
menten in het leven van de zeehonden. 

--rl 
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Henri Wijsman 

De wilde kat komt nog voornalnelijk voor in het zuiden 
van Europa. Geïsoleerde populaties leven in Schotland 
en delen van centraal-Europa, globaal van Noordoost
Frankrijk, Luxemburg en Wallonië via Eifel en Pfalz tot 
de Harz; hier en daar komen kleine, geïsoleerde popula
ties voor, zoals in Thüringen in het zuidwesten van voor
malig Oost-Duitsland. In de koude noordelijke en ooste
lijke gebieden van Europa ontbreekt hij op de lijst van 
predatoren, waarschijnlijk omdat de wilde kat onder een 
te hoog sneeuwdek geen muizen kan vangen. 

Verspreiding van de wilde kat. Veel kleine geïsoleer
de populaties zijn nÎet in de kaart opgenomen, zoals 
in Zuid-Frankrijk en Midden-Duitsland. Uit Stahl & 
ArtoÎs 1991 

Mijn drijfveer om n1eer van wilde katten 
te weten en zo mogelijk eens een wilde 
kat te zien, voerde mij naar een wilde 
katten-congres~ gehouden in de Eife1. 
Daar kwam ik op het spoor van een 
onderzoeker in ThüfÎngen, TI10mas 
Mölich. Hij had als student aan bOOln
marters gewerkt en mijn boommarter
bezigheden maakten dat we iets hadden 
om over te praten. Hij was wel bereid 
om ons tot dichtbij een wilde kat te 
brengen, al wilde hij verstoring uiter
aard vermijden. 

Beukenbos 
Zijn onderzoeksterrein is de Hainich, 
een kalkrijk middelgebergte in het wes
ten van Thüringen, dat al voor de oorlog 
als lnilitair oefenterrein in gebruik was 
en waar de laatste halve eeuw de Russen 
hun tanklnanoeuvres uitvoerden. Die 
hadden daarvoor wel 2000 ha bos laten 
kappen. Maar er is nog veel over, gro
tendeels beukenbos. Daarin mocht dus 
al die tijd bijna niemand komen en aan
gezien zo hier en daar een blindganger 
bleef liggen, was dat ook niet aan te 
raden. De rest van de Hainich is tot op 
de huidige dag alleen als 'Plenterwald' 
geëxploiteerd: slechts hier en daar 
wordt een grote beuk verwijderd en met 
een paard uit het bos getrokken. De 
Hainich werd het dertiende Nationale 
Park in Duitsland. Het totale gebied is 
tussen de 15.000 en 20.000 ha groot en 



het hoogste punt ligt op 500 m. Het beu
kenbos is werkelijk prachtig en heeft 
een rijke fauna en flora. Bij inventarisa
tie bleken er ook enkele wilde katten 
voor te konlel1~ die lneteen tot blikvan
ger voor het Nationale Park werden 
gebombardeerd. 

Schuwe sluÎpers 
Zowel in 1997 als in 1998 brachten we 
een bezoek aan Thüringen en liepen 
nlet Thomas Mölich mee, in het kader 
van zijn onderzoek naar aantallen, bio
toop en sociale betrekkingen tussen de 
katten. Terwijl je een boommarter lnet 
zender om meestal wel zo dicht kunt 
benaderen dat je hem op een tak of nest 
kunt zien liggell~ is de wilde kat, hoewel 

Wilde (gezenderde) kater van ongeveer 14 maanden 
oud, slapend in een es in de Hainich op 15 meter 
hoogte. Foto Thomas Stefan & Thomas Mölich 

van een vergelijkbare grootte, slechts 
zelden in een boom onder de vrije 
helnel te vinden; dat geluk viel ons dan 
ook niet ten deel. Overdag liggen ze in 
hoge vegetatie te slapen op een wanll 
plekje~ maar ze horen je aankomen en 
zijn volstrekt niet op belangstelling 
gesteld. Ze sluipen weg. We kregen ech
ter een goed inzicht in het biotoop van 
de wilde kat, afwisselend bos of bossa
ges (vaak in sleedoornstruwelen), met 
voldoende rust als een primaire eis. 
Naast een oud stuk beton waar een 
lnoeder en jong vaak rustten werd een 
keurige latrine aangetroffen, een katte-
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Hoe lang zal het nog duren voordat in Nederland 
en Vlaanderen weer de sporen van een eigen wilde 
katten populatie gevonden kunnen worden? Foto 
Jaap Mulder 

bak in het wild. De boeken vernIelden 
dat een wilde kat in het centrum van het 
territorium zijn keutels begraaft, lTIaar 
hen in de periferie open en bloot laat 
liggen. 

Thomas wees ons een hol in een 
bOOlTI waar het dier nogal eens had 
geslapen. Slechts 6 % van de worpen 
wordt in een holle boom aangetroffen, 
maar de katten brengen er wel vaak de 

dag door. Ook studie met de telescoop 
van een bosje waar per se een wilde kat 
in 1110est zitten leverde geen zÎchtwaar
neming op. 

Toch nog gezien? 
Tenslotte echter, toen wij laat in de 
avond van Thomas naar huis reden, wat 
sprong daar voor ons over de weg door 
het bos? Een kat. Met de kleur van een 
wilde kat, maar dat niet alles. 
Buiten Schotland zijn de aanwijzingen 
voor kruisingen tussen huiskatten en 
wilde katten schaars, maar het voorko
men van huiskatten in Zwitserland, die 
ik daar zelf gezien heb, met een vol
maakte wilde-katten-kleur, wijst toch in 
die richting. De kat-zonder-zendertje 
die wij zagen en die rustig bleef zitten in 
de koplampen bezat echter precies de 
stompe staart, maar ook de zijdeglans 
door de lange grijze dekharen zoals een 
wilde kat die heeft. Alleen was het dier 
zo klein - net een gewone kat. Thomas 
vertelde ons later dat de katers werkelijk 
tanks van dieren zijn, en de vrouwtjes in 
de winter nauwelijks kleiner, maar dat 
een poes-met-jongen er uitziet als een 
afgeleefd scharminkel. Onze kat sprong 
nog eens op de vangrail en voilà, weg. 

In de annalen van Zoogdier vond ik 
alleen iets over wilde katten in het 
excursieverslag van de Veldwerkgroep 
over 1992, in de Franse Argonne. Een 
waarnenling ongeveer zoals die hierbo
ven beschreven. Welnu, terugkerend uit 
Frankrijk passeerde ik de Argonne, en 
ziedaar, midden in de nacht zagen we in 
de koplampen een katachtig dier dat 
snel weg vluchtte. Ook daar weer een 
prachtig eindeloos beukenwoud. Het 
leek tTIe duidelijk dat het biotoop voor 
de wilde kat in Nederland eenvoudig
weg ontbreekt. Hoewel de bossen bij 
Vaals er wel op gaan lijken, dus WJe 
weet! -if 
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Opnieu~ noordse 
vleermuIs op 
boorplatform 
Op 9 juni 1998 werd ik door de 
beheerder van het vogelasiel in 
Den Helder gebeld n1et het 
verzoek een vleermuis op te 
halen. Bij het openen van het 
doosje waarin het diertje tijde
lijk onderdak genoten had, 
werd ik aangekeken door een 
héél actieve noordse vleennuis 
EptesÎcus ni/ssol1ii. Het betrof 
een in goede gezondheid ver
kerend vrouwtje. Ik besloot 
direct naar Den Helder Airport 
te gaan, Olndat verdere gege
vens ontbraken maar' wél 
bekend was dat het diertje nog 
dezelfde n10rgen met een heli
copter van zee was gekomen. 
Op het vliegveld werd ik gehol
pen door een bijzonder aardige 
baliemedewerkster, die binnen 
tien minuten alle gegevens 
voor mij wist te verzamelen. 
De noordse vleermuis kwam 
van het Unocalplatform 'Hori
zon" globaal gelegen op 52°30' 
NB en 03°43' OL. HeInelsbreed 
ligt deze locatie op ongeveer 80 
kilometer ten zuidwesten van 
Den Helder. 

Het was duidelijk dat het 
vleermuisje niet uit eigen be~ 
weging van het platform weg 
durfde te vliegen, want voordat 
het gevangen kon worden werd 
het al een aantal dagen rond de 
installaties waargenomen. Op 
een gegeven lnoment vloog het 
diertje zich vast in een gang 

Deze noordse vleermuis werd in 
september 1993 op een boorplat
form gevonden. Foto Martijn de 
Jonge 

waardoor het eenvoudig op
gepakt kon worden. 

De vacht van dit volwassen 
vrouwtje was mooi tweekleu
rig, de goudkleurige haaruitein
den waren duidelijk zichtbaar. 
De laatste staartwervel stak 
drie millimeter buiten de 
staartvlieghllid uit. Dit is een 
goed kenmerk voor de soorten 
van het geslacht Eptesicus. De 
lengte van de rechteronderarm 
bedroeg 39,8 lnillimeter. Met 
slechts 7,6 gram was dît vrouw
tje vrij licht en on1dat de weers
OlTIstandigheden ook niet ge
weldig waren, besloot ik haar 
een poosje bij te voeren. Op 13 
juni woog het 11,6 gram en 
waren ook de weersomstandig
heden behoorlijk goed, zodat ik 
besloot het vrij te laten. 

