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Weer kan een flink effect hebben op hazen
en konijnen. Bij flinke kou bijvoorbeeld
sterven dieren met een slechte conditie,
maar het weer kan ook een langere, ver-
traagde invloed hebben. Zo bleek uit het
volgen van jonge konijnen gedurende hun

hele leven, dat dieren die in de lente na
hun geboorte veel regen hebben moeten
doorstaan, trager groeien en dat ze in de
daaropvolgende winters, zeker als die
streng waren, een lagere overlevingskans
hebben. 

Er zijn dus hele directe, maar ook indirecte
en trager werkende effecten van het weer.
Koude kost het dier direct meer energie
om warm te blijven of zorgt voor thermale
stress, een hele hevige regenbui kan een
nest jonge konijntjes in een konijnenhol
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De winter is voor veel dieren een moeilijke tijd. Zo ook voor hazen en konijnen. 

De weersomstandigheden kunnen een behoorlijke invloed hebben op overleving van deze dieren,

maar bijvoorbeeld ook op het succes van de voortplanting. Hoe werken deze effecten op individuele

dieren door in de populatiedynamiek? Om dat te achterhalen analyseerden we afschotgegevens uit

Nederland en Duitsland van de afgelopen 28 jaar.

Heiko Rödel en Jasja Dekker
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verdrinken, maar kou, regen en sneeuw
kunnen ook zorgen voor een tragere groei-
snelheid of zorgen dat de dieren minder
efficiënt kunnen foerageren of eerder door
een roofdier gegrepen worden. 

Weer of klimaat Het gaat hier dus
steeds om effecten van weer en niet van
het klimaat. Het weer is de kortetermijn-
variatie rond de langdurige trends (het kli-
maat). Het weer is voor onderzoekers van
dieren minstens zo interessant als het kli-
maat, want een soort kan zich aanpassen
aan klimaat, maar niet aan het veel min-
der voorspelbare en variabele weer. Zoals
de Amerikanen zeggen: “Climate is what
you expect, weather is what you get!’. Het
weer kan daarom een sterk effect hebben
op fluctuaties in dichtheden.

Afschot Weerseffecten op individuen
moeten, als ze belangrijk genoeg zijn, ook
zichtbaar zijn op populatie-niveau. Om te
onderzoeken of dat zo is, heb je langdurige
telreeksen nodig. Maar omdat zulke lange
tellingen niet beschikbaar zijn, gebruikten
we een goed beschikbaar alternatief: af-
schotcijfers van jagers. We konden be-
schikken over de cijfers van het jaarlijkse
afschot uit 26 provincies en Bundesländer
van Nederland en Duitsland  over een pe-
riode van 28 jaar. Het gebruiken van jacht-
statistiek als indicator voor
populatiegrootte of -veranderingen is niet
altijd juist. Met name als de soort econo-
misch erg rendabel is of als het om trofee-
jacht gaat, geeft de jachtbuidel een
vertekend beeld van de aanwezige dicht-
heden. Maar uit gesprekken met jagers
door de auteurs en uit vergelijking van af-
schot met (kortere) telreeksen uit het Net-

werk Ecologische Monitoring van CBS,
SOVON en de Zoogdiervereniging blijkt dat
bij jacht op deze twee langoren het afschot
wordt aangepast aan de aantallen in het
veld.
We combineerden deze afschotcijfers met
weersgegevens van de meteorologische
diensten van beide landen. We kozen daar-
bij voor temperatuur en  neerslag. Omdat
er steeds meerdere weerstations in 1 pro-
vincie of Bundesland liggen, middelden we
de gegevens van de stations. In Bundes-
land Berlijn is de jacht op de haas niet toe-
gestaan, en daarom hebben we de
gegevens voor deze streek niet meegeno-
men in de analyse.

Afname haas We hebben de provinci-
ale afschotgegevens geanalyseerd met be-
hulp van  regressiemodellen. We corri-
geerden voor land (en daarmee voor ver-
schillen in jachtcultuur, en jachtwetten) en
analyseerden de data op schaal van pro-
vincie of Bundesland: de meest precieze
schaal waarvoor we gegevens hadden. 
Eerst hebben we voor beide soorten de
langdurige trends geanalyseerd. Hieruit
bleek dat hazen de afgelopen 28 jaar in
Nederland en Duitsland gestaag zijn afge-
nomen. Het is bekend dat deze afname al
in de jaren 1960 en 1970 zichtbaar was. De
belangrijkste oorzaak van deze langdurige
negatieve trend  moet gezocht worden in
de intensivering van de landbouw (Smith et
al. 2005), al is bekend dat ook ziekten, pre-
datoren, en weer invloed hebben op de po-
pulatiedynamiek van hazen. 
De konijnendata vertonen een afname na
1990, door de komst van het Viraal Hemo-
ragisch Syndroom, maar in de afgelopen
jaren weer een toename door ontwikkeling

van resistentie tegen deze ziekte. Dit pa-
troon was al bekend uit telgegevens uit de
duinen (Drees et al, 2007, Van Strien et al.,
2012).

Regen en kou De volgende stap was
het bepalen van effecten van regen en van
kou op de konijnen- en hazenpopulaties.
We hebben een aantal factoren getest op
hun invloed op de populatiegrootte in een
bepaald jaar: de hoeveelheid regen of de
temperatuur in de lente, herfst en winter
van het  jaar ervoor, de hoeveelheid regen
of de temperatuur in de lente direct voor
het afschot en tijdens het jachtseizoen
zelf.
Ten eerste had, zo bleek uit onze analyses,
regen een duidelijke invloed. De aantallen
geschoten hazen, en dus de hazenpopula-
tie waren lager in jaren met hogere hoe-
veelheden neerslag tijdens de zomer en/of
herfst in het jaar ervoor. De aantallen ge-
schoten wilde konijnen lager in jaren met
veel neerslag in de lente van hetzelfde jaar.
Die jaargetijden lijken onlogisch: iedereen
weet immers dat de winter, en niet de
zomer of lente de zwaarste tijd is voor die-
ren? Dat het weer in deze seizoenen zo'n
sterke negatieve invloed heeft en niet die
in de winter, wijten we aan het effect op
jonge dieren, en op parasieten. Veel regen
in de kwetsbaarste tijd van jonge hazen
kan, zo bleek uit onderzoek van individuele
dieren, hun overleving sterk beïnvloeden.
Veel regen zorgt ervoor dat endoparasie-
ten van hazen, zoals de veroorzakers van
coccidiose, beter in het veld overleven, en
daardoor vaker worden opgenomen in het
lichaam. Zo zorgen nattere lentes en zo-
mers voor meer infecties door parasieten.

Complexe konijnen Konijnen zitten
nog wat ingewikkelder in elkaar. Naast het
negatieve effect van de regen in de lente in
het jaar van afschot, werkten regen en kou
samen in op de konijnenpopulatie. De ko-
nijnenstand werd lager door lage tempe-
raturen in de voorgaande winter, maar
alleen als er tijdens de lente van het vorige
jaar veel neerslag was. Dit laatste resul-
taat suggereert dat de regenachtige lentes
de conditie of lichaamsbouw van jonge die-
ren zo sterk beïnvloeden, dat die in de win-
ter erop gevoeliger zijn voor sterke koude,
zoals ook bij het volgen van individuele ko-
nijnen al bleek. 

Oorsprong Het effect van weer was veel
sterker bij de konijnen dan bij de hazen.
Dat lijkt een verbazend resultaat: konijnen
leven immers in holen, je zou verwachten
dat ze daarmee prima bestand zijn tegen
weer en wind. Maar de haas komt uit onze
streken en is aan ons klimaat en weer
aangepast. Het konijn is afkomstig van het
Iberisch schiereiland en is dus van oor-
sprong een dier van droge en warme om-
standigheden. Het dier is in de
middeleeuwen door de mens in de lage
landen geïntroduceerd en heeft zich intus-
sen prima ingeburgerd, maar bevindt zich
in Nederland wel aan de grens van zijn
verspreidingsgebied. Noordelijker dan de
lijn Nederland, zuid-Zweden, Duitsland en
Polen komt het konijn niet voor. In dat licht
is het toch niet zo verbazend dat koude en
natte weersomstandigheden een grotere
invloed hebben op dit mediterrane dier.

Het zou interessant zijn om te onderzoe-
ken of het effect van weer op konijnen en
hazen in Spanje of Portugal vergelijkbaar
is met onze resultaten.
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Figuur 2a, b en c (a) de effecten van interactie van regen en temperatuur op de konijnpopulatie (b) de invloed van regen in de
lente voor het jachtseizoen van konijn. (c) de invloed van regen in de herfst voor- en tijdens het jachtseizoen van haas.
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Figuur 1 Het geïndexeerde afschot vertoont voor Duitsland (zwart) 
en Nederland (oranje) een significante negatieve trend.
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In het zomernummer 2012 van Zoogdier
gaf prof. Erik Van Der Straeten de volgende
definitie van een exoot: een soort, of een
lager taxon (ondersoort, variëteit), buiten
het natuurlijke verspreidingsgebied en hier

terecht gekomen door toedoen van de
mens. Bij toedoen door de mens gaat het
om direct menselijk handelen (met name
transportstromen of aanleg van infra-
structuur, zoals het Rijn-Donau kanaal).

Indirecte effecten van menselijk handelen,
zoals klimaatverandering, blijven hier bui-
ten beschouwing.
Zolang een exoot zich niet vestigt is er
geen probleem, maar circa een op de tien

vestigt zich wel en breidt zich sterk uit: de
invasieve exoten. Circa een op de tien van
deze invasieve exoten is echt schadelijk
voor de economie, gezondheid, veiligheid
of voor de natuur. Volgens deze twee ‘een
op tien’ vuistregels wordt uiteindelijk dus
maar een op de honderd (1/10 x 1/10) van
de ergens opgedoken exoten een werkelijk
probleem.

Praktische tijdsgrens In de praktijk
wordt vaak een tijdsgrens gehanteerd voor
het toedoen van de mens. Zo zijn konijnen
en zwarte ratten in de middeleeuwen door
de mens in Nederland en België terecht-
gekomen, maar worden ze over het alge-
meen niet als exoot beschouwd. Bij de sa-
menstelling van Rode Lijsten komen in
Nederland exoten van na 1900 niet in aan-
merking, maar die van vóór 1900 wel. Een
exoot van vóór 1900 wordt daarbij dus ge-
lijkgesteld aan een inheemse soort. Het is
praktisch om die grens van 1900 aan te
houden. Bruine rat (18de eeuw), zwarte
rat, huismuis (prehistorie) en konijn wor-
den in Nederland niet als exoot be-
schouwd. Dat geldt ook voor het damhert,
maar qua systematiek van de Rode Lijst is
dat twijfelachtig. Damherten zijn in Neder-
land weliswaar al in de 16de eeuw geïn-
troduceerd, maar alle bestaande
populaties zijn van na 1900. De oudste is
die van de Noord-Veluwe, ontstaan in 1902
toen Prins Hendrik damherten losliet uit
de hertenbaan van de paleistuin. Het mi-
nisterie van LNV wilde in het begin van de
jaren negentig het damhert tot onge-
wenste exoot verklaren, die verwijderd
moest worden. Daar kwam echter zoveel
protest tegen, onder andere van Vereniging
het Edelhert, dat het ministerie het dam-
hert in 1993 in de Nota Jacht en Wildbe-
heer als officieel inheems verklaarde.

Exoten onder de Nederlandse
zoogdieren Rekening houdend met de
1900-grens en het voordeel van de twijfel
voor het damhert, hebben we vier geves-
tigde exoten onder de Nederlandse zoog-
dieren: Pallas eekhoorn, Siberische
grondeekhoorn, muskusrat en beverrat.
Vijf andere uitheemse zoogdieren lijken in
de eerste fase van vestiging te zijn: munt-
jak, Amerikaanse nerts, gestreept stink-
dier, wasbeer en wasbeerhond. De
muntjak wordt geregeld  waargenomen in
het zuiden van Noord-Brabant en op de
Veluwe. Het gestreept stinkdier komt voor
in het Blauwe Bos en het nabij gelegen
Fochteloërveen. Eerst was de hoop dat de
daar ontsnapte stinkdieren gecastreerd

zouden zijn, maar het lijkt er helaas op dat
ze zich wel degelijk voortplanten. De was-
beerhond heeft net als de wasbeer Neder-
land vanuit Duitsland bereikt. Deze
wasbeerhonden stammen af van voor de
pelsjacht tussen 1928 en 1953 in de Oe-
kraïne en Wit-Rusland losgelaten exem-
plaren. De wasbeerhonden hebben zich
door Polen en Duitsland naar het westen
verspreid. Onze wasberen stammen af van
in 1934 nabij Kassel losgelaten exempla-
ren.

Moeflon De moeflon kan eventueel ook
als exoot beschouwd worden, maar alle
moeflons in Nederland waren tot voor kort
gehouden dieren. Ze kwamen alleen voor
binnen wildrasters. De kwestie ‘exoot of
niet’ speelde voor deze soort niet zo. Maar
nu de rasters van de Noorderheide weg
zijn, zijn er inmiddels wel moeflons in de
vrije wildbaan. Maar moeflons zijn strikt
genomen geen wilde dieren. Onze moe-
flons stammen af van moeflons van Cor-
sica en Sardinië. Die zijn in de prehistorie
door een fase van domesticatie gegaan en
in de Nieuwe Steentijd door landbouwers
vanuit het Midden-Oosten naar Corsica en
Sardinië gebracht. De moeflon lijkt wat dit
betreft vergelijkbaar met de Exmoor-pony
(zie Zoogdier 12-2).

Eekhoorns Twee uitheemse eekhoorns
hebben zich in Nederland gevestigd: de
Pallas eekhoorn bij Weert en de Siberische
grondeekhoorn bij Weert en bij Tilburg. Die
van Tilburg komen van het in 1972 opge-
heven dierenparkje in het park Oude Wa-
rande. De populaties van beide
eekhoornsoorten bij Weert stammen af
van exemplaren die bij een groothandel in
dieren ontsnapt zijn. De
Zoogdiervereniging heeft in
opdracht van het Team Inva-
sieve Exoten van het minis-
terie van EL&I een
risico-analyse uitgevoerd
voor uitheemse eekhoorns.
De Siberische grondeek-
hoorn zou een matig nega-
tief effect kunnen hebben op
de inheemse eekhoorn,
maar geen effect op econo-
mie, gezondheid of veilig-
heid. De risico’s van de
Pallas eekhoorn zijn groter
vanwege flinke knaag-
schade aan gebouwen en
bomen. In Frankrijk hebben
geïntroduceerde Pallas eek-
hoorns lokaal de inheemse

eekhoorn verdrongen. Het ministerie van
EL&I heeft de Zoogdiervereniging op-
dracht gegeven om alle in Nederland in
het wild levende Pallas eekhoorns weg te
vangen.

Amerikaanse nerts De Amerikaanse
nerts is een apart geval. In andere delen
van Europa heeft deze soort zich geves-
tigd, zoals in Scandinavië, Groot-Brittan-
nië en Spanje. Maar in ons land lijkt
vestiging niet te plaats te vinden, hoewel
al zestig jaar voortdurend nertsen ont-
snappen uit fokkerijen. In opdracht van het
Team Invasieve Exoten heeft de Zoogdier-
vereniging nertsen van fokbedrijven en in
het veld verzamelde nertsen met elkaar
vergeleken. Uit de verhoudingen tussen
stabiele isotopen bleek dat de meeste
nertsen kort geleden ontsnapt waren,
maar er waren toch ook enkele nertsen bij
die langere tijd in het wild geleefd hadden.
Geen van de in het veld verzamelde nert-
sen had zich voortgeplant.  Mogelijke oor-
zaken van het niet vestigen in Nederland
zijn de hier intensieve bestrijding van mus-
kusratten, met als bijvangst nertsen, of
PCBs. Nertsen zijn erg gevoelig voor
PCBs, nog gevoeliger dan otters.

Schade Voor de negen (bijna) gevestigde
uitheemse zoogdieren in Nederland geldt
de algemene vuistregel, dat maar een op
de tien invasieve soorten wezenlijke
schade veroorzaakt, blijkbaar niet (tabel
1). Ervaringen uit binnen- en buitenland
laten zien dat vier van de negen zeker
schadelijk zijn. Gezien negatieve effecten
op de biodiversiteit van bossen in Engeland
kan ook de muntjak een probleem gaan
vormen. De enige vrijwel zeker onschul-

Exoten, een vloek of een zegen?
Enerzijds lijken exoten een welkome aanwinst voor de biodiversiteit. Het zijn weliswaar vreemde 

eenden in de bijt, maar ze hebben aantrekkingskracht  op veel biologen en natuurliefhebbers. 

Soms worden ze bewust ingevoerd en uitgezet, al dan niet met een doel. Anderzijds zijn er 

bedenkelijke kanten: faunavervalsing en het verdwijnen van aloude soorten door niche-concurrentie.

Hoe is de situatie rond de Nederlandse exoten onder de zoogdieren en welke bedreigingen 

gaan daarvan uit?

Johan Thisssen

Muntjak. Foto H. Damke

Natuurlijke ontwikkeling versus veiligheid, schade en overlast
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Moeflon.
Foto Maaike Plomp



Verder lezen?

• Nieuwsbrief Kijk op exoten (zie www.zoog-
diervereniging.nl/node/1355)

dige is de Siberische grondeekhoorn. Deze
heeft in Europa ongeveer twintig geïntro-
duceerde populaties, maar dat heeft ner-
gens tot problemen geleid.

Bestrijden of niet? Met uitzondering
van het gestreept stinkdier staan de ge-
noemde gevestigde of bijna gevestigde uit-
heemse zoogdieren op Bijlage 1 van de
Regeling beheer en schadebestrijding die-
ren, die een uitwerking is van de Flora- en
faunawet. Gedeputeerde Staten mogen
deze dieren laten bestrijden, ongeacht de
mening van de terreineigenaar.
Al of niet bestrijden moet een afweging zijn
tussen de drie aspecten 
1) kosten en inspanning 
2) baten in termen van voorkomen van
schade en 
3) kans op succes. 
Beverrat en muskusrat worden in Neder-
land flink bestreden vanwege de risico’s
voor de waterkering. De rattenvangers sla-
gen er in om de stand omlaag te brengen,
maar uitroeien is niet haalbaar. Ook uit-
roeien van wasbeer en wasbeerhond zal
niet mogelijk zijn, door de voortdurende
immigratie vanuit Duitsland. Een alge-
mene bestrijding van wasbeer en was-
beerhond ligt niet voor de hand, omdat de
schade naar verwachting hoogstens lokaal
is, bijv. in het geval van kwetsbare broed-
vogelkolonies.

Het verdient wel aanbeveling om met
kracht te proberen om nu nog kleine en
geïsoleerde populaties van exoten uit te
roeien, als aanzienlijke schade dreigt. In
Nederland geldt dat voor  Pallas eekhoorn,
gestreept stinkdier en muntjak.

De overheid In artikel 8h van het Bio-
diversiteitsverdrag staat dat landen ver-
plicht zijn om beleid te ontwikkelen
waarmee de introductie van soorten, die
inheemse soorten of ecosystemen kunnen
bedreigen, wordt voorkomen. Op 28 no-
vember 2008 verbood staatssecretaris
Geke Faber op grond van de Flora- en fau-
nawet het houden van grijze eekhoorn,
Amerikaanse voseekhoorn, Pallas eek-
hoorn en muntjak. Voor de eekhoorns had
de Zoogdiervereniging hier op aan gedron-
gen. Op zich een goede maatregel, maar
de vrees bestaat dat juist vanwege dit ver-
bod iemand in Brabant gehouden munt-
jaks daar heeft losgelaten. 
Het ministerie van EL&I is nu bezig met
een positieflijst voor zoogdieren. Op deze
lijst komen de zoogdieren, die men wel
mag houden. Zo’n positieflijst is een ver-
betering ten opzichte van het negatieflijstje
met vier soorten van november 2008. Bij de
positieflijst speelt dierenwelzijn een grote
rol, maar naar verwachting zal ook het ri-
sico van exoten hierbij betrokken worden.

Oproep Het ministerie van EL&I wil een
goed beeld krijgen van de verspreiding van
exotische planten en dieren in Nederland.
Daarom is het Signaleringsproject Exoten
gestart op initiatief van het Team Invasieve
Exoten. 
Het Signaleringsproject Exoten heeft als
doel vrijwilligers te enthousiasmeren, uit
te kijken naar exoten en waarnemingen te
melden. Goede, actuele exotenwaarne-
mingen zijn interessant voor terreinbe-
heerders, natuurorganisaties, natuurlief-
hebbers, wetenschappers en beleidsma-
kers in Nederland.
Blijf vooral uw waarnemingen van uit-
heemse zoogdieren invoeren op www.tel-
mee.nl of www.waarneming.nl. 
U kunt ook een e-mail sturen naar waar-
neming@zoogdiervereniging.nl. Op dit mo-
ment heeft de Zoogdiervereniging grote
belangstelling voor waarnemingen van uit-
heemse eekhoorns, muntjak en was-
beer(hond).

Johan Thissen was tot voor kort medewer-
ker van de Zoogdiervereniging en is nu
werkzaam bij NABU Naturschutzstation
Niederrhein

Links: wasbeer. Rechts: grijze eekhoorn. Foto’s Maaike Plomp
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Soortnaam Gevestigd Herkomst Schadelijk

Pallas eekhoorn ja Oost-Azië ja
Siberische grondeekhoorn ja Noord-Azië nee
Muskusrat ja Noord-Amerika ja
Beverrat ja Zuid-Amerika ja
Amerikaanse nerts nog niet Noord-Amerika ja
Wasbeer nog niet Noord-Amerika lokaal?
Wasbeerhond nog niet Oost-Azië lokaal?
Gestreept stinkdier nog niet Noord-Amerika ?
Muntjak nog niet Oost-Azië ja?

Tabel 1 Gegevens omtrent de belangrijkste exoten in Nederland.

In het Integrale Gebiedsplan Laarakkerse
Waterleiding is een van de doelstellingen
de realisatie van een dassencorridor tus-
sen Nederland en Duitsland nabij Cuijk en
Boxmeer. Het is een belangrijk leefgebied
voor de das en juist hier vindt veel uitwis-
seling plaats tussen Nederlandse en
Duitse dassen. In het reconstructieplan
regio Peel en Maas is echter aangegeven
dat dit gebied ook zeer geschikt is voor in-
tensieve boomkwekerij. Maar de kale stro-

ken grond in reguliere intensieve boom-
kwekerijen hebben weinig te bieden voor
dassen. Dit deel van Brabant is zoals ge-
zegd van groot belang voor migrerende
dassen van en naar Duitsland. 
Om de bruggenhoofdfunctie voor de Bra-
bantse dassenpopulatie intact te laten, is
het van belang dat het landschap in dit mi-
gratiegebied in voldoende mate behouden
blijft. Dassen verplaatsen zich bij voorkeur
via routes die voldoende dekking geven,

zoals singels, houtwallen, heggen en droge
greppels. Ook geschikte burchtlocaties,
rust en stilte zijn van essentieel belang
voor de das. Daarnaast is het belangrijk
dat voldoende voedsel aanwezig is voor
zowel de migrerende als de territoriale
dassen. De das is het grootste inheemse
roofdier van Nederland, maar voedt zich
voornamelijk met regenwormen (Roper,
2010 en Neal and Cheeseman, 1996). In de
regio Cuijk is de dichtheid van dassen-

Dassen en duurzame boomteelt 

kunnen goed samen

Das. Foto internet

In Nederland is er vaak spanning tussen het natuurbelang en het economische belang. 

Zo ook in de grensstreek tussen Nederland en Duitsland ter hoogte van Cuijk. Hier moeten volgens

het reconstructieplan Peel en Maas zowel de das (Meles meles) als de boomteelt bediend worden.

Adviesbureau CLM onderzocht in samenwerking met de Dassenwerkgroep Brabant, de Brabantse

Milieufederatie en de ZLTO-afdeling Cuijk dat beide prima samengaan, als bij de inrichting en het

beheer van de kwekerijen rekening wordt gehouden met dassen. Daarmee wordt ook nog eens een

duurzame teeltwijze gerealiseerd. 

Anneloes Visser, Willy Thijssen, Geert Verstegen en Peter Leendertse 
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Verder lezen?

• Baars, T., N.J.M. van Eekeren, R. Dirksen, M.
Brinkman. 2000. Wormen als maat voor bo-
demleven en bodemvruchtbaarheid. Vlugschrift
Veehouderij #20. Louis Bolk Instituut, Drieber-
gen.
• Rutgers, M., C. Mulder & A.J. Schouten, 2007.
Typeringen van bodemecosysteemdiensten in
Nederland met tien referenties voor biologische
bodemkwaliteit. RIVM rapport 607604008
• Roper T.J., 2010. Badger. HarperCollins Pu-
blishers. London 
• Neal, E. & C. Cheeseman, 1996. Badgers. Poy-
ser Books.

een onderzoek naar de effecten van boom-
teelt op het bodemleven uitgevoerd. Bij het
onderzoek waren de Dassenwerkgroep
Brabant en ZLTO-afdeling Cuijk nauw be-
trokken. 

Dankwoord De auteurs bedanken, Luc
Arts van ZLTO-afdeling Cuijk en HAS-stu-
dent Aerjen Jouwsma voor hun medewer-
king aan de opzet en uitvoering van het
onderzoek. Ben van Dinther en Jacinta
Hack van Tauw werkten mee aan de uit-

voering en rapportage. De reconstructie-
commissie Peel en Maas, gemeente Box-
meer en de stuurgroep Landbouw
Innovatie Brabant ondersteunden dit on-
derzoek gezamenlijk.

Anneloes Visser en Peter Leendertse wer-
ken bij Adviesbureau CLM, Willy Thijssen
is verbonden aan de Dassenwerkgroep
Brabant en Geert Verstegen werkt bij de
Brabantse Milieu Federatie.

burchten het hoogst in gebieden waar re-
genwormen te vinden zijn. Ook uit maag-
onderzoek van dassen blijkt dat
regenwormen een belangrijke voedselbron
zijn. Het is dus van groot belang dat voor
dassen ook in de corridor voldoende voed-
sel in de vorm van regenwormen te vinden
is. 

Regenwormen In het onderzoek van
CLM is het bodemleven (regenwormen) in
de boomteelt vergeleken met maïs- en
graslandpercelen. Regenwormen zijn niet
alleen een belangrijke voedselbron voor de
das, maar zorgen tevens voor een goede
bodemstructuur die van belang is voor een
duurzame boomteelt. Negen clusters waar
meerdere jaren achter elkaar boomteelt
heeft plaatsgevonden, zijn geselecteerd.
Per cluster zijn ook een weidegras-, snij-
gras- en akkerperceel geselecteerd met
hetzelfde bodemtype. De boomteeltperce-
len zijn onderzocht op de aanwezigheid
van regenwormen tussen de bomen in de
rij (kale grond), maar ook tussen de bo-
menrijen (afwisselend kale grond of be-
groeid met gras). De bemonsteringen zijn
gedaan in het najaar, voorjaar en in de
zomer. Daarnaast zijn kenmerken van het
gewas, de omgeving en bodem (fysisch en
chemisch) vastgelegd.

Gras Het onderzoek heeft aangetoond
dat in grasstroken tussen de bomenrijen
vergelijkbare aantallen regenwormen
voorkomen als in snijgrasland. Regenwor-
men komen nauwelijks voor wanneer de
grond tussen de bomenrijen kaal is. Deze

situatie is vergelijkbaar met maïsakkers,
want ook daar komen nauwelijks regen-
wormen voor. Beide situaties zijn dus on-
gunstig voor de das. In de kale grond is
minder organische stof (bladafval, verteerd
gras) aanwezig als voedsel voor de regen-
worm. Ook droogt de onbedekte grond
eerder uit, waardoor het vochtgehalte te
laag wordt voor regenwormen. 
Met name begraasd grasland is rijk aan
regenwormen met een hogere biomassa.
Dat is gunstig voor de dassen, die minder
lang op zoek zijn naar voedsel en daardoor
met minder energie in hun dagrantsoen
kunnen voorzien. Het is bekend dat met
organische mest bemeste percelen aan-
trekkelijker zijn voor regenwormen dan die
waar kunstmest is toegepast (Baars et al.,
2000).
In het najaar werden de grootste aantallen
regenwormen geteld. Voor grasland op
zand is normaliter ca. 180 regenwormen
per m2 een goede score (Rutgers et al.
2007). Dit aantal werd in het najaar op de
percelen met snijgras behaald. Op perce-
len met weidegras ligt het aantal tijdens
de meting in het najaar met ongeveer 290
regenwormen per m2 boven dit aantal. In
de grasstroken op de boomteeltpercelen
werd dit normgetal niet gehaald (130 re-
genwormen per m2). Door de hogere tem-
peratuur en het droger worden van de
bodem is het aantal regenwormen in de
zomerperiode lager. De terugval in aantal
was op de graslandpercelen relatief groter
dan op de boomteeltpercelen. Een verkla-
ring kan de schaduwwerking van de
bomen zijn, waardoor de grond langer

vochtig blijft. Ook irrigatie kan bijdragen
aan het vochtig houden van de grond.
Duurzame boomteelt De onderzoe-
kers bevelen aan het areaal gras in foera-
geergebieden van de das zo veel mogelijk
te behouden en grasstroken in de boom-
teelt te stimuleren. Niet alleen grasstro-
ken, maar ook andere maatregelen zijn
van belang voor een dasvriendelijke boom-
teelt en een duurzame (boom)teelt voor
teler en omgeving. Denk aan meerjarige
boomteelt in plaats van kortdurende teelt,
behoud van struweel rondom percelen, be-
mesting met organische mest in plaats
van kunstmest, bladafval of gewasresten
laten liggen als voedsel voor regenwormen
en om de bodem vochtig te houden, ge-
wasbeschermingsmiddelen, die het bo-
demleven schaden,  vermijden en
spuitsystemen gebruiken waarbij minder
middelen worden gebruikt.

Samenwerking Boomteelt is een
vorm van grondgebruik die in Brabant
steeds meer in opgang is. Vooral de leem-
houdende gronden in het oosten van Bra-
bant zijn gewild. Door de hoge
grondprijzen dient een hectare vanuit eco-
nomisch perspectief steeds meer op te le-
veren. De intensiteit van het bodemgebruik
met machines, gewasbeschermingsmid-
delen en bemesting neemt toe. Door deze
intensivering staat de biodiversiteit steeds
meer onder druk. Een hoge biodiversiteit
is niet alleen van belang voor natuur, maar
ook voor een duurzame land- en tuinbouw.
De Brabantse Milieufederatie heeft in sa-
menwerking met CLM Onderzoek & Advies

Figuur 1 Ligging boomteeltintensiveringsgebied en dassencorridor
(bron: reconstructieplan Peel en Maas en IGP Laarakkerse Waterleiding)

Stapelvoedsel

Voor de das is het aantal regenwormen in

de bodem van groot belang. Regenwor-

men vormen het stapelvoedsel van de

das. Een volwassen mannetje moet per

dag ongeveer 400 regenwormen eten om

aan zijn energiebehoefte te voldoen. Een

achteruitgang van het aantal regenwor-

men heeft direct effect op de das wan-

neer geen andere voedselbronnen

beschikbaar zijn. Bij een tekort aan re-

genwormen zal de das alternatieve voed-

selbronnen moeten zoeken. Het zoeken

daarvan kost meer energie en kan vooral

een probleem vormen in schrale gebie-

den, in de zoogperiode en bij het doorko-

men van de winter.