Voor zover bekend is dit de 
tweede waarneming van de 
noordse vleermuis op het 
Nederlands deel van de 
Noordzee. De eerste werd op 
25 september 1993 onder soort
gelijke omstandigheden van 
een boorplatfonn naar Den 
Helder vervoerd (zie Lutra 
36:86-88). Het gebeurt wel 
vaker dat ik vleermuizen van 
booreilanden in handen krijg. 
Meestal gaat het hier om 
dwergvleermuizen Pip is trellus 
nathusii. Van zowel de ruige 
dwergvleern111is als de noordse 
vleermuis is bekend dat het 
migrerende soorten zijn. Het 

23 

lijkt mij daarom wel interessant 
om alle gegevens over vleer
muizen die op booreilanden en 
schepen in de Noordzee zijn 
aangetroffen, eens naast elkaar 
te leggen. 
Jan BoshameJ; Voge/zand 4250, 
1788 MP Den He/del~ tel. 0223~ 
645648 (NL) 

'Stoommarter' 
Zondag 19 april 1998, 16.00 uur. 
Met een vaartje van 110, terug
komend van een kraamfeestje 
in een zwen1bad, vrouwen 
twee kinderen aan boord, op de 
A 15 bij Tiel, rijdend richting 
Gorinchem en de parkeerplaats 
Topsweerd naderend. 'Hé, er 
ligt wat op de weg' denk ik. 
Het ligt net op de witte blokken 
van de uitvoegstrook naar de 
parkeerplaats. De automatische 
checklist gaat aan: niet plat, 
slank, flink groot, harig, dikke 
staart. Het is dus geen poes en 
ook geen bunzing. Het beest 
nadert nu snel. Blik in n1ijn 
spiegel. Er zit iemand achter 
mij, gaat inhalen. Ik sjees langs 
het beesL .. 'Ssshhh ... , het lijkt 
wel een lnarter', zeg ik opge M 

wonden. Mijn vrouw kent mijn 
streken en maant tot voorzich
tigheid. Ik kan de parkeerplaats 
niet meer opschieten, daar rijd 
ik te hard voor. Dus vaart min
deren en richting de invoeg
strook, dan achteruitrijden de 
parkeerplaats op, tot vlak bij de 
ingang. In mijn spiegel zie ik 
de Rijkspolitie de zwaailichten 
aanzetten en de snelweg ver
laten in mijn richting. Maar tot 
mijn opluchting - dat scheelt 
f 300 voor op ongeoorloofde 
wijze stoppen op de snelweg 
en ook tot mijn verbijstering 
stoppen ze bij het beest, rapen 
het op en smijten het onder de 
vangrail. Ze stappen weer in en 
rijden de parkeerplaats op. Ik 
houd ze aan en vraag wat de 
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heren daarnet weggegooid heb
ben. 'Mijnheer, dat was een 
kapotte hermelijn, of zoiets'. 
N ou, volgens mij niet, want 
daar was die te groot voor. 
Nederig vraag ik of ik hem op 
mag halen. Ja hoor, dat mag 
wel. Ze zetten het zwaailicht 
weer aan en rijden achteruit. Ik 
er hollend achteraan. Nee, ik 
lnag niet meerijden. 

Daar ligt die dan. Ja, een 
marter. Echt dood. Gezien de 
frakturen en scheuren niet ver
wonderlijk. Ik leg het verschil 
uit tussen wezel, hermelijn, 
bunzing en zoiets. Maar wat is 
dit dan? Steen of boom. Uit 
wat weggezakte kennis weet ik 
dat een van de twee het zeld
zaamst is. Welke weet ik niet 
meer. Nou, een boommarter 
zal het dan wel niet zijn, want 
die leven in bossen. Dus con
cludeer ik dat dit wel een steen
lnarter zal zijn. 

'Meneer, wilt u hem opzet
ten of zo?' vraagt een van 
de agenten. Op zichzelf graag, 
maar jeeminee. Uit ervaring 
nlet een das weet ik dat je een 
bewijs van oorsprong lnoet 
halen bij de plaatselijke politie 
en nog veel nleer rompslon1p 
1). En dan de waarschijnlijk al 
jammerende kinderen in de 
auto... 'Nee, laat maar'. We 
groeten en gaan ieder zijns 
weegs. 

Samen nlet mijn vriend 
Jacques heb ik een rare hobby. 
We stoppen voor dode dieren. 
Roofdieren van Nederland. Ik 
laat ze opzetten. Tenminste de 
soorten die ik nog niet heb. 
In de loop der jaren is er een 
aardige collectie opgebouwd. 
Begrijp me goed: als ik ze van
daag het leven kan teruggeven, 
dan laat ik ze lnet vreugde vlie
gen of lopen. Het is ontstellend 
hoeveel je kan vinden. Uilen, 
torenvalken, buizerds, enz., 
enz. Als we iets gaafs hebben 
bellen we elkaar op. Dan wordt 
er over en weer wat gekletst. 

Je stopt ook wel eens voor 
niks. Bijvoorbeeld voor een 
bosuil die alleen nog maar 
bestaat uit twee vleugels. Eén 
ervan zag je net in de zuiging 
van een vrachtwagen naar je 

WAARNEMINGEN 

Foto Chris Ach te rbe rg 

wuiven. Of die boomvalk waar 
je 60 km voor heen en weer 
hebt gereden maar dan een 
schoen blijkt te zijn. Heleinaal 
lachen als blijkt dat Jacques 
ook voor niks is gedraaid. 

Thuisgekomen duik ik de 
boeken in. Zekerheid geeft het 
me niet. Ja, een gevorkte gele 
borstvlek. Maar die plek ... 
Goed, er staat wat groen rond 
het restaurant van Van der 
Valk, maar bos? Jacques 
gebeld. Niet thuis. Ondertus
sen knaagt het aan me. Had ik 
henl toch lnaar meegenomen. 
Weggooien kan altijd nog. 
Jacques weer gebeld. Jeelninee, 
waar zit die vent toch. 
's Avonds, 21.50 uur. Jacques 
eindelijk thuis. Het verhaal ver
teld en gefilosofeerd over wat 
het nu is. We houden het maar 
op 'stoommarter'. Maar Jacques 
geeft een paar belangrijke tips: 
'Meld je vondst bij de Werk
groep Boomnlarter Nederland 
in Laren (035-5389031)'. En ook 
nog: 'Vic, ik wil je geen slechte 
nacht bezorgen, luaar als ik het 
zo hoor was hij nog goed op te 
zetten!!!'. 

Tien uur 's avonds. In de 
auto, laarzen aan, zaklamp 
mee, plastic zak ligt standaard 
achterin. Moet ik nog vertellen 
van het gat naast de vangrail? 
Dat ik erin val? Mijn handen 
gebruik om mijn val op te van
gen en zo nlijn autosleutels in 
het gras laat vallen? Nee hè. 
Wèl dat Laren erg enthousiast 
is. Zij wijzen mij door naar het 
IBN-DLO. Ook dat Gerard 
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Müskens en Sim Broekhuizen 
daar erg blij zijn: een nlanne
tjes boomnlarter (dus toch!) bij 
Tiel blijkt een heel bijzondere 
vondst. En wat een toeval. Als 
ik één minuut later was ge
weest, had ik alleen een politie
auto zien staan bij de vangrail. 

Maar het houdt nog niet op. 
30 Augustus 1998, op weg naar 
Jacques die zijn verjaardag 
viert. Onderweg vinden we 
een cadeautje: een net doodge
reden boommarter voor zijn 
verzamelingl Hij ligt op de 
vluchtstrook van de A12, 
net boven Arnhem, puntgaaf. 
Twee boommarters binnen een 
paar maanden. Ongelofelijk. 
Vic GreJ71me/~ lVerz;enweg 9, 
4251 ND Werkendam (NL) 

1) Een bewijs van oorsprong is 
tegenwoordig niet meer nodig. 
Alleen een vervoersbewijs van 
de politie voor het transport naar 
de preparateur is voldoende, 
gesteld dat het dier rechtmatig 
verkregen is. De plaats van her
komst wordt. niet meer vermeld. 

Gevaarlijk leven als 
koolmees 
Op het landgoed Prattenburg, 
Utrechtse Heuvelrug bij Vee
nendaal, werd in 11lei 1998 een 
videocamera geplaatst. Hier
mee kon de aktiviteit van het 
boommartervrouwtje 24 uur 
per dag gevolgd worden. Tij
dens het bekijken van de video
banden was regelmatig een 
kleine vogel te zien, die op de 
nestboom rondhipte en bij tijd 
en wijle zelfs door een van de 
twee, ooit door een groene 
specht uitgehakte gaten de 
nestholte in ging. Op 9 mei zat 
ik bij de nestboonl en bleek de 
vogel een koolmees te zijn. Hij 
zat eerst bij de latrine boven de 
spechtegaten, vervolgens bij 
het bovenste gat en tenslotte 
bij het onderste. En dit alles 
terwijl het vrouwtje in het nest 
aanwezig was! Je moet maar 
durven! Zo te zien verzamelde 
de koolmees nestmateriaal, mo
gelijk haren van de boonlnlar
ter. In deze tijd van het jaar ver
liezen marters hun wintervacht. 

Chrü Achterberg 
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Bever in de 
Krimpenerwaard 
In het najaar van 1998 kwam 
van de Muskusrattenbestrij
ding Zuid-Holland het bericht 
dat er zich in de Krimpener
waard ten zuiden van Gouda 
mogelijk een bever ophield. 
Jan van der Stelt (lid van de 
beverwerkgroep) ging pools
hoogte nemen. Al vrij snel zag 
hij een volwassen bever zonder 
oornlerken. Bij navraag bleek 
dat het dier zich sinds de 
ZOlner van 1998 in het gebied 
ophoudt. De vraag is nu waar 
dit dier vandaan komt. 