Figuur 2 Regenwormen per locatie 2009/2010 n_gras=9/11, n_akker=8/10, n_boomteelt=9/10

Boomkwekerij. Foto van de auteurs.
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Bevers zijn bezige beestjes. Ze zijn voort-
durend in de weer met het zoeken naar en
het verzamelen van voedsel en met het
bouwen en onderhouden van een ge-
schikte nest- en schuilplaats. Op plaatsen
waar de leefomstandigheden niet optimaal
zijn, blijven ze niet bij de pakken neerzit-
ten.  Met enig knaag- en sleepwerk wor-
den waterlopen afgedamd om het
waterdebiet naar hun hand te zetten.
Daardoor kunnen terreinen onder water
komen te staan die niet voor een langdu-
rige inundatie zijn voorbestemd.
Conflicten met bevers ontstaan meestal op

plekken die onmiddellijk grenzen aan de
oever van een waterloop waarin bevers aan
de slag zijn. Meestal doen landbouwers
hun beklag maar af en toe worden ze ook
door bosbouwers en zelfs natuurbescher-
mers met de vinger nagewezen.

Soortendiversiteit in beverland
Nochtans mogen we ons gelukkig prijzen
met de terugkeer van de bever, ook al is
die niet overal op een natuurlijke wijze ver-
lopen. De bever is de landschapsarchitect
en biotoopbeheerder bij uitstek. Hun eco-
logische impact is veelzijdig; ze kunnen

een landschap op korte termijn grondig
veranderen (Harthuhn, 1998; Rosell et al.,
2005). Ze bouwen dammen en burchten,
graven holen en smalle kanalen, stuwen
kleine plassen en beken op en vellen
bomen die bosverjonging initiëren. De spo-
ren en restanten van alle gegraaf, geknaag
en gesleep leveren microhabitats en bij-
zondere habitatelementen op waarvan tal
van dier- en plantensoorten meeprofite-
ren. (o.a. Nolet & Rosell, 1998; Nummi,
1992).  In gebieden waar bevers zich onge-
stoord kunnen vestigen, verdubbelt bij-
voorbeeld niet alleen het aantal

vissoorten, maar ook het gewicht en de bi-
omassa aan vis (Hanöffer & Schürli, 2003).
Als geen ander dier kan de bever het aan-
zicht van een landschap ingrijpend veran-
deren en dit op een wijze die de mens niet
kan evenaren.  Waar bevers onbeperkt hun
gang kunnen gaan, ontstaan breed uitdij-
ende waterlandschappen met natte wei-
den, ondiepe plassen, rietkanten,
moerasruigten, broekbossen en tijdelijke
poelen. Deze veranderingen komen niet
alleen de biodiversiteit ten goede maar
kunnen ook de mens dienstig zijn. Zo hoe-
ven we ons niet langer te bekommeren om
overstromingsgebieden die water bergen.
Beverhabitats kunnen onder goede om-
standigheden tot 60% meer water ophou-
den (Hood, 2006). Het is ook de soort bij
uitstek om een natuurgericht oeverherstel
te introduceren.  Doordat bevers barrières
van hout en waterplanten opwerpen, wordt
water opgestuwd en afgeleid. Beperkte
habitateisen zijn zowel vloek als zegen..
Bevers stellen geen hoge habitateisen en
waar nodig passen ze de omstandigheden

aan aan hun behoeften. Zelfs in waters van
een minder goede waterkwaliteit voelen
bevers zich thuis. Dergelijke onverschillig-
heid kan problemen oproepen. Wanneer
vervuilde waterlopen worden opgestuwd,
kan vervuild water overstromen en naast-
liggende (water)gebieden van een goede
milieukwaliteit vervuilen. Op zich treft de
bever hiervoor geen schuld maar wel die-
gene die het water vervuilt; maar in af-

wachting van een oplossing voor de water-
vervuiling kan dit wel de habitatkwaliteit
van ecologisch waardevolle biotopen na-
delig beïnvloeden.
Anderzijds kunnen geringe vervuilingen
een natuurlijke waterzuivering ondergaan
door stagnering van het water in rietvelden
en moerasbossen of met zuurstof worden
verrijkt door een afwisseling in stroom-
snelheid binnen een structuurrijke beek-
bedding. Voedingsstoffen zoals nitraten en
fosfaten worden door water-, oever- en
moerasplanten afgebroken, zwevende
stoffen en bodemdeeltjes worden door de
takkenhopen van dammen gefilterd of zet-
ten zich af in beekbochten en stromings-
luwe zones.

De tanden erin Bevers zijn vegeta-
riërs. In de zomer eten ze vooral grassen,
kruiden, waterplanten, bladeren en loten
van bomen en struiken. In de winter komt
daarbij ook de bast van bomen en struiken.
Vooral zachthoutsoorten genieten hun
voorkeur; voornamelijk wilgensoorten en
in minder mate ook andere soorten zoals
populier, es, hazelaar, vogelkers en els
(Nolet, Hoekstra & Ottenheim, 1994; Haar-
berg & Rosell, 2006). Houtige gewassen
worden ook gebruikt voor de bouw van
dammen en burchten.  Het geknaag aan
stammen vertoont veel gelijkenis met ons
hakhoutbeheer en zorgt voor de verjonging
van bomen en struiken. Hun stobben kun-
nen immers achteraf gemakkelijk opnieuw
uitlopen. De knaagactiviteit van de bever
kent evenals het hakhoutbeheer een vaste
omlooptijd. Pas na enkele jaren keert de
bever terug naar de plaatsen waar hij eer-
der knaagwerk heeft verricht. De meeste
bomen hebben in de tussentijd nieuwe
scheuten gevormd die de bever opnieuw
tot voedsel dienen.
Na het knagen blijven vaak takdeeltjes
over die met het water worden meege-
voerd en elders aanspoelen en wortelen.
Zo kunnen bomen en struiken nieuwe ge-
bieden koloniseren, zich verjongen en ge-
nenmateriaal uitwisselen.
Nu gebeurt het niet zo vaak dat bevers
dikke bomen vellen, hoewel dit het meest
opvalt en soms spectaculair is om zien.
Twee derde van de gevelde bomen heeft
een stamdoorsnede van minder dan 15 cm
(Zahner, 1997a). In de gevallen dat bevers
dreigen waardevolle bomen aan te knagen
of waar het afknagen van bomen een vei-
ligheidsrisico inhoudt, volstaat het om een
gaasdraad (bijv. schapengaas of kleinma-
ziger) ruim rondom de stambasis te wik-
kelen of met een laag staande dubbele

schrikdraad te omtuinen. Boomgroepen
worden beter in hun geheel uitgerasterd
met een schrikdraad ofwel met een één
meter hoge omheining waarvan de draad
onderaan, naar de buitenzijde toe, hori-
zontaal of  in een hoek van <45° ongeveer
20 cm diep wordt ingegraven.
Door aanplanting van door bevers minder
geliefde bomen en struiken kan preventief
de vestiging van bevers op bepaalde plaat-
sen worden ontmoedigd. Omgekeerd kun-
nen op voor bevers geschikte plaatsen
voorkeursoorten worden aangeplant om
de bever aan te trekken. De aanplanting
van populieren voor de houtteelt in bever-
rijk gebied is daarom geen goed idee.

Boer en bever Wanneer bevers zich
tegoed doen aan landbouwgewassen dan
wijst dit meestal op een gebrek aan andere
voedselbronnen. Vaak liggen akkers vlak-
bij een waterloop en doorgaans ontbreken
brede en gevarieerde oeverstroken of
beekbegeleidende bossen en bosstroken.
Bevers foerageren het liefst dicht bij het
water. Ze zijn dan ook voor het merendeel
binnen een strook van 10 meter langs de
oever actief. Een brede, structuur- en
soortenrijke oeverbuffer van 10 tot 20
meter kan in veel gevallen beverproble-
men voorkomen (Heidecke & Klenner-
Fringes, 1992). Waar dat onmogelijk is,
helpt een laag elektrisch raster om de die-
ren van de gewassen weg te houden. De
keuze voor een andere, door de bever min-
der geliefde teelt of de aanplanting van
wilgenstruweel als afleiding, kan uiteraard
ook een oplossing bieden. 

Overstroming Hierboven is  verwezen
naar de voordelen die het geheel of ge-
deeltelijk opstuwen van water biedt. Er zijn
echter ook gevallen waarin overstromin-
gen minder zijn gewenst, bijv. omdat in de

Beverzorgen en 
zorgen voor bevers

Bever. Foto Willy de Koning

Meanderende rivier. Foto Sander Claes

Naarmate de bever op steeds meer plaatsen in België en Nederland opduikt, verhoogt het aantal

situaties waarin deze grote knager in conflict komt met menselijke belangen. Het komt er nu op

aan duurzame oplossingen te bedenken die een samenleven van bever en mens mogelijk maken.

Dirk Criel
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Beversporen in een tarweakker. Foto Sijmen van der Veen

Zoogdier 23-4  pagina 11 



Zoogdier 23-4  pagina 13

Na in 1826 te zijn uitgestorven, werd de
bever in 1988 weer uitgezet in de Bies-
bosch. Daarna volgden andere gebieden,
en de bever heeft zich inmiddels verspreid
over een groot deel van Nederland. Mo-
menteel zijn het er ongeveer 600 en dit
aantal zal zich de komende twee decennia
waarschijnlijk vertienvoudigen tot zo’n
7000 dieren in 2035. Problemen zijn te
voorkomen door tijdig maatregelen te tref-
fen.

Verrijking of schadepost? Voor na-
tuurgebieden is de bever meestal een ver-
rijking. Door zijn invloed op de
waterhuishouding door het bouwen van
dammen en het omknagen van bomen
heeft de bever een grote invloed op zijn
omgeving. Dit zorgt voor een grotere soor-
tenrijkdom, een van de redenen waarom
de bever een geliefd natuurbeheerder is.
Maar dezelfde eigenschappen kunnen
minder gunstig uitpakken buiten natuur-

gebieden, omdat zij daar tot overlast kun-
nen leiden. Voorbeelden zijn het aanvreten
van gewassen in de akkerbouw en boom-
teelt, wateroverlast door de bouw van
dammen op ongewenste plekken (zoals op
landbouwpercelen en wegen) en het gra-
ven in dijken. De financiële schade in de
landbouw blijft naar verwachting beperkt,
zeker in verhouding tot bijvoorbeeld gan-
zen en muskusratten, maar het bouwen
van dammen en het ondermijnen van dij-

Nederlandse beverpopulatie
blijft groeien

De Nederlandse beverpopulatie is de afgelopen twee decennia hard gegroeid, en dat zal ook nog 

wel een tijdje zo doorgaan. Hiermee wordt de kans op overlast groter, bijvoorbeeld door het graven

in rivierdijken en het bouwen van dammen. Hoe kunnen terreinbeheerders, waterschappen en 

landbouwers hiermee omgaan? De Zoogdiervereniging organiseerde hierover op 13 november een

symposium, in samenwerking met twee waterschappen en het Faunafonds.

Stefan Vreugdenhil

Bever met jongen. Foto Willy de Koning

De invloed van de bever op een rivierloop en de omringende begroeiing.

Fase 1 Fase 2

Fase 3

Beverdam

Vooruitkijken op symposium voorkomt overlast

omgeving een woning of andere infra-
structuur ligt of omdat het behoud van
specifieke natuur- of landschapselemen-
ten in het gedrang komt. In zulke gevallen
moet naar oplossingen worden gezocht
waarbij het waterniveau dat de bever heeft
ingesteld, kan worden gereguleerd. Het
verwijderen van een beverdam wordt uit-
gesloten. In plaats daarvan bestaat de mo-
gelijkheid om een beverdam te draineren
tot op het  gewenste waterniveau. Daar-
voor wordt een lange buis met een door-
snede van 20 tot 40 cm - afhankelijk van de
breedte van de dam - schuin door de dam
heengestoken (o.a. Heidecke, 1985) .
Hierop bestaan nog tal van varianten. Men
moet ook voorkomen dat bevers wateraf-
voerbuizen blokkeren. Dit kan door op
ruime afstand van de afvoer een breedma-
zig gaas voor de buisopening te plaatsen.
Ook daarvoor bestaan verschillende con-
structies en technieken (Halley & Bevan-
ger, 2005).
Hoewel het graven van holen in dijken
minder problemen geeft dan bijvoorbeeld

bij de muskusrat, zijn er gevallen waarin
het uitgraven van beverholen niet toelaat-
baar is. In zulke gevallen moeten het door-
graven worden verhinderd door het
aanbrengen van een damwand, draadras-
ter, steenbeschoeiing of ander ondoor-
dringbaar materiaal. Nieuwe dijken in
bevergebieden kunnen best op een afstand
van meer dan 10 meter van de oever wor-
den opgeworpen. Geleidelijk hellende ta-
luds en oevers zijn evenmin voor
graafactiviteiten geschikt. Bevers verkie-
zen de onmiddellijke nabijheid van water
om een hol te graven.

Ruimte voor water en bevers
Uit het voorgaande blijkt dat de bescher-
ming van de bever uitstekend samengaat
met een waterbeheer dat ruimte geeft aan
beken en rivieren en waarin natuurlijke
watersystemen voorop staan. Het vergt
slechts beperkte ruimtelijke ingrepen om
zowel aan de bever als aan het water
plaats te bieden. Om alsnog een en ander
in goede banen te leiden en ervoor te zor-

gen dat geen overlast ontstaat, kan de
overheid een actief aankoopbeleid voeren
dat gericht is op de verwerving van over-
stromingsgevoelige gronden en brede buf-
ferstroken (> 10 m) langs waterlopen. Op
deze wijze wordt in één klap een oplossing
gegeven voor de vele problemen in ver-
band met (oever)erosie, inspoeling of in-
waai van meststoffen en pesticiden in
waterlopen, verdroging, waterberging en
vraatschade aan gewassen. Tegelijk
komen ook duurzame natuurverbindingen
tot stand die de grote natuurkernen door
middel van kleine, lokale natuurstapste-
nen (lees:  beverleefgebieden) met elkaar
verbinden. In de gevallen dat alsnog
schade door bevers voorkomt is een aan-
gepaste schadevergoeding aangewezen
terwijl in probleemgevallen gedupeerden
op gepaste wijze moeten worden gehol-
pen. Dergelijk opzet is niet nieuw en wordt
in Duitsland reeds in verschillende deel-
staten toegepast – onder meer in Beieren
(Bayerisches Landesamt für Umwelt,
2009).

Verder lezen?
• In het artikel wordt veel verwezen naar literatuur.
Voor belangstellenden is de literatuurlijst op te vragen bij:
Dirk Criel (info@driekwartgroen.be)
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ken kan tot substantiële kosten leiden.

Maatregelen Overlast is meestal te
voorkomen. En ook als dit niet lukt, zijn er
vaak nog genoeg mogelijkheden om die
overlast op te lossen. Maar dan moeten
waterschappen, Rijkswaterstaat, provin-
cies, terreinbeheerders en landbouwers
wel tijdig maatregelen nemen. Voor deze
doelgroep organiseerde de Zoogdierver-
eniging een symposium. Sprekers van het
bureau van de Zoogdiervereniging, water-
schap Peel en Maasvallei en waterschap
Rivierenland lieten zien welke maatrege-
len genomen kunnen worden. 

Symposium Vilmar Dijkstra liet op het
symposium namens de Zoogdiervereni-
ging zien hoe de verspreiding van de be-
vers de afgelopen 25 jaar is verlopen. Hij
maakte duidelijk dat de voorheen geïso-
leerde populaties steeds meer met elkaar
in verbinding komen te staan. Het is de
verwachting dat dit zich zal doorzetten en
dat de bever zich ook in fijnere watersys-
temen zoals in Noord-Brabant zal vesti-
gen. 
Het waterschap Peel en Maasvallei heeft
inmiddels ruime ervaring opgedaan met
beverbeheer. Inge Janssen, ecoloog bij dit
waterschap, liet de dilemma’s zien waar-
mee het waterschap soms te kampen
heeft. Zoals bevers die zich vestigen in een
monumentale kasteeltuin, waar zij aan
beeldbepalende bomen knagen. Ga je hier
bevers wegvangen, of laat je ze hun gang
gaan? Recent is voor het eerste gekozen,
maar het is de vraag of dit in de toekomst
vol te houden is. Ook de afweging van de
belangen van natuur en landbouw speelt
regelmatig, bijvoorbeeld wanneer een dam
wordt gemaakt naast een akker. Gepro-
beerd wordt de bevers een blijvende plaats
te bieden, maar in sommige situaties is

dat niet mogelijk. Maar dat het weghalen
van een beverdam geen sinecure is, laat
het voorbeeld zien van een dam die een
medewerker van het waterschap dagelijks
verwijdert, maar die elke nacht weer door
de bever wordt opgebouwd. En dat al bijna
een jaar lang! Al met al is waterschap Peel
en Maasvallei erg blij met de bever, maar
de kosten lopen wel op. Hiervoor zoeken
zij met de provincie Limburg een pragma-
tische oplossing,
In het werkgebied van waterschap Rivie-
renland neemt de bever ook toe. Hans van
Poelwijk, hoofd van de afdeling Muskus-
en Beverrattenbestrijding, gaf aan dat dit
meestal prima gaat. Maar vooral met hoog
water moet worden opgelet dat de bevers
niet in een dijk gaan graven. Bij hoog water
wordt daarom extra gesurveilleerd. De
conclusie van Hans van Poelwijk was dat
een goede samenwerking tussen de be-
trokken partijen een must is. Bijvoorbeeld
voor het aanleggen van hoogwatervlucht-
plaatsen, waar bevers terecht kunnen en
waardoor de dijken worden ontzien.
De eindconclusie van dagvoorzitter Kees
Vonk (waterschap Rivierenland) was dat er
behoefte is aan een gezamenlijke en breed
gedragen ‘bevervisie’ en dat ervaringen
worden uitgewisseld. De Zoogdiervereni-
ging neemt deze handschoen graag op,
samen met de betrokken partijen.
Aan het einde van het symposium werd het
boek ‘Bevers’ door Rob van Westrienen
aangeboden aan dijkgraaf Roelof Bleker
van waterschap Rivierenland, die aangaf
blijvend te willen bijdragen aan goede op-
lossingen.

Stefan Vreugdenhil is werkzaam bij het bu-
reau van de Zoogdiervereniging

Verder lezen?

• Zoogdiervereniging Brochure ‘Samenleven
met bevers’ (2012). 
• Jasja Dekker en Stefan Vreugdenhil. 
Bevers, KNNV Uitgeverij (2012)

Beiden zijn verkrijgbaar via 
www.zoogdierwinkel.nl)
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Er kunnen nog veel meer 
bevers bij!

Het gaat goed met de bever en daar zijn we erg
blij mee. Op 13 november heeft de Zoogdier-
vereniging een bericht naar buiten gebracht
over het succes van de bever. Helaas is de
boodschap niet altijd goed opgepakt door de
pers. Op diverse websites en in een aantal
kranten is gemeld dat de Zoogdiervereniging
stelt dat het ‘te’ goed gaat met de bever en dat
nu maatregelen moeten worden genomen. Dat
is zeker niet het geval. Integendeel zelfs: wij
zijn juist erg blij dat het zo goed gaat met de
bever en er kunnen zelfs nog veel meer bevers
bij.
De toename van de bever is dus goed nieuws.
Tegelijkertijd vindt de Zoogdiervereniging het
wel belangrijk om vooruit te kijken. Als de
groei van de beverpopulatie doorzet, wordt de
kans op overlast in de toekomst wel groter
omdat er plekken zijn in het landschap die nog
niet geschikt gemaakt zijn voor de bever. Het
bouwen van dammen kan daardoor ook leiden
tot een ongewenste vernatting van landbouw-
percelen. Daarnaast kunnen bevers dan in dij-
ken graven, wat meestal niet gewenst is.
Dit betekent volgens ons absoluut niet dat er
geen bevers meer bij kunnen. Sterker nog,
voor een robuuste populatie op de lange ter-
mijn is een verdere groei belangrijk. Wij vin-
den wel dat waterschappen, Rijkswaterstaat
en natuurbeheerders realistisch moeten zijn
en vooruit moeten kijken. Door de komende
jaren enkele relatief eenvoudige en goedkope
maatregelen te treffen in het landschap, kun-
nen de bevers zich verder blijven verspreiden
en kunnen eventuele problemen in de toe-
komst worden voorkomen. Denk hierbij aan
het aanleggen van kleine terpen (‘hoogwater-
vluchtplaatsen’) in uiterwaarden en het voor-
komen van de aanwezigheid van stilstaand
water tegen de dijkvoet.
Als water- en terreinbeheerders de juiste
maatregelen treffen, kunnen we allemaal blij-
ven genieten van de bever. Dit was ook de ge-
deelde conclusie van het zeer goed bezochte
symposium dat hierover op 13 november is ge-
organiseerd.

Figuur 1 Aantallen bevers op 6 locaties in Nederland tussen 1988 en 2010

Neushoorns zijn een zoogdiergroep die ei-
genlijk allang uitgestorven had moeten
zijn. Tijdens het Oligoceen en Mioceen we-
melde het op aarde van deze dieren, met
twee, één, of zelfs geen hoorns. Het ge-
slacht Aceratherium is een voorbeeld van
dat laatste, een hoornloze neushoorn dus,
wat ons meteen een zoölogisch oxymoron
oplevert.
Neushoorns zijn grote dieren. Fossiel grut
zoals we dat kennen van de paarden en de
herkauwers, zoals Hyracotherium (het
oerpaardje) of Diacodexis (een oerhertje),
is bij de neushoorns nooit aangetroffen.
Het grootste landzoogdier dat ooit geleefd
heeft, de enorme Baluchi-
therium uit het Oligoceen
van Azië is sterk aan de
neushoorns verwant. Dat
beeld van grote en logge plantenetende
zoogdieren is toch vooral een beeld uit het
geologische verleden, het Tertiair, toen de
aarde warmer was en alles ongehinderd
tot megaproporties kon uitgroeien. Wat we
tegenwoordig nog aan zulke megafauna
hebben rondlopen is een relict uit vervlo-
gen tijden. Waarschijnlijk zullen natuurbe-
schermers mij deze observatie niet in dank
afnemen, maar het behoud van olifanten
en neushoorns lijkt me geologisch gezien
een achterhoedegevecht.
Voor de wolharige neushoorn is het so-
wieso te laat om nog actie te ondernemen.

Hij is uitgestorven, zijn tropische familie-
leden (de breedlip, puntlip, Indische, Ja-
vaanse en Sumatraanse neushoorns)
overlatend aan de collectebussen van het
WWF en de kalashnikovs van stropers.
Coelodonta antiquitatis heet het oude
beest, aanvankelijk door Blumenbach in
1799 als Rhinoceros antiquitatis beschre-
ven. Coelodonta antiquitatis: oude holle
kies, letterlijk. Het beest had twee hoorns
en die eigenschap hebben ze gemeen met
de twee Afrikaanse soorten en het kleine
Sumatraantje. Indische en Javaanse neus-
hoorns hebben maar één hoorn; de Indi-
sche draagt zelfs de soortnaam unicornis;

het is daarmee de enige echte eenhoorn.
De grootste en voorste hoorn van de wol-
harige neushoorn kon behoorlijk lang wor-
den en als een enorm kromzwaard het dier
sieren. Prachtig is dat door de Cro Mag-
nonmens in de Grotte Chauvet afgebeeld.
Het opvallendst aan deze hoorn is de
smalheid ervan. Terwijl de hoorns van
soorten die nu nog leven een ronde of ovale
doorsnede hebben, was hier eerder sprake
van een kromme platte plank. Deze was
vaak aan de voorzijde recht afgesleten
door schuren over de grond. Het zal eer-
der een sneeuwschuif dan een stormram

zijn geweest.
Wolharige neushoorns maakten een on-
miskenbaar onderdeel uit van de fauna van
de mammoetsteppe. Dat verdwenen eco-
systeem had een vrijwel circumpolaire ver-
spreiding, van Ierland via Siberië en Alaska
tot ver in Canada, en de bijbehorende
fauna vertoonde hetzelfde geografische
beeld. Op één soort na: de wolharige neus-
hoorn. Om vooralsnog onopgehelderde re-
denen is deze soort nooit de Beringstraat
overgekomen en in Amerika beland. Welke
milieufactor daar de oorzaak van is, is een
raadsel. De kou, de vegetatie en het gezel-
schap van mammoet en muskusos zijn het

niet geweest en stropers met
kalashnikovs waren er destijds
niet.
In ons eigen land en op de zee-

bodem worden veel resten van de wolha-
rige neushoorn gevonden. Het beroemdste
exemplaar komt echter niet uit de perma-
frost of de Noordzee. In 1927 werd in het
(thans Oekraïense) Starunia een perfect
gemummificeerd exemplaar gevonden in
een pekelige oliebron. Als een soort veen-
lijk was het dier bewaard, slechts de haren
en de nagels ontbraken. De kans dat we
dát ooit vinden in Drente of de Peel lijkt me
uitgesloten, maar áls het gebeurt, mag u
me ervoor uit bed bellen. 

Jelle Reumer

Wolharig (3)

Verdwenen zoogdieren

Welke zoogdieren kwamen in vroeger tijden in Nederland en/of Vlaanderen voor, maar 

verdwenen uit de lage landen? Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch Museum 

Rotterdam, blikt in deze rubriek terug. Wolharige zoogdieren passeren in de komende 

nummers de revue.

Wolharige neushoorn

‘Neushoorns hadden al uitgestorven 
moeten zijn’
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In het Bouwbesluit zijn talloze regels op-
genomen waaraan moet worden voldaan
bij het bouwen of verbouwen van onder
meer woningen en kantoorpanden. Deze
regels zijn vaak erg gedetailleerd. Om te
voorkomen dat plaagdieren bij een pand
naar kunnen komen, werd de regel gehan-
teerd dat openingen in buitenmuren niet
groter mogen zijn dan 1 cm. 

Vleermuizen gebruiken holtes
Vleermuizen maken gebruik van be-
staande holtes, omdat zij zelf geen eigen
nest kunnen maken. Dit kunnen holtes zijn
in bomen of ondergrondse ruimtes (zoals
groeves), maar veel soorten gebruiken

hiervoor gebouwen. Soms zijn dit bijzon-
dere gebouwen zoals oude kerken of de
forten van de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie, maar veel vaker bieden heel gewone
rijtjeswoningen geschikte wegkruipmoge-
lijkheden. Denk hierbij naast de spouw ook
aan daklijsten of ruimtes onder dakpan-
nen. Sommige soorten vleermuizen zijn
zelfs zeer afhankelijk van gebouwen om in
te wonen. Voorbeelden hiervan zijn de al-
gemeen voorkomende gewone dwerg-
vleermuis, die jaarrond in gebouwen
woont, en een meer zeldzame soort als de
meervleermuis waarvan de meeste
kraamverblijven in gewone woningen wor-
den gevonden. Maar ook een met bomen

geassocieerde soort als de ruige dwergv-
leermuis gebruikt gebouwen, wat vooral in
de paartijd in het najaar opvalt. De functie
van verblijfplaatsen, of het nu om bomen
of gebouwen gaat, is in de regel seizoen-
safhankelijk. Binnen één gebouw kan een
soort bijvoorbeeld een daklijst gebruiken
als voortplantingsplaats en een (diepe)
spouw om in te overwinteren. De meeste
soorten gebruiken verschillende verblijf-
plaatsen binnen een netwerkstructuur.

Vleermuizen zijn kwetsbaar
Omdat vleermuizen zich heel traag voort-
planten met slechts één jong per jaar, zijn
zij erg gevoelig voor verstoringen van ver-

Aanpassing Bouwbesluit opent muren 

Vleermuisvriendelijk bouwen mag weer

Lange tijd was het volgens het Bouwbesluit niet toegestaan om in buitenmuren openingen te hebben

die groter waren dan 1 cm. Het aanbrengen van invliegopeningen voor vleermuizen was dus in feite niet

toegestaan. Het Bouwbesluit is echter aangepast, waardoor het vleermuisvriendelijk bouwen weer is

toegestaan. Maar wat is dat, “vleermuisvriendelijk bouwen”?

Stefan Vreugdenhil 

Meervleermuis. Foto Rob Koelman

blijfplaatsen. Het verdwijnen van een be-
perkt aantal verblijfplaatsen kan voor een
populatie direct een groot effect hebben.
Daarom zijn vleermuizen en hun verblijf-
plaatsen wettelijk beschermd door de
Flora- en faunawet. Wanneer een gebouw
waarin vleermuizen verblijven wordt ge-
sloopt, moeten er maatregelen worden ge-
nomen om de vleermuizen te ontzien. Vaak
wordt er dan gekozen voor het aanbieden
van nieuwe verblijfplaatsen. Dit kan soms
in de vorm van vleermuiskasten. Maar veel
vaker zijn veel duurzamere oplossingen
mogelijk en nodig, met minder onderhoud
en dus een langere levensduur. Hierbij
biedt juist de spouw veel mogelijkheden.
Deze open ruimtes zijn goed geschikt te
maken voor vleermuizen. Maar hier liep je
al snel tegen de beperkingen van het
Bouwbesluit aan: het was immers niet
toegestaan om in buitenmuren openingen
te maken die groot genoeg zijn voor vleer-
muizen.

Aangepast Bouwbesluit
De Zoogdiervereniging heeft in 2009 bij het
toenmalige ministerie van VROM aange-
drongen op een aanpassing van het Bouw-
besluit. Hier werd positief op gereageerd
en een aantal maanden geleden is het
Bouwbesluit grondig herzien. In het
nieuwe besluit is voor de toegestane ope-
ningen in buitenmuren een uitzondering
gekomen voor soorten die zijn beschermd
door de Flora- en faunawet (zie kader). Nu
is het dus beter mogelijk om vleermuizen
(maar denk ook aan vogels!) een duur-
zame verblijfplaats te bieden in de spouw
van bestaande en nieuwe gebouwen. Het
is natuurlijk wel raadzaam om ervoor te
zorgen dat de vleermuizen niet via de bin-
nenmuur het pand zelf kunnen binnen
gaan.
Ingangen voor vleermuizen bevinden zich
nooit vlak bij de grond, maar altijd op een
paar meter hoogte. De kans dat overlast
veroorzakende knaagdieren de openingen
weten te vinden is dus erg klein.

Brochure vleermuisvriendelijk
bouwen
In samenwerking met Land-
schapsbeheer Flevo-
land en

TAUW BV heeft de Zoogdiervereniging een
brochure gemaakt over vleermuisvriende-
lijk bouwen. Deze brochure biedt huiseige-
naren, architecten en beleidsmedewerkers
een handreiking voor het proactief bouwen
voor vleermuizen. Dit kan zijn in het kader
van eisen vanuit de natuurwetgeving, maar
ook als onderdeel van een wens om duur-
zaam te bouwen. Dit gaat tenslotte verder
dan het enkel toepassen van energiebe-
sparende maatregelen. Maar het aanbie-
den van goed doordachte voorzieningen
voor vleermuizen kan ook helpen voorko-
men dat vleermuizen hun intrek nemen op
een minder gewenste plek in een gebouw
(zoals boven een vensterbank waar dan
uitwerpselen op kunnen vallen).
Het vleermuisvriendelijk bouwen is altijd
maatwerk waarbij het beste samenge-
werkt wordt met vleermuisdeskundigen.
Er worden drie vormen van vleermuis-
vriendelijk bouwen onderscheiden:
1. Het ophangen van vleermuiskasten,
zowel standaard kasten als maatwerk.
2. Het inbouwen van vleermuiskasten.
3. Het zogenoemde ‘inclusief bouwen’.
De eerste twee opties zijn het gemakke-
lijkst te realiseren, hoewel ook daar zeker
de juiste deskundigheid bij ingezet moet
worden. Want zeker niet alle verkrijgbare
vleermuiskasten zijn ook daadwerkelijk
functioneel, de plek waarop een kast wordt
opgehangen is van groot belang (expositie
ten opzichte van de zoninval) en niet alle
functies die gebouwen voor vleermuizen
hebben, kunnen door vleermuiskasten
worden overgenomen. Zo kunnen vleer-
muiskasten zelden functioneren als ver-
blijf om de jongen in groot te brengen
(kraamverblijf) of in te overwinteren.
De meest functionele en duurzame (in de
betekenis van weinig onderhoud) wijze van
vleermuisvriendelijk bouwen is het ‘inclu-
sief bouwen’. Hierbij worden de spouw of
daklagen zodanig gebouwd dat zij door
vleermuizen optimaal kunnen worden
benut als verblijfplaats. Dit is in nieuw-
bouwsituaties prima toepasbaar en ook
helemaal niet zo moeilijk of kostbaar wan-
neer er op tijd bij wordt stilgestaan en er
de juiste deskundigheid bij wordt gehaald.
Hieronder vindt u een indicatie van het type
maatregelen waaraan moet worden ge-
dacht:
• Om de spouw voor vleermuizen ge-
schikt te maken moet er tussen de buiten-
muur en het isolatiemateriaal (de
luchtspouw) minimaal 3 cm ruimte zijn. De
vleermuizen moeten zowel aan de buiten-
muur als de isolatielaag kunnen hangen.
• Steenwol- of glaswoldekens moeten

worden voorzien van een harde ruwe bui-
tenlaag. 
• Vleermuizenkeutels moeten helemaal
naar beneden kunnen vallen. Voorkom dat
vleermuismest zich in een kleine ruimte
kan gaan ophopen. Als de spouw vol-
doende ventileert droogt vleermuismest
geurloos uit. 
• De toegang voor de vleermuizen tot de
spouw kan bestaan uit open stootvoegen,
open voegen tussen gevelplaten, open voe-
gen tussen muur- en dakdelen of speciale
vleermuisstenen.
Meer tips voor vleermuisvriendelijke voor-
zieningen vindt u in de brochure ‘Vleer-
muisvriendelijk bouwen’. Of neem contact
op met één van de organisaties die de bro-
chure hebben gemaakt.