De Biesbosch is het dichtst M 

bijgelegen gebied lnet bevers. 
Van daaruit kunnen verschil
lende routes naar de Krimpe
nerwaard worden gevolgd. Eén 
van deze routes loopt via het 
Hollands Diep, de Dordtse Kil, 
de Oude Maas en de Noord 
naar de Lek, vanwaar de 
Krimpenerwaard ingezworn
n1en kan worden. Een tocht 
van ongeveer 50 km en deels 
tegen de stroom in. Andere 
n10gelijkheiden zijn (eveneens 
deels tegen de stroom in) via 
de Merwede, bij Gorinchem 
het Merwedekanaal op en bij 
Vianen de Lek in (65 km), of 
vanaf het Merwedekanaal via 
de Zederik bij Ameide de Lek 
in (45 km). 

De bever kan echter ook 
afkomstig zijn van de Gelderse 
Poort. Als een bever zich langs 
het Pannerdens Kanaal laat 
afzakken, kan hij bij Arnhem 
de Neder-Rijn in om vervol
gens in de Lek uit te konlen. 
Een tocht van ongeveer 105 km 
geheel stroomafwaarts. Dat 
bevers zulke grote afstanden 
kunnen afleggen is ook waarge~ 
110lnen in Duitsland, met name 
na een hoogwater (Nicht 1965, 
Heidecke 1984). Het is onwaar
schijnlijk dat het een nakome
ling van de bevers uit de 
Gelderse Poort betreft, aange
zien pas in 1996 voor het eerst 
werd geconstateerd dat er werd 
gereproduceerd. De in de Gel
derse Poort uitgezette bevers 
werden allen voorzien van een 
oonnerk en een transponder en 

Foto Martijn de Jonge 

een deel werd gezenderd. Als 
het dier toch uit de Gelderse 
Poort afkomstig is, moet het 
een uitgezette bever betreffen 
die zijn oormerk heeft verlo
ren. Controle op de aanwezig
heid van een eventueel nog 
werkende zender of een tran
sponder zou duidelijkheid kun
nen verschaffen. De kans dat 
de bever afkomstig is uit 
Flevoland wordt klein geacht. 

Binnenkort verschijnt: 
'De Zoogdieren van 

Overijssel' 
Als alles goed gaat ligt vanaf 25 
maart 1999 het boek 'De 
Zoogdieren van Overijssel' in 
de winkels. Het is het resul
taat van zes jaar arbeid van de 
Zoogdierenwerkgroep Overijs
se] , veelal in samenwerking 
Inet de VZZ en de veldwerk
groep van de VZZ. 

Het projekt 'Zoogdieratlas 
van Overijssel' werd in 1993 
opgestart door de Zoogdieren
werkgroep Overijssel, naar aan
leiding van, en in aansluiting 
op het verschijnen van de 
'Atlas van de Nederlandse 
Zoogdieren'. Al sne] werd de 
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Vi/mar Düksfra, Dükstraaf 68, 
6828JSArnhem, 026-4431826 (NL) 

term 'atlas' verlaten, omdat het 
boek meer bleek te worden dan 
een atlas met verspreidingsge
gevens en kaarten. Het geeft 
dan ook een zo volledig moge
lijk beeld van de verspreiding, 
diversiteit, ecologie, biotopen 
en landschapsvoorkeuren van 
de in Overijssel het wild 
voorkOluende zoogdieren. Het 
unieke van dit provinciale boek
werk is onder meer dat de ver
spreidingsgegevens tot op de 
kilon1eter nauwkeurig worden 
weergegeven. Verder bevat het 
boek nog niet eerder gepubli
ceerde gegevens over enkele 
bijzondere soorten, zoals de 
veldspitsl11uis. Een werkgroep
lid voerde een onderzoek uit 
naar deze soort in Noordoost-
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Overijssel en het aangrenzende 
Drentse en Duitse gebied. 

Door zijn brede opzet levert 
het boek de basis voor be
staand en nog te maken 
natuurbeleid van overheden, 
terreinbeheerders, waterschap
pen, faunabeheer-eenheden, 
landgoed- en bos-eigenaren. 
Foto's in kleur en fraaie pente
keningen maken de uitgave 
cOlnpleet en heel aantrekkelijk, 
ook voor in de natuur geïnte
resseerde 'leken', 
'De Zoogdieren van Over(jssef', 
192 pagina's, gebonden, foto 's in 
kleur en zwart-Hllt, pentekenin
gen, 23 x 28 Cln Uitgever(j 
Waanders BV, Zl,volle, ISBN 
9040093121, winkelprUs f 49,95. 
Verkr(jgbaar vanaf25 maart 1999. 

'Darm van der Veen-
ecoduct' geopend 

Vlak voor de jaarwisseling is 
het vierde Nederlandse eco
duct, bij Kootwijk, officieel in 
gebruik genomen. De eerste 
gebruikers waren twee meter 
hoge steltlopers gekleed als 
futuristische insecten. De spo
ren op het ecoduct waren die 
van Homo sapiens. Vlakbij het 
ecoduct waren sporen te vin
den van ree en das. 'Welke 
soorten zullen er in de naaste 
toekomst te vinden zijn" was 
de vraag die menige journalist 
stelde. 

Natuur is in Nederland ver
snipperd tot kleinere gebieden, 
door wegen en intensieve land
bouw, en op de Veluwe vooral 
ook door hekken en rasters. 

KORTAF 

In deze geïsoleerde kleinere 
gebieden ontbreken voor 
bepaalde diersoorten de voor 
hen noodzakelijke leefruimte 
en -omstandigheden. Als ze 
plaatselijk verdwijnen, kunnen 
zwervende dieren de plek nau
welijks meer herbevolken. Het 
beleid richt zich daarom op het 
herstellen van de samenhang in 
de natuur en het versterken 
van kwaliteit en omvang ervan. 
Het nieuwe ecoduct draagt 
daaro111 ook de naam van Harm 
van der Veen! die een groot 
voorvechter was voor een aan
eengesloten Veluwe. 

Rijksweg Al tussen Amers
foort en Apeldoorn werd aan
gelegd in de zeventiger jaren. 
Samen met de rasters langs 
de weg ontstond een vrijwel 
onneenlbare barrière, die nu 
dus (plaatselijk) is opgeheven. 
Het ecoduct heeft de vorn1 van 
een zandloper, 80 m breed bij 
de aansluitingen en 30 m breed 
in het midden. De lengte van 
de oversteek is 150 m. Op de 
randen liggen grondwallen van 
ongeveer anderhalve meter 
hoogte, die de passerende die
ren van het verkeer afscher
men. Het ecoduct is afgedekt 
filet ruim een halve n1eter hu
meus zand, waaronder drains 
zorgen voor de afvoer van het 
regenwater naar een nabij gele
gen drinkplaats. Het beheer op 
het ecoduct is bij de opening 
overgedragen aan Staatsbos~ 

beheer. 
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Het ecoduct maakt onder
deel uit van een pakket aan 
n1aatregelen die Rijkswater
staat aan deze rijksweg treft 
over een lengte van ongeveer 
15 kilometer. Bestaande onder
doorgangen worden beter ge
schikt gemaakt voor lnedege
bruik door dieren, diverse klei
ne faunatunnels zijn of worden 
aangelegd en van enkele via
ducten wordt onderzocht of ze 
voor n1edegebruik door de 
fauna zijn te optin1aliseren. De 
rasters langs de weg geleiden 
dieren naar de voorzieningen 
en verhogen de verkeersveilig
heid. 

Onderzoek aan de ecoducten 
in N ederIand en Frankrijk, 
Duitsland en Zwitserland laat 
zien dat de breedte van het 
ecoduct essentieel is voor het 
functioneren ervan: hoe breder 
hoe beter. Wel is er nog discus
sie over de vraag wat beter is, 
één ecoduct van 60 meter 
breed of drie op enige afstand 
van elkaar van elk 20 meter. 
Een ander belangrijk punt is 
dat het ecoduct een integraal 
onderdeel moet gaat vorn1en 
van het leefgebied van de dier
soorten: veel dieren passeren 
het in rustig tempo, fourageren 
er en slapen er S0111S zelfs! 

Hans Bekker 

Hier is het 'Harm van der Veen
ecoduct' over de A 1 nog in aan
bouw. Foto Jaap Mulder 
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Marternetwerk 
Vlaanderen 
Al eerder werd in dit tijdschrift 
gevraagd om medewerking bij 
een onderzoek naar de ver
spreiding en de ecologie van 
marterachtigen in Vlaanderen. 
Voor dit onderzoek is het inza
tnelen van verkeersslachtoffers 
een belangrijke bron van infor
nlatie. Het in 1997 opgezette 
'lnarternetwerk) heeft tot eind 
vorig jaar onder andere 16 her
melijnen, 69 steennlarters, 37 
dassen en maar liefst 430 bun
zingen opgeleverd. Een zekere 
boommarter is echter nog 
steeds niet gevonden! 

Ook jij kunt ons helpen als 
waarnemer. Wie ergens een 
dode bunzing (fis), hermeliju) 
wezel (muishond), steenmarter 
(fluwijn), boommarter, das of 
otter opmerkt, en bereid is dit 
te melden aan één van de net
werkmedewerkers, krijgt op 
eenvoudig verzoek (telefoon, 
fax, e-mail) de volledige lijst 
van het netwerk toegestuurd. 
Ook verkeersslachtoffers van 
wasbeer, wasbeerhond, Ameri
kaanse nerts, fret, beverrat en 
bever zijn belangrijk en worden 
ingezameld. 

Voor de lijst van het netwerk, 
alsook voor verdere inlicht
ingen kan je terecht bij Koen 
Van Den Berge, Instituut voor 
Bosbouw en Wildbehee/~ Gaver
straat 4 te 9500 Geraardsbergen, 
tel. 054/43 71 12, fàx 054/41 08 
96 (B), e-mail: 
Koen. Vandenberge@Un. vlaande
ren.be. 

BOEKBESPREIUNG 

Dieren onder 
onze wielen 
De Vogelbescherming België 
wilde een rapport uitbrengen 
over de inlpact van het moor
dend verkeer op de inheemse 
fauna. Zij hebben daarvoor een 
beroep gedaan op vrijwilligers 
om bepaalde trajecten te inven
tariseren op wegslachtoffers. 
Toen het onderzoek eemnaal 
gedaan was, besloot men met 
die gegevens meer te doen dan 
alleen maar een rapportje uit te 
geven. Het is een echt boek 
geworden, gericht aan het grote 
publiek, Dit laatste doet ver
moeden dat het werk nogal 
populistisch is, nlaar gelukkig is 
de redactie niet in die val gelo
pen. Het geheel is er enkel 
leesbaarder door geworden en 
de infornlatie uitgebreider. 

Zo geeft het eerste hoofdstuk 
een indruk van alle mogelijke 
invloeden van wegen en ver
keer op fauna. Het laatste 
hoofdstuk behandelt de maat
regelen die genomen kunnen 
worden om de aantallen weg
slachtoffers te verminderen. 
Daarbij is tot ver over de lands
grenzen naar oplossingen ge
zocht. De eigenlijke verwerking 
van de inventarisatiegegevens 
is te vinden in hoofdstuk 4, 
waar een flink deel door zoog
dieren ingenomen wordt De 
top tien van de verkeersgevoe
lige soorten (in gevonden aan
tallen, met egel en konijn op 
kop) wordt besproken, met bij
komend nog enkele zeldzame 
soorten die onmogelijk in die 
top tien konden terechtkomen, 
zoals de das, Daarbij is voor 
elk van die soorten de relevan
te ecologie en levenswijze ge
schetst, die een verklaring geeft 
voor het feit dat ze dikwijls op 
het asfalt te vinden zijn. Voor 
elke soort worden ook de aan
tallen slachtoffers per maand 
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gegeven. De verwerking van de 
gegevens is gebeurd door de 
Vrije Universiteit Brussel. 

Het geheel is afgewerkt met 
een ruim aanbod aan foto's en 
aquarellen, en de gegevens en 
de statistieken zijn in zeer lees
bare staafdiagramnlen en tabel
len gegoten. Bovendien wordt 
een vergelijking met gelijkaar
dige onderzoeken in Nederland 
(1974) en Frankrijk (1991) ge
maakt, wat een fijne aanvulling 
betekent. 

Enige cijfers uit het boek: 36 
% van de gesneuvelde zoogdie
ren zijn egels, gevolgd door 
konijn (29,5 %) en haas (8,8%). 
Er zijn 31 zoogdiersoorten ge
vonden met in totaal 3.539 
slachtoffers. De vogels zijn ver
tegenwoordigd met 95 soorten. 
Er wordt geconcludeerd dat er 
jaarlijks ongeveer 4 miljoen 
(relatief grote) slachtoffers val
len, met een verhouding vogel: 
zoogdier van 1: 1. 

Voor degenen die graag voor 
het slapen gaan eindeloze 
tabellen en statistieken doorne
men is dit boek geen aanrader. 
Je koopt dit boek ook niet om 
je bibliotheek vol zware en 
doorwrochte wetenschappelijke 
werken aan te vullen. Wil je 
een mooi en leesbaar overzicht 
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van de impact, de gevolgen en 
de oplossingen van het verkeer 
op onze fauna dan doe je met 
dit interessant en relatief goed
koop boek een goede keus. 

Rol/in Verlinde 

Rodts 1 Jan, Ludo Holsbeek & 
Sandra Muylermans, 1998. 
Dieren onder onze wielen; fauna 
en wegverkeer. Vogelbescherming 
België. 190 paginais. 
ISBN d/1998/1885j002. Richt
prijs BF 695 (f 34,75). Wordt in 
België gratis opgestuurd (voor 
Nederland BF 100 (f 5,-) extra 
bijbetalen) na storting op reke
ning 000-0296530-01 van Vogel
bescherming België. 

Faunapassages langs 
watergangen 
Wegen zijn niet alleen de oor
zaak van het bestaan van ver
keersslachtoffers, maar kunnen 
ook als barrière werken voor 
zoogdieren. Soms kunnen 
daardoor lokale populaties 
soleerd raken, met als gevolg 
een grotere kans op uitsterven. 
De Dienst Weg- en Water
bouwkunde (DWW) van Rijks
waterstaat is al jaren actief om 
de versnipperende werking van 
de dro ge en natte infrastruc
tuur te verminderen of te com
penseren. Niet alleen worden 
concrete maatregelen getrof
fen, men wil ook graag weten 
hoe effectief deze maatregelen 
zijn. Hoe faunapassages func
tioneren die voor een spe
cifieke diersoort of diergroep 
zijn ontworpen is soms al rede
lijk bekend (dassentunnels, 
ecoducten, amfibieëntunnels). 
Anders staat het lTIet aanpas
singen aan bestaande 'kunst
werken' zoals bruggen, duikers 
en viaducten. Omdat de kunst
werken er nu eenmaal al zijn, 
zijn ecologische aanpassingen 
ervan aan beperkingen gebon
den, zodat niet altijd de meest 
wenselijke faunapassage aange
legd kan worden. 

Nu beeft DWW een onder
zoek verricht naar het functio
neren van diverse typen fauna
passages op plekken waar rijks
wegen een water kruisen. Het 
betrof diverse typen bruggen 
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en duikers met een passage
constructie die varieerde van 
doorgetrokken oevers, loop
bakken, loopplanken en loopri
chels, tot drijvende plankiers. 
Het gebruik van de passages 
werd vastgesteld met behulp 
van verschillende technieken: 
elektronische tellers op basis 
van een bewegingsmelder, spo
ren in zandbedden (zilverzand) 
en pootafdrukken van zwarte 
inkt op wit papier. 

Dit onderzoek biedt een aan
tal voor de praktijk bruikbare 
richtlijnen. Alle typen passages 
werden door één of meerdere 
soorten zoogdieren gebruikt: 
verschillende soorten spitslnui
zen en muizen, bruine rat, 
bunzing, hermelijn, woelrat, 
vos, egel, muskusrat, steenmar
ter en huisdieren (kat en 
hond). Hoe hoger en breder de 
passage, des te meer zoogdie
ren er gebruik van maken. Dit 
geldt ook voor de breedte van 
de feitelijke loopstrook. Smalle 
drijvende vlonders onder een 
krappe, smalle en lange onder
doorgang worden bijvoorbeeld 
nauwelijks gebruikt 

Naast de vragen of en hoe
veel een passage gebruikt 
wordt is er nog een andere, 
veel lTIoeilijker te beantwoor
den vraag: in hoeverre lossen 
faunapassages de negatieve 
gevolgen van wegen en verkeer 
op, en wat betekent dat dan 
voor de overlevingskans van 
een (lokale) populatie op de 
lange termijn? Pas dan wordt 
duidelijk welke cOlnbinatie van 
tnaatregelen een specifiek pro
bleem zodanig kan verminde
ren dat het ook op populatie
niveau functioneert. 

Marcel Huüser 

Brandjes, G.J. & G. Veenbaas, 
1998. Het gebruik van faunapas
sages langs watergangen onder 
rijkswegen in Nederland. Een 
oriënterend onderzoek. DWW
Ontsnipperingsreeks deel 36. 
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en 
Waterbouwkunde, Delft. 107 pagi
na's. Prijs f 20/- (BF 400). Te be
stellen bij DWW, tel. 015-2518308 
(Nl), onder vermelding van rap
portnummer W-DWW-98-29. 

Werken aan we~en 
voor plant en dier 

28 

Rijk en provincies moeten actie 
ondernemen Oln ecologische 
verbindingen van de grond te 
krijgen. Dat is de belangrijkste 
conclusie uit een rapport van 14 
milieu-organisaties over de 
voortgang van dit deel van het 
natuurbeleid. Het gezamenlijk 
rapport van Stichting Natuur 
en Milieu, Vereniging N atuur
monumenten en de 12 Provin
ciale Milieufederaties met de 
titel 'Werken aan wegen voor 
plant en dier' geeft het verslag 
van een onderzoek naar de 
planning en realisering van 
ecologische verbindingszones. 
In het Natuurbeleidsplan van 
het Rijk uit 1990 is de ecologi
sche Hoofdstructuur (EHS) 
gepresenteerd, een structuur 
van de natuur in Nederland. 
Deze bestaat uit bestaande 
natuurgebieden, nieuw te ont
wikkelen natuurgebieden en 
tussen die gebieden aan te leg
gen verbindingen. Deze ecolo
gische verbindingszones moe
ten dienen voor de uitwisseling 
van planten en dieren tussen 
de natuurgebieden. Uit het 
onderzoek blijkt dat de aanleg 
van de verbindingszones lang 
niet zo vlot loopt als de aanleg 
van nieuwe natuurgebieden. 