Stefan Vreugdenhil werkt bij het bureau
van de Zoogdiervereniging 

Hoe staat dit in het Bouwbesluit
2012?

In het Bouwbesluit 2012 wordt in artikel 3.69

Openingen het volgende gezegd:

‘1. Een uitwendige scheidingsconstructie

heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01

m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening

en een uitmonding van:

a. een afvoervoorziening voor luchtverver-

sing;

b. een afvoervoorziening voor rook, en

c. een ont- en beluchting van een afvoervoor-

ziening voor huishoudelijk afval. 

2. In afwijking van het eerste lid is een gro-

tere opening toegestaan voor een nest of een

vaste rust- of verblijfplaats voor bij of krach-

tens de Flora- en faunawet beschermde dier-

soorten. 

3. Het eerste lid is van overeenkomstige toe-

passing op een inwendige scheidingscon-

structie die de scheiding vormt met een

gebruiksfunctie waarop het eerste lid niet van

toepassing is.’

Verder lezen?

• De brochure ‘Vleermuisvriendelijk bouwen
- Handreiking voor huiseigenaar, architect en
beleidsmedewerker’ is in opdracht van Land-
schapsbeheer Flevoland geschreven door Erik
Korsten en Herman Limpens m.m.v. Herman
Bouman en Jeroen Reinhold. 
De brochure is te downloaden van de website
van de Zoogdiervereniging: www.zoogdierver-
eniging.nl/vleermuizen.
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De otter heeft in Vlaanderen een opmer-
kelijke geschiedenis doorgemaakt. In de
context van een groeiende bezorgdheid in
verschillende Europese landen, werd half-
weg de jaren ’80 ook in Vlaanderen na-
drukkelijk aandacht gevraagd voor de
situatie van de soort. Het initiatief ging uit
van de toenmalige ‘Nationale Campagne
Bescherming Roofdieren’ (NCBR), een fei-
telijke vereniging die vooral onder impuls
van Dirk Criel actief was. Een gedetail-
leerde studie over het historisch en het
toenmalig actuele voorkomen van de otter
was een van de resultaten.

Premies Otters kwamen nog niet zo
heel lang geleden – althans in vergelijking
met soorten als wolf of beer – in Vlaande-
ren nog gebiedsdekkend voor. Het eten van
vis, die door de mens eveneens begeerd is,
bleek in de naweeën van de negentiende-
eeuwse hongersnoden voldoende reden
om ook deze soort uiteindelijk de totale
oorlog te verklaren. Bij Koninklijk Besluit
van 9 juli 1889 werd een staatspremie in-
gesteld voor het doden van zo veel moge-
lijk otters. Deze premie werd later nog
tweemaal verhoogd, en (pas) afgeschaft in
1965. Jagers- en vooral vissersverenigin-

gen moedigden de uitroeiing zo veel mo-
gelijk aan, en stelden extra premies in. Het
bijzonder waardevolle otterbont was daar-
enboven een belangrijke extra stimulans
om een otter proberen te vangen en te
doden. Rond 1900 werden jaarlijks in to-
taal ruim 300 otterpremies uitgereikt in
België. Omgerekend kwam dit voor het ge-
hele land neer op gemiddeld een gedode
otter per jaar per 100 km2. In tegenstelling
tot verwacht, werden de meesten daarvan
in Vlaanderen toegekend. Gezien de ecolo-
gie van de soort, met een van nature lage
dichtheid en het discontinu voorhanden

Geschiedenis van de otter in Vlaanderen
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Otter. Foto Richard Witte van den Bosch

zijn van geschikte habitat, moet daarbij
zowat elke otterfamilie getroffen zijn. 
De statistieken van de otterpremies ver-
toonden een onmiskenbaar dalend verloop
gedurende de eerste helft van de vorige
eeuw. Dit werd toen reeds geïnterpreteerd
als een succesvol resultaat van de inge-
stelde maatregel. Helaas werden deze
statistieken niet gedetailleerd gedocu-
menteerd, noch over de volledige periode
bewaard. Een ruimere reconstructie van
het populatieverloop diende zich dus ook
te baseren op de vrij continue stroom van
aparte vermeldingen van otterdodingen,
met opgave van plaats en datum, in jacht-
en visserstijdschriften. Rond de jaren ’40 -
’50 bleek de otter nog vrij algemeen te
zijn, hoewel de aantallen duidelijk waren
verminderd in vergelijking met het begin
van deze eeuw. Dat deze bestandsafname
minstens op lokaal vlak reeds merkbaar
was, bleek uit een aantal frappante getui-
genissen die het ‘laatste’ exemplaar van
de streek reeds decennia voordien situ-
eerden. 

Genadeslag Analoog aan Wallonië,
verdwijnt de otter in Vlaanderen op de
meeste plaatsen in het begin van de jaren
’60. De oorspronkelijke populatie, reeds
gedecimeerd door het (meervoudige) pre-
miestelsel, kreeg de genadeslag onder de
vorm van de steeds toenemende water-
vervuiling en, in meer algemene zin, door
het verlies van geschikte leefgebieden. 

‘Believers’ en ‘non-believers’
Toch konden, bij het afsluiten van het ot-
terrapport in 1987, ook nog voor de peri-
ode na 1970-80 uit zowat alle Vlaamse
provincies betrouwbare ottermeldingen
genoteerd worden – hoewel wij als onder-
zoekers op niet één hard bewijs (laat staan
eigen waarnemingen) van recent voorko-
men konden terugvallen. De interpretatie
van de schaarse ottermeldingen naar
vaste ottergebieden was toen reeds een
vrij hachelijke zaak, gezien de mobiliteit
van de soort en het vervagen van het ter-
ritoriale markeergedrag bij extreem lage
populatiedichtheden. Bovendien kende de
waterkwaliteit van de binnenwateren glo-
baal een historisch dieptepunt – er was
nog maar nauwelijks een aanvang geno-
men met het grootscheepse herstel ervan.
Ten aanzien van het effectief voorkomen,
of zelfs kùnnen voorkomen van otters, was
het een tijd van (weinig) ‘believers’ en
(vooral veel) ‘non-believers’. Op basis van
een vrij goede continuïteit van betrouw-
baar beoordeelde waarnemingen (boven-

dien soms van jongen), konden er voor
deze periode toch enkele regio’s genoemd
worden waar toenmalig-actuele of recent-
verleden otteraanwezigheid aannemelijk
was. Voor Oost- en West-Vlaanderen bleek
als zodanig vooral de IJzerstreek rond
Diksmuide en het Krekengebied in het
noorden van beide provincies vermeldens-
waardig, alsook de Scheldevallei bij Ga-
vere-Berlare-Bornem. In de provincie
Vlaams-Brabant ging het om de Dijleval-
lei, noordwaarts uitlopend naar de Ant-
werpse regio rond Mechelen-Lier. Voor de
Kempische regio betrof het onder meer
Ravels, Mol-Postel en Meeuwen-Gruit-
rode, en dan verder vooral ook de omge-
ving van Bree-Kinrooi-Maaseik.

Onderzoek naar marterachti-
gen Met het einde van het otterproject
van de NCBR verminderde de aandacht
voor het systematisch registreren van mo-
gelijke waarnemingen. Met de opstart,
halfweg de jaren ‘90, van het onderzoek
naar de verspreiding en ecologie van mar-
terachtigen aan het Instituut voor Natuur-
en Bosonderzoek (INBO, voorheen Insti-
tuut voor Bosbouw en Wildbeheer, IBW)
werd ook de otter opnieuw – zij het de
facto latent – voorwerp van een lopend
studieproject. In de aanloop naar de uit-
gave van de eerste Vlaamse zoogdierenat-
las werden alle recente (mogelijke)
otterwaarnemingen bij elkaar gebracht
(Van Den Berge & De Pauw, 2003). Frap-
pant daarbij was, dat sommige gegevens
uit de jaren ’80 die destijds met enig voor-
behoud werden genoteerd, inmiddels wel
met ‘hard bewijs’ konden worden gedocu-
menteerd. Een voorbeeld hiervan was de
vondst in 1991 van een otterschedel in het
natuurreservaat De Blankaart te Wou-
men-Diksmuide (West-Vlaanderen). Ook
naderhand konden opwaarderingen door-
gevoerd worden van voordien als ‘moge-
lijk’ of ‘waarschijnlijk’ genoteerde
meldingen, zoals op basis van een terug-
gevonden opgezet exemplaar of van bijko-
mende nadrukkelijke getuigenissen. In
grote lijnen trokken daarbij enkele regio’s
opnieuw en meermaals de aandacht,
zoals het gebied van De Blankaart en
IJzervallei in West-Vlaanderen, het Oost-
Vlaams krekengebied, de Antwerpse
Noorderkempen, en het Grensmaasgebied
van Limburg. De interpretatie van deze
losse meldingen, meestal behoorlijk ge-
spreid in de tijd, liet echter niet toe te be-
sluiten tot het effectief voorkomen – in
populatieverband – van de otter op
Vlaamse bodem. Daartoe dient immers lo-

kale vestiging en voortplanting te worden
aangetoond.

‘Harde bewijzen’ Het omgaan met
waarnemingen door derden, zonder ‘hard
bewijs’, vergt een specifieke aanpak en de
interpretatie ervan blijft niet zelden een
hachelijke zaak (zie vorig nummer Zoog-
dier). Illustratief in dit verband is hier bijv.
het feit dat de laatste jaren minstens drie
gevallen bekend raakten van een ont-
snapte en een tijdlang in vrijheid levende
Aziatische dwergotter. Het is duidelijk dat
de recente techniek van de foto- en came-
ravallen hier een onverhoopt interessante
mogelijkheid aanreikt om niet alleen ‘ont-
dekkingen’ te doen, maar vooral ook om
de marge bij interpretaties verder te ver-
kleinen. Zij hebben alvast bevestigd dat de
‘aanmelding’ van de otter in het kader van
de rapportering van de Europese habita-
trichtlijnsoorten voor Vlaanderen, speci-
fiek in de Grensmaasregio (Van Den Berge
et al. 2009), een terechte beslissing was. 

Verder lezen?
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Koelkasten voor veelvraten
Veelvraten leven onder zware omstandig-
heden en bezetten een uitgestrekt leefge-
bied. We wisten al dat veelvraten om die
reden voedselvoorraden aanleggen die hen
door de lange winterperiode heen helpen.
Dat gebeurt op momenten van voedsel-
overschot. Maar pas recent weten we ook
dat ze gebruik maken van spleten en gaten
in rotsen om dit restvoedsel te verbergen.
De koude ruimte fungeert als koelkast. Het
voedsel gaat daardoor niet of minder snel
bederven en ontsnapt zo aan de aandacht
van aaseters. Het zorgt er ook voor dat - in
tijden van voedselschaarste - minder ener-
gie wordt verspild aan het zoeken naar
voedsel. Vooral zogende wijfjes hebben
daar baat bij, omdat de voortplantingspe-
riode valt op een moment dat de broek-
riem moet worden aangehaald.
www.innovations-report.com/html/re-
ports/environment_sciences/wolverines_
refrigerators_199053.html

Grijze zwijnen in topconditie
Wilde zwijnen met rossig haar, hebben
meer last van oxidatieve stress. Moeilijk
woord, maar geen paniek. Het volstaat te

weten dat oxidatieve stress een stofwisse-
lingstoestand is waaraan je beter verzaakt
omdat het leidt tot celbeschadiging. Het
merendeel van het pigment in de huid en
haren van een dier wordt geproduceerd
door een chemische stof die we melanine
noemen. Melanine bestaat in twee varian-
ten: eumelanine die grijze, donkere haren
voortbrengt en feomelanine die een rood-
bruine kleur produceert. Bij de productie
van laatstgenoemd pigment wordt gluta-
thion verbruikt: een belangrijke antioxidant
die de schadelijke stoffen die leiden tot oxi-
datieve stress uit het lichaam haalt. Dat
maakt dat bepaalde kleuren belangrijke
gevolgen hebben voor wilde zwijnen. Grijs
haar is dus goed voor wilde zwijnen. Zwij-
nen die grijzend haar hebben, verkeren in
topconditie. Zou het bij mij ook zo werken?
www.jstor.org/discover/10.1086/666606?ui
d=3737592&uid=2&uid=4&sid=2110116879
4957

Digitale vleermuizen
De applicatiemarkt voor tabletcomputers
en mobiele telefoons heeft nu ook de zoog-
dieren ontdekt. Stilaan steken de eerste
app’s de kop op en ik zal niet nalaten jullie
hierover te informeren. Voor nog geen euro

kan je bijvoorbeeld de vleermuizen-app
‘Swiss bats’ van de Bat Conservation Swit-
zerland aanschaffen. De applicatie is een-
voudig van opzet en herbergt, behalve
informatie over kenmerken, levenswijze en

gedrag van 30 vleermuissoorten, ook
mooie foto’s en geluidsopnames. Een
mooie aanvulling op de smartphone-bat-
detector die we in ons vorig Zoogdiernum-
mer (23/3) voorstelden.
www.fledermausschutz.ch/NT_App_alle_1
20806.html

Grote rovers sluipen naar 
Europa
Terwijl de terugkomst van lynx, wolf en
bruine beer de Europese kranten vult,
keren ook elders tot de verbeelding spre-
kende grote rovers naar hun oorspronke-
lijke contreien terug �. Eén daarvan is de
Perzische luipaard die ooit tot in het uiter-
ste westen van Turkije voorkwam �. Eén
van die sluipers slaagde er zelfs ooit in een
Grieks eiland te bereiken, waardoor Eu-
ropa kortstondig een nieuwe diersoort rij-
ker was. Het succes is te danken aan de
aanhoudende bescherming van de soort in
de Kaukasus. Die ligt voorlopig nog ver van
ons bed, maar wie weet kan je er op een
volgende Turkije-reis naar op zoek gaan.
� www.news4teachers.de/2012/10/wwf-
der-leopard-kehrt-nach-europa-zuruck/
� http://wild-cat.org/pardus/infos/Khoro-
zyan2006Leopard-taxonomy.pdf
� http://en.wikipedia.org/wiki/Anato-
lian_leopard 