De uitvoering van het beleid 
voor die verbindingen wordt, 
anders dan dat voor de natuur
gebieden zelf, vaak niet goed 
aangestuurd en geregisseerd; 
noch door het rijk, noch door 
de provincies. Er bestaat veel 
onduidelijkheid over de verant
woordelijkheid voor de uitvoe
ring en over de taakstelling. 
Ook monitoring en voortgangs
bewaking ontbreekt. De ge
brekkige regie doet zich voor 
op het nationale, provinciale en 
het project-niveau. Hier komt 
bij dat er in het algemeen 
te weinig geld is voor de ver
bindingen en dat de grondver
werving stroef gaat. Het resul
taat is dat de verbindingen 
maar moeizaam van de grond 
komen. 

De organisaties doen een 
aantal suggesties voor verbete-
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ringen. Ze stellen voor dat de 
staatsecretaris en het Inter
Provinciaal Overleg afspraken 
luaken over de taakstelling en 
de wederzijdse verantwoorde
lijkheden en samen de landelij
ke aansturing, voortgangsbewa
king en coördinatie ter hand 
nemen. Hun taak is ook om 
extra financiële middelen, spe
cifiek voor ecologische verbin
dingszones ter beschikking te 
stellen. 

Harro Kraal 

Hine, H., 1998. Werken aan wegen 
voor plant en dier. Universiteit 
Utrecht. Rapportnummer 98019. 
Prijs f. 35,- (BF 700). Het rapport is 
te bestellen bij de Sectie 
Natuurwetenschap en Samen
leving van de Universiteit 
Utrecht, tel. 030-2537600 {NU. 
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Aktiviteiten 
Veldwerkgroep VCl 
Ook in 1999 stelt de Veldwerk
groep zoogdierwaarnemingen 
en ander zoogdiergenot in het 
vooruitzicht. Wat te denken 
van de inmiddels beroenlde 
culinaire zoogdierontmoetin
gen op ons zomerkamp, met 
gerechten als 'gevulde beren
poot' of 'reinkj0t', of filosofe
ren over een konijn dat al of 
niet gelukkig kan zijn, onder 
het genot van een streekeigen 
drankje. In 1999 staan weer vier 
van dit soort verrijkende 
(SOlUS: ver reikende) activitei
ten gepland. 

In april houden we een spo
renweekend in Ootmarsum, 

Twente (9-11 april, info Joost 
Verbeek, 0228-513605). Anne
mafie van Diepenbeek kOlnt er 
vertellen over zoogdiersporen. 
Overigens verschijnt haar lang 
verwachte sporenboek dit voor
jaar. 

In juni zijn alle vleermuizen 
weer volop aktief en zijn de 
kraamkolonies gevormd. Land
goed Vollenhove in Overijssel 
is ongeveer vijftien jaar geleden 
op vleermuizen geïnventari
seerd. Nu gaat dat weer gebeu
ren, in samenwerking met de 
Zoogdierwerkgroep Overijssel 
(18-20 juni, info Frank Mer
tens, 0317-420584). 

Enkele VZZ-ers bekijken vraatspo
ren onder leiding van Annemarie 
Van Diepenbeek (links). Foto 
Dennis WansÎnk 
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Eind juli vertrekt de 
Veldwerkgroep voor haar jaar
lijkse zOlnerkamp naar de 
Spaanse Pyreneeën om daar 
samen met Spaanse zoogdier
deskundigen een gebied rond 
Huesca uit te kammen. Te ver
wachten vleermuissoorten zUn 
paarse en grote hoefijzerneus, 
bulvleermuis en schreibers. 
Ook een ontmoeting Inet een 
deSlnan of waterspitsmuis be
hoort tot de nlogelijkheden (31 
juli-7 augustus, info Kees 
Mostert, 015-2145073). 

Tenslotte zakken we in sep
telnber af naar Zuid-Limburg 
voor de afsluitende topper van 
de eeuw. Met het Natuurhis
torisch Genootschap gaan we 
eikelmuizen opsporen. De ver
spreiding van de eikelnluis is 
nauwelijks bekend. Met de 
juiste technieken kan deze 
prachtige soort relatief eenvou
dig worden geïnventariseerd, 
zegt men (17-19 september, info 
Albîn Hunia, 070-4278836). 

Frank Merten.') & Joost Verbeek 

Betere bescherming 
boommarter 
De Werkgroep Boommarter 
Nederland (WBN-VZZ) wil 
proberen de boommarter in 
Nederland een veiliger status 
te geven. Langzamerhand Îs 
duidelijk geworden dat er 
in Nederland slechts 300-500 
boommarters voorkomen, voor
al op de Veluwe en de 
Utrechtse Heuvelrug. In het 
oosten en in het zuiden van het 
land komt de boommarter nau
welijks Ineer voor. De WBN 
heeft een twee-sporen-beleid 
uitgezet het beïnvloeden van 
bestuurders en beleidmakers 
en het doen van praktische aan
bevelingen voor te nemen 
nlaatregelen. 

Het natuurbeleid is tegen
woordig een taak van de pro
vincies. De WBN wil hen 
aanzetten tot en helpen bU 
het opstellen van provinciale 
boommarter-actieplannen. De 
werkgroep is daarom bezig met 
het maken van een notitie over 
de boommarter in Nederland, 
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waarin alle bestaande kennis 
wordt gebundeld en waarin 
vooral wordt aangegeven wel ke 
mogelijkheden er zijn voor het 
nenlen van maatregelen ten 
gunste van de boommarter. 
Deze hebben vooral betrekking 
op de ruimtelijke inrichting van 
bosrijke regio's, waarbij wordt 
aangesloten op de ideeën 
van de Ecologische Hoofd
structuur. Naast een adequate 
bescherming van bosgebieden, 
hèt leefgebied van de boom
marter in Nederland, zal ook 
aandacht gevraagd worden 
voor de aanleg van ecologische 
verbîndingszones lnet veel 
opgaand hout tussen de bos
rijke regio's. 

Het realiseren van ecologi
sche verbindingszones is echter 
pas zinvol als ter plaatse of in 
de buurt reeds (enkele) boom
marters voorkonlen. Er moet 
dan ook een verbinding zijn 
met het achterland, waarbij 
met name aan de Duitse bos
gebieden wordt gedacht. De 
boommarter wordt daar name
lijk nog steeds bejaagd. 
Daarom wordt nagegaan of er 
mogelijkheden zijn om in 
Duitsland, langs de grens, een 
jachtvrije zone van bijvoor
beeld 100 km breed in te 

rastertype 

maaswijdte 5 bij 2,5cm 

bevesti gingspunt 
schrikdraad 

100cm 

30cm 

T 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 

"Scm 

30 

stellen. Daarnaast gaat de 
Werkgroep Internationaal van 
de VZZ na of er in Duitsland 
mogelijkheden zijn voor de 
aanleg van wildviaducten, met 
name over de parallel aan de 
grens lopende autosnelweg 
Rheine-Emden. 

Of de aanleg van verbin
dingszones ook in het zuiden 
des lands kan helpen is de 
vraag. Alles wijst er op dat er in 
ieder geval vanuit Vlaanderen 
nauwelijks boon1marters te ver
wachten zijn. Hier is dus geen 
achterland aanwezig om bij 
voorbeeld Noord-Brabant te 
bevolken. Limburg kan baat 
hebben bij de beoogde jacht
vrije zone in Duitsland. Boven
dien kan worden nagegaan 
of een aanpak, zoals gevolgd 
door de WBN bij het voor 
het Mergelland opgestelde 
boommarterplan (zie Zoogdier 
8(3):19-24) ook voor de aan
grenzende delen in België en 
Duitsland mogelijk en uitvoer
baar is. 

Practische maatregelen 
Het aantal verkeersslachtoffers 
onder de boommarters is in 
Nederland zeer groot, op jaar
basis mogelijk 10-20% van de 
totale populatie. Dat wil zeg
gen, in dezelfde grootte-orde 
als bij de das, een soort waar
voor de afgelopen decennia -
gelukkig - veel maatregelen zijn 
genomen. De WBN stelt daar
om voor meer ervaring op te 
gaan doen, liefst op zo kort 
mogelijk termijn, met de vol
gende prac1ische maatregelen: 
- een schrikdraadje bij rasters 

langs autosnelwegen, met na
me op de Veluwe en vooral in 
de buurt van wildviaducten; 

- hangbruggen over drukke ver
keerswegen of het geschikt 
maken van de portalen voor 
verkeersborden voor gebruik 
door boommarters (zie ook 
Zoogdier 9(1):18-20); 

- het voorkómen dat struikge
was tot dichtbij de eigenlijke 
weg doorgroeit - er zijn name
lijk aanwijzingen dat boom
marters verkeer minder goed 
opmerken als struweel het zicht 
en het gehoor belemmeren; 
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Algemene Leden
vergadering va 
Op zaterdag 10 april 1999 
wordt weer de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergade
ring van de VZZ gehouden 
worden~ en wel in Utrecht 
in Zalencentrum Trianol1, 
Oudegracht 252. Aanvang 
10:00 uur, ontvangst vanaf 
9.30. Het afgelopen jaar 
wordt geevalueerd, de plan
nen voor het nieuwe gepre
senteerd, Het ochtendpro
gramma bestaat uit de 
eigenlijke vergadering) met 
jaarstukken, het financiële 
verslag en de begroting. Het 
lniddagprogramma îs nog een 
verrassingl 
Tot ziens in Utrecht! 

het weren van gemotoriseerd 
verkeer op plaatsen waar dat 
verkeer niet noodzakelijk is; 
wanneer dit verkeer toch 
moet plaatsvÎnden, het aan
brengen van een klinkerweg
dek waardoor boonlnlarters 
op de k0111st van auto's wor
den geattendeerd; 

- het bevorderen van een meer 
natuurlijk bosbeheer; 

- het ontzien van nestbonlen 
en, zo mogelijk, ook de ruime 
omgeving daarvan. 
Het lijkt er overigens op dat 

de boommarter minder versto
ringsgevoelig is dan aanvanke
lijk werd gedacht en dus hoe
ven aan recreanten geen extra 
belen1nleringen te worden 
opgelegd. Naast de genoelnc1e 
nlaatregelen is het van belang 
dat er bij buitenstaanders~ maar 
vooral bij de direct betrokke
nen, draagvlak voor de boom
lnarter(-maatregelen) ontstaat, 
want onbekend 111aakt onbe
nlÎnd. Voor dit 'creëren-van
draagvlak' schrijft de WBN arti
kelen over uitgevoerd onder
zoek en maakt voorlichtings-
111ateriaal. Zo is een leuk 
ontworpen en fraai uitgegeven 
kleurenbrochure al weer aan 
een tweede druk toe. 
Kees J. Canters, voorzitter fflBN 
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In Memoriam Mr. RH. van den Brink 
Op 21 oktober 1998 is te gÎng hij al vroeg over tot het 
Arnhem overleden Mr. EH. bestuderen van de zoogdieren. 
van den Brink, een van de Zijn eerste zoogdierpublicatie, 
oprichters van de Vereniging "Catalogue des nlammifères 
voor Zoogdierkunde en Zoog- des Pays Bas~' in een Frans tijd
dierbeschennÎng. Hij was de schrift, dateert van 1931 en 
auteur van de berOeI11de zoog- staat aan het begin van een 
dierengîds. Frederik Hendrik reeks zoogdierkundige opstel~ 

van den Brink werd in 1905 len, veelal systematisch van 
geboren en studeerde rechten aard. Als jurist had hij moeite 
aan de Rijksuniversiteit te 111 et de nomenclatuurregels, 
Utrecht. Hij werkte als jurist die hij zodanig wilde aanpassen 
in verschillende plaatsen (ad- dat deze verwantschap zouden 
vocaatlkantonrechter-plaatsver- reflecteren. In 1952 stond hij 
vanger in Wolvega en Leiden) met Drs. P.J. van der Feen 
en ontwikkelde zich tot or- (Amsterdaln), pater Dr. A.M. 
llitholoog en zoogdîerkundige Husson (Leiden), DI. S. 
van formaat, voornamelijk op Frechkop (Brussel), Ir. FJ. 
het gebied van de systematiek Appelman (Rotterdam) en 
en faunistiek. Nadat hij aan- ProfDr. E.J. Slijper (Anlster
vankelijk zijn aandacht op de dam) aan de wieg van de VZZ, 
vogels geconcentreerd had, waarvan hij tot 1958 voorzitter 
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was. In 1972 vestigde hij zich in 
Frankrijk, om in 1990 naar 
Nederland terug te keren. 

In 1955 verscheen Van den 
Brink's "Zoogdierengids" met 
gekleurde platen van de hand 
van de Franse schilder Barruel 
(1901-1982) en tevens een serie 
fotoplaten van schedels, een 
gids die onmiddellijk succes 
had. Dit was de eerste zoogdie
rengids in het Nederlands die 
niet als vertaling van een bui
tenlands werk gepresenteerd 
werd. Het omgekeerde was 
zelfs het geval - de zoogdieren
gids werd in tien talen vertaald, 
iets wat nog geen enkel oor
spronkelijk Nederlands werk 
op het gebied van natuurstudie 
overkomen is. Het zal lang 
duren voordat zoiets weer 
gebeurt! Overigens beleefde de 
Nederlandse versie vier druk
ken (4e druk: 1978), ook een 
unieke zaak in de geschiedenis 
van de Nederlandse zoogdier
kunde. 

De VZZ is direct en indirect 
veel verplicht aan Van den 
Brink en wij dienen zijn nage
dachtenis in ere te houden. 
Ondergetekende stelt zich voor 
met de hulp van collegae 
DI. P.J.H. van Bree en Dr. C. 
Smeenk een uitgebreide necro
logie lnet cOlnp1ete bibliografie 
voor een van de volgende afle
veringen van Lutra samen te 
stellen. A. C van Bruggen 

Boszoogdieren 
In het najaar van 1999 zal een 
dag over zoogdieren in het bos 
gehouden worden. Het initia
tief hiertoe is genomen door 
de Werkgroep Boommarter 
Nederland. Naast boommarters 
zal ook aandacht aan andere 
zoogdieren besteed worden. 
Voor de organisatie van deze 
dag zoekt de werkgroep nog 
hulp. Wil jij helpen neem dan 
contact op n1et Henri Wijsman, 
Tony Qffermansweg 6, NL-1251 
KJ Laren, 
e-mail: wÜsman@knoware.nl. 
Wil je meer over deze dag 
weten, kom dan naar de bijeen
komst die de werkgroep organi
seert op 27 maart 1999. 
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Giften, erfstellingen 
en legaten 
De afgelopen maanden heeft 
de VZZ giften gekregen van de 
volgende personen: W.A. 
Hermans, Langbroek: f 250,-; 
C. van Tienen, Dordrecht: 
f 100,-; Fam. Petri, Vreeland: 
f 75,-; G.H.Polet, Ruurlo: 
f 200,-; Anoniem: f 95,- aan 
postzegels. Wilt u het werk van 
de VZZ ook steunen, dan kan 
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dat door een gift over te 
maken naar rekeningnulumer 
203737 van de Postbank (N e
derland) of naar rekeningnum
mer 000-1486269-35 van de 
Postcheques/Bank van de Post 
(België). 

Het is ook 1110gelijk de VZZ 
te steunen door mîddel van 
nalatenschappen en legaten. 
Voor de VZZ zijn giften tot 
f 8.084,- (BF 161.680) per twee 
jaar vrij van schenkingsrecht. 

ADVERTENTIE 

De stichting RAVON coördineert verspreidings- en monitoringsonderzoek 
aan reptielen, amfibieën en vissen in Nederland. Daarnaast voert RAVON in 
opdracht onderzoek uit en stimuleert en ondersteunt de stichting bescher
ming en behoud van deze diergroepen. Om deze activiteiten vorm te kun
nen geven zijn goed toegankel1jke verspreidingsoverzichten van eminent 
belang. Het laatste integrale overzicht van de verspreiding van de Neder
landse herpetofauna, de Atlas van de Nederlandse amfibieën en reptielen 
van Bergmans & ZuideIWijk, dateert alweer van 1986. Sinds het verschijnen 
van deze atlas zijn er echter nog vele duizenden waarnemingen van reptie
len en amfibieën verzameld die nog niet goed ontsloten zijn. RAVON heeft 
daarom het plan opgepakt een nieuwe landelijk verspreidingsatlas op te stel
len die de periode 1985-1999 beslaat. Voor dit project, dat financieel onder 
andere wordt ondersteund door Natuurmonumenten en het Prins Bernhard 
Fonds, is RAVON op zoek naar: 

Een projectcoördinator (m/v) en een projectmedewerker (m/v) 

beide op HBO/academisch niveau en voor 32 uur per week gedurende een 
periode van twee jaar. Verlenging van de aanstellingen ten behoeve van 
andere projecten is mogelijk. 
Belangrijkste taken van beide medewerkers zullen zijn: 
- het opzetten en onderhouden van een landelijke databank van versprei-

dingsgegevens van reptielen en amfibieën; 
- hei verzorgen van de redactie van de uit te geven verspreidingsatlas; 
- het schrijven van hoofdstukken van de atlas; 
- het aanleveren van informatie aan andere auteurs van de atlas; 
- het informeren van de begeleidingscommissie en het deskundigenteam 

van het project; 
- het verwerven van aanvullende financiering voor het project; 

het onderhouden van contacten met de uitgever. 

De taken zullen in onderling overleg nader worden ingevuld. De project
coördinator zal voornamelijk belast worden met organisatorische en redac
tionele taken; de project-medewerker voornamelijk' met informatie-ontslui
ting. Van kandidaten voor beide functies wordt een flexibele instelling ver
wacht waarbij uitwisselbaarheid van taken niet als een probleem wordt ervaren. 

Van de beide medewerkers wordt verder verwacht dat hij/zij: 
een duidelijke affiniteit heeft met en brede kennis heeft van reptielen- en 
amfibieënonderzoek; 
aantoonbare kwalificaties heeft op het gebied van hef opzetten van en wer
ken met grote databestanden; 

- aantoonbare coördinerende, redactionele en schriftelijke vaardigheden bezit; 
- goede contactuele vaardigheden heen; 
- ervaring heeft met, dan wel inzicht heeft in de mogelijkheden van het aan-

boren van bronnen voor financiering van dergelijke projecten. 