HyperKORT Dirk Criel bespreekt op eigen wijze onderwerpen over zoogdieren.
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De jacht op tbc is geopend
In Groot-Brittannië zijn ze blijkbaar hele-
maal gek geworden. De das is er vogelvrij
verklaard, althans in de streken waar run-
dertuberculose heerst. De das zoekt veel
van zijn voedsel in weilanden en komt
daarbij regelmatig in contact met be-
smette koeien. Terwijl de das van weide
naar weide trot, zorgt hij voor het ziekte-
transport en kan hij andere koeien be-
smetten wanneer zo’n nieuwsgierigaard
zijn snoet in dassenzaken steekt. En dat

zal hij geweten hebben. Terwijl het koetje
met een helend spuitje geholpen wordt,
krijgt Grimbaard de doodstraf opgelegd.
Wetenschappers en actiegroepen proberen
de overheid met handen en voeten uit te
leggen dat het uitroeien van dassen geen
goed idee is om de ziekte in te tomen en
dat er andere, dasvriendelijke en duur-
zame alternatieven bestaan zoals orale
vaccinatie. Boycotacties, van onder andere
melkproducten, uit de verdelgingsgebie-
den helpen evenmin. Onwetende ambtena-
ren zetten plichtsgetrouw de verdelging
door. Het relaas kan je op talloze Engelse
websites volgen, maar deze van de Badger
Trust geeft het beste overzicht.
www.badger.org.uk/content/News.asp

Killer-zeehond
Grijze zeehonden spelen mogelijk een rol
in het mysterie van de aangespoelde dode
bruinvissen. Dat ontdekten Belgische on-
derzoekers na onderzoek van hun verwon-
dingen. Daarin zagen ze de hoektand-
afdrukken van grijze zeehonden. Ook cir-
culeert er een foto van een grijze zeehond
met een hapklare bruinvis tussen de tan-
den. Het nieuwe fenomeen manifesteert
zich voorlopig enkel langs twee kleine
stukjes van de Nederlandse kust, namelijk
in de Waddenzee tussen Den Helder en
Texel en in Zuid-Holland nabij Ouddorp. Al

dit onweerlegbaar bewijsmateriaal bete-
kent nog niet dat zeehonden verantwoor-
delijk zijn voor alle aangespoelde
bruinvissen. In Nederland gaat het om on-
geveer 5% van alle onderzochte dode
bruinvissen. Het merendeel komt nog
steeds om het leven door toedoen van de
zeevisserij en de zeevaart. Bruinvissen
verschillen in gewicht en afmeting bedui-
dend van grijze zeehonden. Zeehonden zijn
ook veelzijdige predatoren. Daarom is het
niet verwonderlijk dat vroeg of laat een

bruinvis in de muil van een zeehond be-
landt. Het is ook mogelijk dat sommige
bruinvissen al dood waren vooraleer ze
door een grijze zeehond werden opgepikt.
http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/13240
4/1/AM%2038.4%20Haelters-1.pdf 
h t t p : / / n o s . n l / v i d e o / 4 3 2 9 1 0 - g r i j z e -
z e e h o n d - s c h u l d i g - a a n - d o o d -
bruinvissen.html
http://nos.nl/audio/432872-we-weten-wel-
dat-grijze-zeehonden-mans-zijn.html

Wolven in Nederland
Er zijn mensen de mening toegedaan dat
het niet meer lang duurt alvorens de wolf
zich permanent in België en Nederland
vestigt. In dergelijk geval kan je maar beter
voorbereid zijn. De Nederlandse VVD-poli-
tica en dom blondje bij uitstek – Betty de
Boer - is er alvast niet gerust op. Ze is
doodsbang en je zal haar dan ook niet met
een rood kapje over straat zien lopen. Ze
verklaarde in de Tweede Kamer dat  wol-
ven zouden oprukken naar Amsterdam om
daar mensen en dieren te verscheuren.
Het inspireerde de groep PINK - de jonge-
renorganisatie van de Partij voor de Dieren
- tot het opzetten van een websitepagina

die alle meldingen van wolven in de groot-
stad netjes bijhoudt �. Maar alle gekheid
op een stokje. De verenigingen achter de
website ‘Wolven in Nederland’ �, waartoe
onze eigenste Zoogdiervereniging behoort,
willen de bevolking op gepaste wijze infor-
meren over de mogelijke gevolgen van de
terugkeer van de wolf in onze contreien.
Veel mensen kennen het beest alleen uit
de sprookjesboeken en zitten daardoor nog
steeds, zoals stadspopje Betty, opge-
scheept met een Roodkapje-syndroom.
Een degelijk voorlichting lijkt dan ook ge-
past. Tegelijk kan je nagaan waar en wan-
neer wolven al eens een beleefd-
heidsbezoekje brengen aan Nederland.
Wie helemaal bij de “pinken” (heb je hem
?) wil zijn kan de Nederwolven en het hart-
verscheurend leven van Betty volgen op
Facebook �.
(1) www.facebook.com/MeldpuntWolvenIn-
Amsterdam 
� www.wolveninnederland.nl
� www.facebook.com/WolvenInNederland

Walviskunst
Met de feestdagen voor de deur is het weer
zoeken naar een origineel cadeau. Vooral
zoogdiermensen stellen zich niet met het
eerste het beste geschenkje tevreden. Ik
zal daarom een handje toesteken. Wat
dacht je van een T-shirt met de opdruk van
een kunstig omgevormd sonogram van een
walvissoort naar eigen keuze? Bovendien
ook verkrijgbaar als gewone print voor aan
de muur en desgewenst op doek - al dan

niet met een lijstje eromheen. Zeg nu zelf:
origineler kan toch niet.
http://whalesongart.com/shop/
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Wild zwijn. Foto Vladimir Chernyankiy



Als je een gesprek start over diersporen, is
de kans vrij groot dat in dezelfde zin ook
de naam van Annemarie van Diepenbeek
valt. De auteur van de Veldgids Diersporen
kan niet ontbreken in zo’n laatste afleve-
ring. Ik vroeg haar een foto in te sturen van
een van haar meest memorabele ‘dier-
spoorbelevenissen’. Hier onder volgt haar
verhaal bij de prent van een pardellynx.

Op zoek naar mangoeste 
‘Eind april 2003. Vanuit El Rocío, Doñana
(Zuid-Spanje) maken we een excursie door
de rayas, de brede zandwegen door het na-
tuurgebied achter het Mexicaans aan-
doende plaatsje dat bekend is van zijn

jaarlijkse pinksterbedevaart. Alleen in de
pinksterweek zijn de rayas open voor voer-
tuigen, die in die periode veelal uit huif-
karren bestaan. Doel van de tocht is het
waarnemen van een mangoeste, een over-
dag actieve soort. 
De vele regens van de laatste maanden
hebben de vele diepe kuilen in de rayas vol
water gezet. Het begint al met de over-
steek van een meestal droogstaande rot-
sige rivierbedding, maar die nu flink wat
water voert. De mannelijke helften van de
twee echtparen vinden het maar zo-zo, be-
sluiten het daarbij te laten en een terrasje
te pikken. Ze zullen hun wederhelften laat
in de middag weer opwachten aan de rand

van het natuurgebied. De twee dames
gaan door bos en garrigue in en speuren
en loeren overal naar de mangoeste, maar
het dier laat zich niet zien. Nadat we en-
kele kuilen met water tot lieshoogte door-
gewaad hebben, blijkt het vochtige zand
een ideaal substraat voor prenten van de
zeldzame pardellynx. Honderden vinden
we er van, allemaal even mooi en scherp!
Een unieke mogelijkheid voor het docu-
menteren van voetbreedtes en paslengtes,
er wordt volop gemeten en genoteerd. Als
tegenboodschap zetten we op enkele plek-
jes onze eigen prenten ernaast. Aan het
eind van de middag, bijna terug bij het be-
ginpunt, zien we onze echtgenoten aan de

Voor deze laatste aflevering van de reeks Herkennen van diersporen vroegen we aan de lezers

van Zoogdier een foto van bijzondere diersporen in te sturen. Het liep helaas niet storm, maar de

verhalen maken veel goed. 

Aaldrik Pot

Achter elk spoor schuilt 
een verhaal

Prent van een kat in een gebakken klinker. Foto Guido Lek

S P O R E N  H E R K E N N E N : bijzondere sporen
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De prent van een pardellynx en die van de fotograaf. Foto
Annemarie van Diepenbeek

Nest van een (bos)muis, afkomstig uit een aspergebed.
Foto Wietse Bakker

Knagerij van bruine rat aan compostvat. Foto Pierre Mannaert 

overkant van de rivierbedding. In hun klap-
stoeltje wachten ze ons op. Als zij ons in
de verte zien naderen, loopt er vlak voor
hen langs een mangoeste over de rand van
de rivierbedding. 
De moraal van dit verhaal? Mijdt geen ter-
rasjes als je mooie waarnemingen wilt
doen.’ 

Dichtbij huis
Dat je niet helemaal naar Spanje hoeft be-
wijst Guido Lek uit het Drentse Donderen
met onderstaand verhaal. Hij noemt het de
‘bakstenen serendipiteit’. ‘Het is mis-
schien niet zo spannend als het vinden van
afdrukken van Lucy (Australopithecus afa-
rensis) in Afrika of van een Tyrannosaurus
in Mexico. Toch is de ontdekking voor de
waarnemer van deze kattenprent in een
baksteen in Donderen een betekenisvol
moment. De vondst in de eigen straat ver-
telt hoezeer de geest van de waarnemer
ontvankelijk is voor het ontdekken van
sporen. Zelfs in de alledaagse werkelijk-
heid van het in het dorp over straat lopen
drong deze meegebakken prent door tot
voorbij de filters van het veilig van a naar b
bewegen in het alledaagse zijn. Hoewel de
bakstenen in de Oosterstraat vele inpren-
tingen en krassen laten zien, lijken deze
niet terug te voeren op een of andere dier-
soort. Slechts in gedachten loopt het spoor
van Felis catus verder door over de nog
niet gebakken natte klei.’

Muizen en asperges
Wietse Bakker stuurde al eerder een bij-
zondere foto naar de redactie van Zoogdier.
In een aspergebed vindt hij het nestje van
een muis. Muizenexperts Rob Koelman en
Dick Bekker van de Zoogdiervereniging zijn
van mening dat het gaat om het nest van
een bosmuis, maar ze kunnen veldmuis
niet uitsluiten. Wietse heeft het volgende
verhaal. ‘Het aspergeseizoen loopt vanaf
Koninginnedag tot de langste dag van het
jaar. De koningin van de groente blijkt niet
alleen op mensen aantrekkingskracht te
hebben, maar ook op muizen. Niet dat ze
verzot zijn op de zachte punten van de as-
pergescheuten die net boven de aarde uit-
komen, maar de wijze van oogsten is de
reden dat er op het land tussen de asper-
ges veel muizen te vinden zijn. In het
vroege voorjaar worden precies bovenop
de ‘aspergeklauwen’ (de wortelstokken)
over de hele lengte van de akker aarden
wallen opgeworpen. Deze ruggen zijn on-
geveer 40 centimeter hoog. Ze zorgen er-
voor dat de aspergescheuten mooi recht
omhoog door het zachte zand naar boven

kunnen groeien. Over de rug ligt een lange
baan plastic verduisteringsfolie, die ervoor
zorgt dat de topjes van de doorgegroeide
asperges niet meteen groen worden. Want
direct licht is funest voor de kwaliteit van
de witte asperge.
De folie is een ideale schuilplaats voor de
muizen die bovenop de afgeplatte ruggen
hele mooie, van gras gevlochten nestjes
maken. Om te voorkomen dat de muizen
jongen werpen in het nest heb ik steeds
(dus elke morgen) de nesten verwijderd.
Maar de muizen blijken zeer volhardend!
Ze blijven maar doorbouwen, elke nacht
opnieuw maken ze weer nieuwe nesten
onder de folie dat vooral in het voorjaar de
warmte prima vasthoudt. Op de foto een
nest dat in één nacht is uitgegraven en be-
kleed met sprietjes droog gras. Aan het
einde van het seizoen wordt de akker op
biologisch dynamische Tuinderij Land en
Boschzigt in ’s-Graveland tot net boven de
wortelstokken omgeploegd. De veldmui-
zen zijn dan wel hun nest maar, als pleis-
ter op de wonde, gelukkig niet hun jongen
kwijt.’

Compostvatknager
Dit bijzondere knaagspoor werd door
Pierre Mannaert gefotografeerd in zijn tuin
te Denderleeuw (Oost-Vlaanderen). Het
zijn knaagsporen aan de bodemplaat van
een compostvat en die wezen in de richting
van bruine rat. ‘Een inloopval bevestigde
mijn vermoeden. Het leuke van het verhaal
is dat later ook bosmuis en huisspitsmuis
hierdoor ‘toegang’ kregen tot het com-
postvat’, vertelt Pierre. 

Brandhout
Tot slot ben ik zo vrij nog een bijzondere
foto uit mijn eigen archief met u te delen.
Achter op het erf van het beheerkantoor
waar ik werk, ligt een grote bult hout. De
stammetjes komen uit de vele houtwallen
en –singels in de Kop van Drenthe. Regel-
matig worden we als Staatsbosbeheer ge-
vraagd of gemaand overhangende takken
of ander ongeriefhout weg te zagen. De
houtbult op ons erf groeit gestaag, maar
geregeld wordt er weer een gat in gesla-
gen omdat iemand de brandhoutvoorraad
wil aanvullen. 
Zelf zit ik nooit in die bult te rommelen,
maar nu vroeg iemand of hij een paar
stammetjes mocht hebben voor het maken
van een paar ‘tuinstoelen’. Behulpzaam
zette ik een paar stammetjes in zijn ach-
terbak. Toen ik een van de stammetjes
omdraaide en beoordeelde op zijn ge-
schiktheid als zitelement maakte mijn hart

een sprongetje. Op de bast zag ik een paar
prachtige krabsporen van een das. 
Als een ekster dook ik op het stammetje
en beschermde het als een grote schat.
Meteen probeerde ik bij collega’s de her-
komst te achterhalen. Wie had waar deze
krabboom omgezaagd? Glazige blikken.
Het moet een losse boom zijn geweest, ver
uit de buurt van een burcht. Maar in ge-
dachten zag ik een das lopen, op een vaste
route die nu zijn vaste krabboom miste.
Alsof je zelf bij het fietsenrek komt en
denkt, hè hier had ik toch mijn karretje
neergezet…

Krabsporen van een das op brandhout. Foto Aaldrik Pot
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BOEKEN

Jaap van der Veen

De ondertitel is een goede aanduiding van
waar het boek over gaat: dagboek van een
beverliefhebber. Willy de Koning neemt je
mee op haar verkenningen op zoek naar
bevers. Hoewel ze het met de nodige zelf-
spot dwangneurose noemt, is er eerder
sprake van bevlogenheid, van ware inte-
resse in het wel en wee van de bever.
Het is een ontzettend leuk boekwerk,
waarin haar ervaringen met bevers en be-
versporen op een spannende manier ver-
teld worden. Al kanoënd en struinend
langs de waterkant duikt ze in het verbor-
gen leven van dit knaagdier en zijn burch-
ten. Ze laat zien dat als je er veel op

uittrekt je ook veel te weten komt over
ecologie en gedrag van bevers. Met haar
vragen aan bevers zet ze ons ook aan het
denken. Alles willen weten over bevers,
dan moet je veel “beveren”. Zij doet dat
dan met de verrekijker, het notitieboek en
de filmcamera in aanslag.
Het script voor de prachtige film die de
auteur over bevers heeft gemaakt zit in dit
boek verweven. Daarnaast is het door-
spekt met leuke feitjes over bevers en an-
dere dieren die het pad van de bever
kruisen.
Voor de lezer die in de voetsporen van
Willy de Koning wil treden en ook meer
van bevers(poren) wil zien, heeft het boek
een goed gekozen opzet. Het is een dag-
boek, dat per maand de bezigheden van
dit waterdier verhaalt. Ook al zou je het in 

een adem kunnen uitlezen, per maand
lezen is een goed alternatief. Het maakt je
meer doordrongen van het wel en wee van
de bever door het jaar heen. 

Avonden aan de waterkant
Dagboek van een beverliefhebber

Auteur: Willy de Koning 
Uitgever: KNNV Uitgeverij Zeist
ISBN: 978 90 5011 429 5
Prijs: €14,95 

Tuinieren voor (wilde)
dieren

Stefan Vreugdenhil

Steeds meer tuinen worden betegeld, wat
natuurlijk weinig bevorderlijk is voor een
rijk dierenleven. Toch is het niet moeilijk
om je tuin aantrekkelijk te maken voor
zoogdieren, insecten of vogels. Dat is de
gedachte achter dit boek dat is geschre-
ven door Barbara Rijpkema. Door de inde-
ling grotendeels te baseren op de
seizoenen, is het boekje handig en gevari-
eerd opgebouwd. Alle soortgroepen, want
het gaat om veel meer dan alleen zoog-

dieren, komen zo door elkaar aan bod. Van
de zoogdieren is aan eekhoorns (voeder-
huisje, nestkast), vleermuizen (insecten
aantrekkende planten, nestkast) en egels
(egelhuis en wat wel of niet te voeren) een

apart hoofdstukje gewijd. Achterin het
boek staat ook een kort hoofdstukje per
soortgroep. Bij de zoogdieren komen hier
ook minder voor de hand liggende soorten
als de bosmuis of ree aan bod. Het boek
bevat veel praktische tips, zodat je direct
aan de slag kan. Omdat het boekje ook
modern en aantrekkelijk is vormgegeven,
zal het een groot publiek aanspreken.

Tuinieren voor (wilde) dieren
Maak van je tuin een beestenboel

Auteur : Barbara Rijpkema
KNNV Uitgeverij Zeist
ISBN 978 90 5011 408 0
Prijs: €14,95

Jos Teeuwisse

Bevers is de titel van het vierde boek in de
serie zoogdiermonografieën die door
KNNV Uitgeverij in samenwerking met de
Zoogdiervereniging wordt uitgegeven. Dat
het boek dit jaar verschijnt hangt natuur-
lijk samen met feit dat 2012 is uitgeroe-
pen tot Jaar van de Bever. Er is echter nog
een reden om dit bijzondere zoogdier
extra te belichten. In de negentiende eeuw
werd de bever in Nederland en België
door de mens uitgeroeid en na een suc-
cesvolle  herintroductie in de jaren tachtig
van de vorige eeuw gaat het inmiddels
meer dan goed met dit dier. De versprei-
ding van de bever is een succesverhaal te
noemen. Het gaat zelfs zo goed met de
soort dat er al wordt nagedacht over een
strategie om mogelijke overlast  te voor-
komen.
De auteurs Jasja Dekker en Stefan Vreug-
denhil zijn er in geslaagd om in een zestal
hoofdstukken het wel en wee van de bever 

in de lage landen op een boeiende, afwis-
selende en prettig leesbare manier te be-
schrijven. In het eerste hoofdstuk wordt
vooral informatie gegeven over de ken-
merken van het dier en zijn leefwijze. Het
tweede hoofdstuk is getiteld ”Uitgeroeid
en uitgezet” en hierin wordt zowel in tekst
als kaartbeelden duidelijk gemaakt dat de
Europese bever aan het begin van de
20ste eeuw niet alleen in de lage landen,
maar in bijna heel Europa was uitgestor-
ven. In hetzelfde hoofdstuk wordt be-
schreven hoe vervolgens zijn latere
opmars in Nederland en België is verlo-
pen. In het derde hoofdstuk wordt het be-
verleven in de vier seizoenen inzichtelijk
gemaakt. Zo blijkt het zomerseizoen de
periode te zijn, waarin de meeste  bevers
worden gespot, maar dat ligt eerder aan
het (recreatie)gedrag van de mensen dan
dat van de bevers, want die lijken zich van
recreanten weinig aan te trekken. Bevers
zijn dieren die een behoorlijke invloed
kunnen hebben op natuur en landschap
doordat ze waterstromen kunnen verleg-
gen, gebieden onder water kunnen zetten
en daardoor de samenstelling van planten
en dieren in een gebied kunnen beïnvloe-
den. Biologen spreken van ecosystem-en-
gineers. Deze natuurbouw komt in het
vierde hoofdstuk aan de orde. Het vol-
gende hoofdstuk gaat over bevers en
mensen. Zoogdierliefhebbers die graag
bevers willen zien, vinden hierin prakti-

sche informatie over o.a. beversporen.
Ook wordt de “bevereconomie” besproken,
waartoe enerzijds de schade wordt gere-
kend die bevers veroorzaken, maar an-
derzijds ook over hoe je aan bevers kunt
verdienen door het organiseren van na-
tuurexcursies. Het laatste hoofdstuk gaat,
niet verrassend, over de toekomst van de
bever in Nederland en Vlaanderen. Niet
alleen de verspreiding en het aantal van
de soort neemt toe, maar door hun na-
tuurbouwactiviteiten ook hun invloed op
de omgeving. Hoewel de beverbaten hoger
zijn dan de kosten, is het toch tijd voor be-
vermanagement. 
De hoofdtekst wordt afgewisseld met een
aantal interviews met mensen die in ver-
leden en heden betrokken zijn geweest bij
het succesverhaal van de bever. Deze va-
riatie van gedegen feitelijke informatie en
persoonlijke belevenissen en betrokken-
heid van beverkenners maken het boek
extra aantrekkelijk. Bevers is dan ook een
aanrader voor iedere zoogdierliefhebber.

Bevers

Auteurs: Jasja Dekker en Stefan Vreug-
denhil
KNNV Uitgeverij Zeist en Zoogdiervereni-
ging
ISBN 978 90 5011 428 8
Prijs €19,95

Walvissen kijken 
in Europa

Marije Siemensma

Walvissen kijken in Europa is een boek
voor walvisliefhebbers, maar ook voor lief-
hebbers van zeevogels en andere mariene
soorten. De titel doet vermoeden dat het
een volledig overzicht biedt van locaties
waar je zeezoogdieren kunt tegenkomen
in Europa. Dat is weliswaar niet aan de
orde, maar het boek biedt een nauwkeu-
rige beschrijving van zeven toplocaties wat
betreft het waarnemen van walvissen,
waaronder ook onze eigen Noordzee.
Daarnaast zijn er drie verslagen opgeno-
men over zeetrips in Amerika, Mexico en
Zuid-Afrika.

De Jonge, zelf fervent wildwaarnemer,
geeft handige tips over de beste tijd van
het jaar voor het zien van bijvoorbeeld pot-
vissen in het Noorse Andenes of vinvissen
in het zeereservaat Pelagos in de Liguri-
sche zee. Tevens geeft hij informatie over
lokale aanbieders van zeezoogdierentrips,
maar ook praktische reisinformatie over
verblijf en de bereikbaarheid. De gids is
tevens een handig overzicht van de twin-
tig meest algemene soorten in Europese
wateren, met beknopte beschrijvingen en
tekeningen om de dieren beter te kunnen
herkennen op zee.  
Daarnaast biedt de gids uiteenlopende
tips voor het fotograferen van walvissen
vanaf een boot, variërend van camera-in-
stellingen, de beste camera’s en lenzen en
het voorkomen van zeeziekte. 
Ook voor wie niet van plan is een reis naar

een van de ge-
noemde toploca-
ties te maken, is
het boek de
moeite van het
lezen en bekijken
waard, met anekdo-
tes over de walvis-
jacht, onderzoek en
bedreigingen en
prachtige foto’s.

Walvissen kijken in Europa

Auteur: Martijn de Jonge
KNNV Uitgeverij Zeist
ISBN 978 90 5011 411 0
Prijs  €22,95

Bevers

Avonden aan de waterkant

Dier & spoor

Aaldrik Pot

Ha! Een nieuwe diersporengids, altijd aan-
leiding voor een lichte verhoging van de
hartslag. Maar de titel en de cover zetten
je wel enigszins op het verkeerde been.
Het boek is prachtig vormgegeven met
veel fraaie foto’s, maar onhandig groot en
ingedeeld voor een ‘echte’ veldgids. Wat
meteen opvalt is dat de getekende pren-
ten en vraatsporen grote gelijkenis verto-
nen met die uit de ‘duizend’ keer
heruitgegeven gids van Preben Bang en
Preben Dahlstrøm. De tekeningen lijken
niet overgenomen, maar nagetekend… 

Dan dat ‘verkeerde been’. Dier & spoor is
maar gedeeltelijk een diersporengids.
Maar eerlijk is eerlijk het heet ook Dier &
spoor. Voor ongeveer twee derde is het een
mooi zoogdierboek met uitgebreide be-
schrijvingen. Met die beschrijvingen is
over het algemeen, ondanks dat het weer
een vertaalde Scandinavische gids is, niet
zo veel mis. Ook hier is veel aandacht voor
de sporen die beesten achterlaten. Helaas
is bij de meeste soorten geen specifieke
informatie over het voorkomen in Neder-
land opgenomen. Bovendien is de indeling
zoals gezegd wat merkwaardig en gaat
kriskras door het zoogdierenrijk. De wa-
terspitsmuis staat bijvoorbeeld tussen
otter en woelrat. 
Hoe dan ook. Dier & spoor is gewoon een

fraai en, door de
vele foto’s, enthou-
siasmerend na-
slagwerk. Voor
wie de twee on-
volprezen veld-
gidsen (Zoogdieren
van Europa en Diersporengids) van de
KNNV al in de kast heeft, voegt Dier &
spoor echter niet veel toe. 

Dier & spoor

Auteur: Lars-Henrik Olsen. 
Vertaling: Ger Meesters. 
KNNV Uitgeverij Zeist. 
ISBN 978 90 5011 425 7
Prijs €27,95
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Het Nederlandse landschap is de laatste
decennia sterk veranderd en dat heeft in-
vloed gehad op de verspreiding van zoog-
dieren. Die verandering zal in de komende
decennia eerder sneller dan langzamer
gaan. Zoogdieren zijn in hun verspreiding
afhankelijk van de aanwezigheid van voed-
sel en beschutting. Niet ieder type land-
schap is geschikt voor alle soorten. Een
gevarieerd landschap herbergt over het
algemeen veel soorten in hogere dichthe-
den.
De verspreiding van soorten is in principe
goed te volgen. Voor verschillende groe-
pen zijn methoden ontwikkeld om een be-
trouwbare schatting te kunnen maken van
het aantal aanwezige dieren.
Hoe het landschap zich ontwikkelt is min-
der eenvoudig te achterhalen. Vergelijking
van oude kaarten met nieuwe  kaarten
maakt duidelijk dat de veranderingen
groot zijn, maar een kwantificering van die
verandering is moeilijk. Een discussie
hierover onder enkele specialisten op dit
gebied heeft tot de conclusie geleid dat
het fotograferen van het landschap de
beste methode is om de kenmerken van
het landschap vast te leggen. Maar dan is
het wel noodzakelijk dat over grote opper-
vlakten op een systematische wijze wordt
gefotografeerd. De Stichting Saxifraga

(www.saxifraga.nl) heeft in samenwerking
met Sovon en de Vlinderstichting een der-
gelijke methodiek ontwikkeld.
Nederland heeft ruim 30.000 kilometer-
hokken, die op het land liggen. Het is de
bedoeling dat met behulp van het project
NL in Beeld (www.nlinbeeld.org) in het
centrum van alle kilometerhokken een
foto wordt gemaakt in de vier windrichtin-
gen. Van het punt waar de foto is gemaakt,
worden de coördinaten in de bestands-
naam vastgelegd. Hierdoor is het mogelijk
in de toekomst de fotosessie te herhalen
en vast te stellen welke veranderingen zijn
opgetreden.
Tot op heden hebben zich ongeveer 700 fo-
tografen voor dit project opgegeven. Zij
hebben reeds ruim 25% van het Neder-
landse landschap gefotografeerd. Dat zijn
ongeveer 35.000 foto’s van het Neder-
landse landschap. In sommige provincies
als Noord-Holland en Noord-Brabant ligt
dit percentage aanzienlijk hoger en gaat
het om ongeveer 50% van het oppervlak.
Deze foto’s zijn op de website www.nlin-
beeld.org geplaatst. Iedereen kan deze fo-
to’s bekijken en gratis downloaden.
Wie de moeite neemt om deze beelden
van het Nederlandse landschap te bekij-
ken, zal verbaasd zijn over de verschei-
denheid aan landschapsbeelden, die

reeds nu te bewonderen zijn. Het zal een
specialist niet zo veel moeite kosten om
bij een bepaald landschap ook zoogdier-
soorten te vermelden, die typisch zijn voor
zo’n landschapstype. Een herhaling van
het fotograferen in de toekomst kan dan
ook zeer interessante informatie opleve-
ren over de veranderingen in het land-
schap en de daarmee samenhangende
veranderingen in de verspreiding van
zoogdiersoorten.

DOE MEE !
Iedereen die een fototoestel kan hante-
ren, kan aan dit baanbrekende project
meedoen. Om het dubbel fotograferen
van kilometerhokken te voorkomen, is
het nodig dat men de te fotograferen
hokken ook claimt. Ga daarvoor naar
www.nlinbeeld.org, klik op aanmelden en
ga naar de aanmeldpagina, waar zich een
applicatie bevindt die een kaart met hok-
ken weergeeft. Door op de nog niet ge-
claimde hokken te klikken, claimt u een
bepaald hok. U dient eerst een account
aan te maken.

Meer weten:
Jan van der Straaten 
(saxifraga@planet.nl)

Zoogdieren in een 
veranderend landschap

Het maken van foto’s blijkt de beste manier om de kenmerken en de veranderingen van het 
landschap vast te leggen. Ook hiermee samenhangende veranderingen in populaties 
van zoogdieren kunnen zo worden gevolgd.

Jan van der Straaten 

Goedereede. Foto Willem van Kruijsbergen

Gouda. Foto Leni de Jager

NL in Beeld legt omgeving vast in foto’s
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Ongelukje
Ik kwam begin oktober 2011 in de Steen-
waard, een natuurlijk ingericht en beheerd
stuk uiterwaard langs de Lek vlak bij ons
huis in Schalkwijk (Utrecht), een dode egel
tegen. Blijkbaar had deze kort daarvoor
(zie het verse bloed) het tijdelijke voor het
eeuwige verwisseld. Zo te zien onvrijwillig
of in ieder geval ongepland... Vlak naast de

kop van de egel stond een verse pootaf-
druk van een rund (er lopen zo'n 60 pinken
in het gebied). Ik kan niet anders conclu-
deren dat het pink de egel doodgetrapt
heeft. De egel is dan slachtoffer geworden
van zijn oprolstrategie. 
Het overkomt mij overigens ook wel eens
dat ik bijna of zelfs geheel (ooit tijdens een
vleermuisinventarisatie) op een egel stap
in het donker. Gelukkig had ik dat tot nu
toe altijd nog net op tijd in de gaten en zijn
er dus geen ongelukken gebeurd. Dat pink
heeft waarschijnlijk niets in de gaten
gehad en is gewoon doorgestapt….
Jan Buys
jan@buys-van-nature.nl

Mogelijke waarneming Noordse
vleermuis in West-Friesland
Tijdens een vleermuisinventarisatie in
West-Friesland is door ecologen van Arca-
dis in het voorjaar van 2011 een opvallende
waarneming gedaan. De geluidswaarne-
ming van een jagende vleermuis werd op-
genomen met een Petterson D240x
batdetector en geanalyseerd met behulp
van Batsound. Dit gaf geen uitsluitsel over
welke vleermuissoort het betrof. Vervol-
gens is de expertise van de Zoogdierver-
eniging ingeschakeld. Door de Zoogdier-

vereniging werd bevestigd dat het om een
Noordse vleermuis (Eptesicus nilssoni)
zou kunnen gaan. Omdat deze soort niet
eerder in Nederland is waargenomen (en
er dus beperkt ervaring is met het her-
kennen van de echolocatie), werd de op-
name zonder enige toelichting
doorgestuurd naar twee vleermuisexperts
in Noorwegen en Zweden. Beide experts
bevestigden onafhankelijk van elkaar dat
het waarschijnlijk om een Noordse vleer-
muis gaat. De opgenomen echolocatie is
typisch voor een jachtvlucht boven het
water en (halfopen) agrarisch gebied. 
Omdat de geluidsopname vrij kort is (en-
kele seconden) en de vleermuis niet is ge-
vangen, laat de waarneming ruimte over

voor discussie. Gezien de verspreiding van
de soort in Scandinavië, het trekgedrag
van de soort en het feit dat de soort op
boorplatforms in de Noordzee is aange-
troffen, is het echter niet onwaarschijnlijk
dat de soort juist in het noorden van ons
land kan worden aangetroffen. 
Dit bericht is bedoeld als oproep aan eco-
logen/vleermuisdeskundigen om alert te

zijn op afwijkende waarnemingen, om het
belang aan te geven van goede opnamen,
en om ‘verdachte’ waarnemingen altijd op
te nemen en deze door te geven aan de
Zoogdiervereniging. Mogelijk kan hierdoor
meer duidelijkheid ontstaan over de aan-
of afwezigheid van de Noordse vleermuis
in Nederland.
Neem voor meer informatie contact op
met Maarten Breedveld van Arcadis
(maarten.breedveld@arcadis.nl) of Her-
man Limpens  van de Zoogdiervereniging
(herman.limpens@zoogdiervereniging.nl).