Salariëring vindt plaats op HBO-niveau. Indien u belangstelling heeft voor 
een van beide functies dient LL uw sollicitatiebrief met curriculum vitae voor 
15 mei toe te sturen aan: RAVON, Postbus 1413, 6501 BK Nijmegen. Voor 
meer informatie over beide vacatures of over het project (projectbeschrij
ving) kunt u contact opnemen met Rob Lenders, tel. 024-3652623 (ma-do 
tijdens kantooruren) of 024-3605904 ('S avonds en vr-zo). Informatie kan 
ook worden opgevraagd via e-mail: Rob.Lenders@gironeLnl. 
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Aktiviteitendag 
VU Vlaanderen 
Op 12 december werden door 
en voor Vlaamse VZZ-Ieden 
twee aktiviteiten georgani
seerd. In de ochtend bezochten 
een vijftiental geïnteresseerden 
de Ka1mthoutse heide, een 
2000 ha groot natuurreservaat 
ten noorden van Antwerpen 
voor het thema 'Heide en 
begrazing'. Reeds meer dan 
twintig jaar beheert een schaap
herder daar een kudde van zo'n 
500 schapen. Via enkele vaste 
rasters worden de schapen in 
Kalmthout over het reservaat 
geloodst, hoewel er aan 
gedacht wordt in de toekomst 
het ganse domein in één groot 
raster onder te brengen. 

Over de uiteenlopende me
ningen van heidebeheer vertel
de ons Karel Molenberghs~ 

natuurwachter bij de Afdeling 
Natuur van de Vlaamse Ge
meenschap. Volgens hem zijn er
varingen op de Veluwe lang niet 
altijd toepasbaar in Vlaanderen 
en moet theoretische kennis 
het vaak afleggen tegen de 
praktijkervaring van de beheer
der. Schapen als begrazers 
moeten volgens sommigen ver
vangen worden door paarden 
en runderen. 'Dit zijn keuzes 
die je lnaakt', aldus Karel, 
'maar daarmee verdwijnt ook de 
heide zoals we ze nu kennenP 

En zoals op vele plaatsen, 
maakt het natuurbeheer ook 
hier recent gebruik van runde
ren. Dat de twee Galloways 
weinig verschil zullen uitma
ken in een donlein als dit is 

Foto Karel Molenberghs 
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duidelijk, doch de eerste resul
taten zijn zeer bemoedigend en 
ze vormen eerder een aanvul
ling bij het huidige beheer. Om 
de dieren niet te laten verhon
geren, worden ze in de winter 
bijgevoederd, wat men in het 
buitenland niet graag toegeeft, 
aldus Karel. Het ideale beheer 
is dan ook nog lang niet gevon
den, doch één ding staat vast: 
Niets doen leidt tot bos en bij 
het ontbossen is het vele eeu
wen geleden allemaal begon
nen! 

Pluizen 
In de namiddag kon een aantal 
deelnemers braakballen leren 
pluizen in het labo van 'De 
Vroente', het Natuureducatief 
Centrum Kalmthout. En wie is 
er beter geschikt om de knepen 
van het vak te leren dan Erik 
Van der Straeten, auteur van de 
alom bekende 'Tabel voor 
braakballenonderzoek'. Na een 
korte inleiding en enkele voor
beelden van braakballen en 
zoogdierschedels, konden de 
deelnemers zelf beginnen met 
pluizen. Velen, voor wie het de 
eerste keer was, stonden ver
steld over het aantal prooires
ten dat in één braakbal aanwe
zig was. Tot slot werd verteld 
hoe de gegevens te noteren en 
de interpretatie ervan naar de 
aanwezige zoogdieren in een 
gebied. 

Geïnteresseerden kunnen de 
determinatietabel van Erik Van 
der Straeten aanschaffen door 
overschrijving van 100 BEF 
(inclusief porto) op rekening 
van de VZZ Werkgroep 
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Vlaanderen nr. 000-1486269-35, 
m.v.v. 'Braakballenonderzoek'. 

Danny Daelemans 

Winkelbeheerder 
gezocht! 
De VZZ zoekt naar een opvol
ger voor Albert Oldenhof, die 
jarenlang de VZZ-winkel heeft 
beheerd. Een enthousiaste vrij
williger, die er iets van wil 
maken, het werk van Albert wil 
voortzetten en het aanbod wil 
verrijken en het publiek op 
aktiviteit en-dagen weet te be
spelen en bedienen. De 'stand
plaats' is Arnhem (dicht bij het 
station). De andere vrijwilligers 
van het kantoor verlenen hand
en spandiensten, bijvoorbeeld 
postverwerking. Eigen vervoer 
hebben (voor de winkelartike
len) is handig, maar iemand die 
anderen lnakkelijk voor zijn of 
haar karretje kan spannen komt 
ook een heel eind! Bel met het 
kantoor: 026-3705318 (NL). 

Winkel 
Er zijn weer nieuwe artikelen 
aan de VZZ-winkel toege
voegd. Deze zijn, net als de 
andere artikelen, te bestellen 
door overmaking van de kosten 
naar giro 203737 ten name van 
Penningmeester VZZ (voor 
Nederland) of naar rekening
nummer 000-1486269-35 ten 
name van VZZ (voor België). 
Wilt u de artikelen toegestuurd 
krijgen, dan lnoet u de eerstge
noemde prijs overmaken. Deze 
is inclusief verzendkosten. De 
prijs tussen haakjes is de prijs 
op stands of afgehaald op het 
VZZ-kantoor. 

Nieuw 
Poster 'Vleermuizen, het mysterie 
opgelost'. De folder die naar 
aanleiding van de Nacht van de 
vleermuis gemaakt is, is ook als 
poster beschikbaar. Opgestuurd 
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in een koker kost hij f 15,- (BF 
300). Opgehaald op het kantoor 
kost hij f 5,- (BF 100). 
Bouwpakket grootoorvleerl11uis. 
Deze bouwplaat is gemaakt van 
n1arquettekarton en meet 45 bij 
20 cn1. De verschillende onder
delen schuiven in elkaar. Er is 
geen lijm bij nodig. Hij is in het 
wit en in het zwart verkrijgbaar. 
Prijs f 15,- (f 5,-) of BF 300 (BF 
100). 

En ,'erder 
Vleermuizen in het landschap, 
K. Kapteyn, 1995. 224 pp. Prijs 
f 40,- (f 30,-) of BF 800 (BF 
600). 
Het voorkomen van kleine zoog
dieren in Noordwest-Over(jssel 
en hun relaties met vegetatie en 
beheer, M. La Haye & A. Haan, 
1998. 69 pp. Prijs f 20,- (f 15,-) 
of BF 400 (BF 300). 
Het voorkomen van doodgereden 
egels i/1 relatie tot de samenstel
ling van het landschap, M. 
Huijser et al., 1998. 30 pp. Prijs 
f 30,- (f 25,-) of BF 600 (BF 
500). Ook de andere rapporten 
over het egelollderzoek zijn nog 
beschikbaar. 
Marterpassen VI, Nieuwsbrief 
1997, WBN-VZZ, 1998. 56 pp. 
PrUs f 15,- (f 10,-) of BF 300 (BF 
200). Ook de oudeIe nummers 
van Marterpassen (nummers I 
t/m V) zijn nog beschikbaar. 
Belangr(jke zoogdiergebieden in 
Nederland, V. Dijkstra, 1998. 
142 pp. Prijs f 25,- (1' 20,-) of BF 
500 (BF 400). 
AantalsontHJikkeling van bevers 
;n en rond het Nationaal Park 
De Biesbosch ;n 1997, V. 
Dijkstra, 1998. 64 pp. Prijs 
f. 15,- (f 10,-) of BF 300 (BF 
200), Ook de rapporten over de 
bevertellil1gen in 1995 en 1996 
zijn nog beschikbaar 
Zoogdieren van JiVest-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 U50 (BF 999) 
voor niet-leden. 
Bas is rapp ort Rode LUst van 
de Nederlandse zoogdieren, H. 
Hollander & P. V.d. Reest, 1994, 
96 pp. Prijs f 10,- (f 5,-) of BF 
200 (BF 100). 
Vossen, J. Mulder, 1993. 23 pp. 
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Prijs f 5,- (f 3,-) of BF 100 
(BF 60). 
Kleine marters in de polder, N. 
Jonker & J. Mulder, 1994. 25 
pp. Prijs f 10,- (f7,50) ofBF 200 
(BF 150). 
Ook de ansichtkaarten met 
bedreigde zoogdieren in België 
en Nederland zijn nog verkrijg
baar: f 15,- (BF 300) per set 
van 14 verschillende soorten. 

Boeken te koop 
VZZ-lid Wim Bergmans biedt 
de volgende boeken te koop aan: 
T.F.Flannery, 1990. The mam
mals of new Guinea: 439 pag., 
foto's van vrijwel alle soorten. 
Rtl 135,-. 
W.H.Flower, 1885 (herdruk 
1966). An introduction to the 
osteology of the mammais: 382 
pag. Htl 50,-. 
Pieter Paustraat 10-1, 1017 ZJ 
Amsterdam, 020-6270433 (NL). 

Zaterdag 10 april 
Algemene 
Ledenvergadering VZZ 
Plaats: Zalencentrum Trianon, 
Oude Gracht 252, Utrecht 
Programma: '5 ochtends PJ..v, '5 

middags nog onbekend 
Aanvang: 10.00 uur, ontvangst 
9.30 uur 
Info: Bureau V'l2, 026-3705318 (NL) 

r'lt..". ~_.---

9 t/m 11 april 
Sporenweekend 

34 

Hoe kun je zoogdiersporen her
kennen? Met hulp van onze 
expert Annemarie van 
Diepenbeek gaan we onze 
kennis daaromtrent uitbreiden. 
Organisatie: Veldwerkgroep VU 
Plaats: Ootmarsum (Ov) 
Info: Joost Verbeek, 0228-513605 
(NL) 

25 tlm 21 mei Intern. 
Symposium Semiaqua
tische Zoogdieren 
In Osnabrück vindt het derde 
symposium plaats over 'semi
aquatische' zoogdieren, zoals 
otter, muskusrat, desman, nerts, 
bever, waterspitsmuis en 
noordse woelmuis. 
Organisatie: Sim Broekhuizen, 
R. Schröpter, M. Stubbe 
Plaats: Universiteit Osnabrück, 
Duitsland 
Kosten: onbekend maar hoog 
Info: Sim Broekhuizen, 0317-
478757 

18 tlm 20 juni 
Vleermuisweekend 
Na 15 jaar wordt de inventari
satie van Landgoed Vollenhove 
in Overijssel herhaald. 
Organisatie: Veldwerkgroep Vl2 
Plaats: Vollenhove (Ov) 
Info: Frank Mertens, 0317-
420584 (NL) 

31 juli tjm 7 augustus 
Zomerkamp 
Het welbekende zomerkOlup 
van de Veldwerkgroep vindt dit 
jaar helemaal in de Spaanse 
Pyreneeën plaats; wat je ver 
zoekt is lekker, .. 
Organisatie: Veldwerkgroep VZZ 
Plaats: omgeving Huesca (E) 
Info: Kees Mostert, 015-2145073 
CNL) 



Zoogdier. tijdschrift voor zoogdierbescher
ming en zoogdierkunde 
• Jaap Mulder, De Holle Bilt 17, 3732 HM De 

Bilt. 030-2213471 (NL). 
• Dirk CrieL Zottegemstraat 2, 9688 Schorisse. 

055-456610 (B). 
• E-mail: zoogdier@bigfoot.com 

Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdier· 
bescherming (VZZ) 
• VZZ-Bureau en ledenadministratie: Oude 

Kraan 8.6811 LJ Arnhem, tel. 026-3705318, 
fax 026-3704038 (NL), e-mail 
zoogdier@bigfoot.com. 

• VZZ-België: Erik Van der Straeten, Kerke
veldstraat 35, 2610 Wilrijk. 03-2180470 (B). 

• Veldwerlegroep Nederland: Paul van Oost
veen, Bilderdijkstraat 6c, 2513 CP Den 
Haag. 070-3606962 (NL). 

• Materiaaldepot Veldwerkgroep: Floor van 
der Vliet Spaarndammerstraat 660, 1013 
Tl Amsterdam. 020-6828216 (NL). 

• Materiaaldepot VZZ-Vlaanderen: Chris Bo
maars, Leuvensesteenweg 407, B-2800 
Mechelen. 015/430648 (B). E-mail: 
chris.boomaars@skynet.be 

.. Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN
VZZ): Rudy van der Kuil, Lutherse Burgwal 
24, 2512 CB Den Haag, 070-3652811 (NL). 

• Werkgroep Marjan Addink, 
Naturalis, Postbus 2300 RA Leiden 
(NL), 

• Werkgroep Marterachtigen: Arie Swaan, 
Rozenstraat 131-C, 1016 NP, Amsterdam. 
0251-662225 (NL). 

• Werkgroep Boommarter Nederland: HenrÎ 
Wijsman, Tony Offermansweg 6, 1251 JK 
Laren, 035-5389031 (NL), 

.. Beverwerkgroep: Berto de WaaL C. van 
Maasdijkstraat 14, 3555 VN Utrecht. 030-
2420865 (NL). 

• Werkgroep Zoogdierbescherming: Johan 
Thissen, Mansberg 7, 6562 MA Groesbeek, 
024-3975852 (NL). 

• Werkgroep Voorlichting: Nico Driessen, p/a 
Natuur & Milieu OverijsseL Stationsweg 3, 
8011 CZ Zwolle. 038-4217166 (NL). 

• Werkgroep Internationaal: Marissa Visser, 
Bezembinder 31. 2401 HV Alphen aan den 
Rijn, 0172-445916 (NL). 

• Redactie Lutra: VZZ-bureua (zie boven) 

Zoogdierenwerkgroep Jeugdbond voor 
Natuurstudie en Milieubehoud 
• Kortrijksepoortstraat 140, 9000 Gent. 

09-2234781 (B), 

Sluitingsdata 
Artikelen, waarnemingen en 
korte :berichten zijn erg wel
kom op het redactie-adres, zie 
boven, Sluitingsdata zijn: 
nummer 2: 15 april 1999 
nummer 3: 15 juli 1999 
numlner 4: 15 oktober 1999 

Vleermuizenwerkgroep van Natuurreservaten 
• Alex Lefèvre, Natuurreservaten, Koninklijke 

Sint Mariastraat 105, 1030 Brussel. 
02-2454300 (B). 

Vleermuizenwerkgroep van Natuur 2000 
• Bervoetsstraat 33, 2018 Antwerpen, 

03-2312604 (B). 

Vlaamse Vereniging voor Bestudering van 
Zeezoogdieren 
• Rob van Asselberg, Hoogheide 64, 2659 

Puurs, 052-301541 (B). 

Aanwijzingen voor auteurs 
.. Zorg dat het artikel interessant is voor de 

lezer. Maak er een pakkend inleidinkje bij 
en denk ook aan een goede afsluiting. Ver
mijd vaktermen en vreemde woorden. Dus 
beter sterfte dan mortaliteit. Gebruik geen 
afkortingen. Stuur er rUÎm illustratie-mate
riaal bij. 

t) Waarnemingen en korte mededelingen 
erg welkom. Lever er als het even kan een 
plaatje bij. 

• Bijdragen aanleveren op DOS-diskette en zo 
mogelijk in WP 5.1 en anders als ASCII
bestand (.txt), Structureer de tekst met korte 
tussenkopjes. Geef alinea's aan met een 
enkele tab. Maak de tekst verder niet op, 
dus plaats geen codes in de tekst Stuur een 
uitdraai mee. 

• Alleen hoofdletters gebruiken waar dit 
grammaticaal verplicht is, dus Nederland
se planten- en dierennamen met een kleine 
letter beginnen. Gebruik de naamgeving 
zoals gehanteerd in het boek Zoogdieren 
van West-Europa. 

6) Houd het aantal literatulliverwijzingen zo 
klein mogelijk. Literatuurlijst op alfabeti
sche volgorde, elk item op een nieuwe 

Niet opmaken, in laten springen of 
dergelijks, 

• 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. 

Telefoneren 
- Van Belgje naar Nederland: 

00-31 gevolgd door het ken
getal zonder 0 en het abon
neenummer. 

- Van Nederland naar België: 
00-32 gevolgd door het ken
getal zonder 0 en het abon
neenummer, 
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Raadsel 
Soms hoor ik: zoogdieren zijn leuk want je kunt ze aaien. Misschien is het waar. In n1ijn 
vangend leven heb ik enkele honderden muizen vertederd over hun koppie geaaid. Rosse woel
muizen en dwergmuizen zijn wat dit betreft echte troetels. Ze zijn direct na het vangen handtam. 
Ze lopen over je arm, laten zich over hun kop strelen en piesen op je mouw. Enige kennis bij 
het 'll1uizenaaien 1 is vereist. Niet elke nluizensoort is geschikt. Neem de bosmuis. Het dier bijt 
accuut in je vinger en spring weg. Om ze te aaien moet je iets van lTIuizen weten, anders raak je 
behoorlijk gehavend: dus aaien met kennis van zaken. 

Van aaien over de vacht naar aaien over een pels is een kleine stap. De inhoud is veranderd: 
er zit andermans vlees in. Sommige zoogdieren hebben een vacht waar je jaloers op kunt zijn. 
Als ik sonlmige zoogdieren zie lopen, denk ik aan warnle jassen en bontkragen. Stel je trekt een 
vos of marter zijn jas uit en hangt die rond je eigen schouders, hou je dan van de warmte van 
dieren of niet. Bovendien, er is geen gevaar meer voor bijten of piesen, slechts voor een leeg
gevreten portemonnee. Is dit waarom zoogdieren leuk zijn? Niet de aaibaarheidsfactor maar de 
draagbaarheidsfactor? Of is een bontjas alleen spannend door de juffrouw die er in zit? 
Het draait om de inhoud. 

Zijn zoogdieren leuk om het vlees dat erin zit? Van muizenpaté heb ik nog nooit vernomen, 
lnaar haas, konijn en wild zwijn, zo nl0et ik eerlijk bekennen, zijn best lekker. En eerlijk is 
eerlijk, ook ik heb er stiekem wel eens een gevangen en opgegeten. Je kunt het zien als een 

soort vindersloon. Ik zoek zoogdieren, en vind 
er af en toe eentje in de pan. (Waarschuwing: 
Niet teveel vangsten opeten, want dan kloppen de 
terugvangpercentages niet!). Denk niet dat bij elk 

exenlplaar dat ik zie, tue het water in de mond 
loopt, maar toch. Zou het de gedachte aan een 
smakelijk boutje zijn, dat n1ij het veld in jaagt? 
Zijn zoogdieren slechts basale geneugten? 

Dat ik zoogdieren leuk vind zal duidelijk zijn, 
maar zeg me wat mij drijft? 

Zoogdier, een smakelijk verhaa 

RA 

Zoogdier is het meest infOlmatieve zoogdierenblad 
in de Benelux en verschijnt vier keer per jaar. 
Je kunt je abonneren door de kaart in te vullen 
of door overmaking van € 
11,50 (BF 450) op 
rekening 000-1486269-35 of€ 11,50 (f2S,-) 
op postbank 203737 ten name van 
Penningnleester VZZ te Arnhem. 

-- -

LEDEN DIE LUTRA NIET VANAF HALF MAART HEBBEN ONTVANGEN 
KUNNEN BELLEN OF SCHRIJVEN NAAR HET VZZ KANTOOR 
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