Als een duveltje uit een doosje
Jan en Annie Keijzer zijn als vrijwilliger
werkzaam in De Wieden als vogeltellers.
Op 6 juli besloten ze om met de boot hun
oude telplot aan de Korversgaten te Wan-
neperveen nog eens op te zoeken.Bij aan-
komst in dit prachtige kleinschalige
landschap met botanisch waardevolle
hooilandjes, bossingels, verlande sloten
en moerasbos zagen zij een reegeit rustig
met haar kalf staan.
Deze mogelijkheid liet Annie zich niet ont-
gaan en ze pakte haar camera. Op het mo-
ment van ‘klikken’ verscheen er plots een
boommarter in haar zoeker.
Alles ging razendsnel en de vraag kan dan
ook gesteld worden wie hier nu het meest
verrast was: het reekalf, de waakzame
reegeit, de boommarter of de twee vrijwil-
ligers in het bootje……!!

Waarnemingen Bijzondere waarnemingen van zoogdieren 
in Vlaanderen en Nederland.
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Geslaagd!
Het gaat goed met de bever! Het kan u niet ontgaan zijn – in het Jaar
van de Bever – dat het de soort voor de wind gaat. Na de herintroductie
in 1988 is de bever met een gestage opmars bezig. Zowel wat betreft
aantallen als verspreiding.
In november hebben wij een zeer geslaagd beversymposium georgani-
seerd. We waren te gast bij waterschap Rivierenland waar een bomvolle
zaal luisterde naar een drietal presentaties. Er was ook ruimte voor in-
houdelijke discussie. Wat mij opviel is dat vrijwel alle aanwezigen de
bever in hun hart hebben gesloten, van de aanwezigheid van de soort
genieten en het als een gegeven zien dat de soort talrijker zal worden.
Tegelijkertijd wordt er ook onderkend dat de soort conflicten kan ver-
oorzaken. Te denken valt aan het aanleggen van dammen in landbouw-
watergangen met ongewenste overstromingen tot gevolg, het eten van
landbouwgewassen en het omknagen van monumentale bomen. 
Wat ook duidelijk werd is dat op een positief kritische manier wordt om-
gegaan met de schade die ze kunnen veroorzaken. Het waterschap Peel
& Maasvallei bijvoorbeeld heeft een heus beverprotocol en onderbouwt
op een gedegen manier of een beverdam kan blijven, of dat hij opge-
ruimd moet worden. Het uitgangspunt is: zo min mogelijk ingrijpen.
Al discussiërende ontstond het idee om twee zaken landelijk op te pak-
ken. Ten eerste de bundeling van kennis over de bever (waar, hoeveel,
welke schade, wat zijn praktische oplossingen, buitenlandse ervarin-
gen) en ten tweede het opstellen van een bevervisie. Zo’n bevervisie
moet gaan over de juridische en financiële consequenties van bever-
schade en afstemming tussen partijen die met bevers te maken hebben.
De Zoogdiervereniging heeft aangegeven dat zij er – met de partners -
voor wil zorgdragen dat die kennisbundeling én die bevervisie er zullen
komen.
Aan het eind van het symposium mocht ik het eerste exemplaar van ons
prachtige boek ‘Bevers’ overhandigen aan dijkgraaf Roelof Bleker van
Rivierenland. Ik heb daarbij aangegeven dat ik hoop dat het boek aanzet
tot het blijven genieten van dit prachtige dier, maar dat we wel voorbe-
reid moeten zijn om de (plaatselijke) overlast die bevers kunnen ver-
zorgen. Wij als Zoogdiervereniging zullen werken aan beide aspecten!

Rob van Westrienen
Directeur 

C O L U M N

Beverboek verschenen
In het Jaar van de Bever brengt de
KNNV Uitgeverij i.s.m. de Zoogdierver-
eniging een uitgebreid naslagwerk over
een weinig gezien, maar veelvoorko-
mend zoogdier in Nederland en Vlaan-
deren: de bever. ‘Bevers’ verhaalt over
de leefwijze en het gedrag van dit groot-
ste knaagdier in Europa, gaat in op zijn
woelige geschiedenis, blikt naar de toe-
komst en bevat talloze beverfeitjes. De
informatieve en toegankelijk geschreven
teksten worden afgewisseld met inter-
views met gepassioneerde beverken-
ners. Het boek is verkrijgbaar in de
boekhandel, via www.knnvuitgeverij.nl
en www.zoogdierwinkel.nl.

Jaar van de Steenmarter
2013 wordt het Jaar van de Steenmar-
ter. Het feit dat de steenmarter een be-
schermde soort is maar tegelijk overlast
kan veroorzaken, maakt goede informa-
tievoorziening cruciaal. Des te meer
omdat de steenmarter bezig is aan een
opmars  en snel op meer plaatsen in
Nederland zal voorkomen. In die gebie-
den is men niet gewend om met steen-
marters samen te leven en bij een
groter aantal steenmarters zal ook de
overlast (en de angst daarvoor) toene-
men. De beschermde status maakt het
omgaan met overlast niet altijd eenvou-
dig. De dieren mogen namelijk niet zo-
maar worden gevangen of gedood. Er is
duidelijk behoefte aan beter toeganke-
lijke informatie en handelingsperspec-
tief, waarin wij graag willen voorzien.

Egelweekend
Het derde egelweekend van 15 en 16
september 2012 was een succes. Uit
heel Nederland kwamen via de speciale
invoermodule bij de Zoogdiervereniging
meldingen van egels binnen. Niet alleen
levende exemplaren in de achtertuin
maar ook heel wat verkeersslachtoffers
werden er gemeld. Een overzicht van
egelwaarnemingen in heel Nederland
vanaf het jaar 2000 tot nu toe is te zien in
onderstaand verspreidingskaartje. Wie
goed kijkt ziet het wegennet van Neder-
land er in terug, dat komt doordat egel-

waarnemingen zeer regelmatig afkom-
stig zijn verkeersslachtoffers.
Het leuke van een egelweekend is dat er
in korte tijd weer veel meldingen van
egels bijkomen. Hierdoor wordt het
beeld waar egels voorkomen steeds
completer. Egels worden in vrijwel heel

Nederland waargenomen. Ook in dor-
pen en steden. Opvallend is dat er in be-
paalde delen van Nederland geen egels
worden gemeld. Zijn dat nu gebieden
waar geen egels voorkomen of wordt
daar gewoon minder gekeken? Na het
eerste egelweekend waren opvallend
witte delen Flevoland, Noord-Holland en

de Veluwe. Flevoland en Noord-Holland
hebben een flinke inhaalslag gemaakt.
Alleen op de Veluwe worden nog steeds
weinig egels gemeld. Dat zou goed met
de biotoop te maken kunnen hebben.
Egels voelen zich meer thuis in klein-
schalige cultuurlandschappen dan in
uitgestrekte (naald)bossen zoals op de
Veluwe. Ook nu nog kunnen egels nog
worden doorgegeven. De Zoogdierver-
eniging heeft een speciale gebruiks-
vriendelijke module ontwikkeld waar
iedereen in een paar stappen de waar-
neming van een egel kan doorgeven.
Het meldpunt is te vinden op
http://www.zoogdiergezien.nl/node/add/
egel. Natuurlijk kunnen waarnemingen
ook worden doorgegeven via de invoer-
modules van Telmee.nl en Waarne-
ming.nl.

Digitale bibliotheek
De Zoogdiervereniging heeft sinds enige
tijd een ‘digitale bibliotheek’. Er zijn nu
onder andere tijdschriften (Zoogdier en
Lutra), nieuwsbrieven (Telganger en
Castor) maar ook rapporten te vinden.
De ‘digitale bibliotheek’ wordt steeds
verder aangevuld. Op zoek naar een pu-
blicatie? Ga naar www.zoogdierwinkel.nl
en kijk bij publicaties.

Terugblik VLEN-dag
De Vleermuiswerkgroep Nederland
(VLEN) organiseerde op 27 oktober 2012

haar jaarlijkse VLEN-dag. Net als voor-
gaande jaren was de opkomst groot,
zo’n 100 vleermuisliefhebbers luister-
den naar diverse interessante lezingen
over vleermuisonderzoek en bescher-
ming in binnen- en buitenland.

Terugblik Vleermuiskasten-
symposium
Op 18 en 19 oktober 2012 organiseerden
de Vleermuiswerkgroep Nederland
(VLEN) en Batlife Europe een Europees
vleermuiskastensymposium. Sprekers
uit heel Europa deelden hun ervaringen
met het succesvol inzetten van vleer-
muiskasten als monitorings- en mitiga-
tiemaatregel met de aanwezige
deelnemers. Presentaties zijn terug te
kijken op www.symposium.vleermuis-
kasten.nl.

Adopteer een zoogdier
Een ontmoeting met een zoogdier, of
het nu een ree, een haas of muis is, blijft
voor iedere natuurliefhebber een bij-
zondere gebeurtenis. Gelukkig gaat het
vrij goed met de meeste zoogdiersoor-
ten in ons land dankzij de bescherming
die zij genieten en de positieve gevoe-
lens die ze bij het grootste deel van onze
samenleving oproepen. Jammer ge-
noeg leiden de meeste soorten een be-
trekkelijk verborgen leefwijze waardoor
we ze weinig zien, maar ze zijn er wel.
Dankzij het speurwerk van duizenden
waarnemers weten we nu veel over de
verspreiding van soorten en nog veel
meer.  In de afgelopen jaren zijn in het
kader van het digitale Zoogdieratlaspro-
ject honderdduizenden nieuwe versprei-
dingsgegevens van zoogdieren
verzameld. In onze zoogdierdatabank
zitten op dit moment ruim 700.000 re-
cords. Hoogste tijd dus om al die gege-
vens te interpreteren en daar conclusies
aan te verbinden omtrent verspreiding,
geschiktheid van leefgebieden en er
trends uit te halen. Dat gaat de Zoog-
diervereniging te boek stellen in de
Atlas van de Zoogdieren van Nederland.
Dit kloeke boek wordt uitgegeven door
Naturalis in de serie de Natuur van Ne-
derland en moet in 2014 verschijnen.
Behalve gegevens over alle soorten
apart gaat het boek ook hoofdstukken

Kort nieuws

NEDERLAND

Nieuws van de Zoogdiervereniging (Nederland) en van de Zoogdierenwerkgroep 
en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt (Vlaanderen).

Steenmarter. Foto Ernst Dirksen



Zoogdier 23-4   pagina 31Zoogdier 23-4   pagina 30 Zoogdier 23-4   pagina 31

mag afhangen van Europese projecten,
die een begin, maar ook een einde heb-
ben. De Zoogdierenwerkgroep zal dan
ook blijven aandringen bij de Vlaamse
overheid om werk te maken van con-
crete maatregelen om het voortbestaan
van de hamster in Vlaanderen te verze-
keren. 

Oprichting (Belgisch) Lim-
burgse zoogdierenwerkgroep
Op 23 november 2012 werd een nieuwe
provinciale zoogdierenwerkgroep opge-
richt. Deelnemers van een Natuurpunt-
cursus over zoogdieren hebben nu een
(Belgisch) Limburgse zoogdierenwerk-
groep gestart. Ze zullen zich alvast in-
zetten voor de recent ontdekte otters in
Bocholt. 

ZWG op facebook
De Zoogdierenwerkgroep is nu ook ac-
tief op facebook. Neem een kijkje op:
www.facebook.com/zoogdierenwerk-
groep

2013 jaar van de muis: aan-
koop lifetraps
In 2013 start de Zoogdierenwerkgroep
met een muizenmonitoring. Wil je daar

graag aan meehelpen of ben je geïnte-
resseerd om lifetraps te kopen, surf dan
naar www.zoogdierenwerkgroep.be/stu-
die/onderzoeksprojecten/muizenmoni-
toring.

Otter, wilde kat en Kuhls
dwergvleermuis in Vlaande-
ren
Het jaar 2011 en vooral het jaar 2012
zullen de boeken in gaan als opmerke-
lijke jaren voor de diversiteit van zoog-
dieren in Vlaanderen. In het vorige
nummer maakten we reeds melding van
de otter waarvan voor het eerst sinds de
jaren 1970-80 in weer hard bewijs ge-
vonden is voor zijn aanwezigheid in
Vlaanderen. Zowel in Willebroek als in
Bocholt werden intussen meerdere op-
names gemaakt van otters wat in beide
gevallen wijst op een gevestigd dier. In
oktober 2012 werd een eerste verkeers-
slachtoffer van otter gevonden op de au-
tosnelweg in Ranst; relatief ver
verwijderd van beide andere vondsten.
Niet alleen de otter, ook de wilde kat
werd recent gefotografeerd in Vlaande-
ren en dan nog wel op dezelfde locatie
als waar één van de otters gefilmd werd
(Bocholt). Na 150 jaar van afwezigheid is
dit een mooie aanwinst voor de Vlaamse
biodiversiteit. In Brussel werd recent
een Kuhls dwergvleermuis gespot. Deze
waarnemingen zijn een opsteker voor de
mensen – vrijwilligers en professionelen
– die zich inzetten voor de natuur, maar
het voorbeeld van de otter toont ook aan
dat er nog heel wat inspanningen vereist
zijn om Vlaanderen leefbaar te maken
voor deze wilde natuur.

bevatten over ecologie, bescherming, de
relatie tussen mensen en zoogdieren,
verdwenen zoogdieren, etc. We willen
een boek maken dat iedere zoogdier-
liefhebber wil en kan lezen omdat het
veel nieuwe informatie bevat en aan-
trekkelijk is geschreven en vormgege-
ven. Gewoon een prachtig
standaardwerk over de Nederlandse
zoogdieren. Het maken van zo’n stan-
daardwerk kost geld. In deze tijd hoeven
we niet meer te rekenen op subsidies
van overheden en fondsen zijn er nau-
welijks meer. Daarom moeten we het
grootste deel van de kosten met bijdra-
gen van particulieren bijeenbrengen.
Gelukkig heeft het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds al een stevige startbijdrage
toegezegd waarmee we een kwart van
de kosten kunnen dekken en met het
project kunnen starten. De andere drie-
kwart zal van gulle gevers moeten
komen. 
Er leven in Nederland zo’n 70 zoogdier-
soorten. Om de totale kosten te dekken
hebben we ruim 1000 euro per soort
nodig. Om het benodigde bedrag bijeen
te brengen gaat de Zoogdiervereniging
adoptiecertificaten uitgeven met een
waarde van 1000 euro. Het is ook moge-

lijk om met deelcertificaten (100 euro)
met anderen een soort te adopteren.
Het moet ons als Zoogdiervereniging
toch lukken om gezamenlijk, leden en
deskundigen, dit standaardwerk te rea-
liseren. Leden die een (deel)certificaat
kopen krijgen behalve het certificaat ook
een exemplaar van de atlas en een
naamsvermelding in de atlas. Kijk op
www.zoogdiervereniging.nl/adopteer-
eenzoogdier. 

Cursusprogramma
Ook in 2013 organiseert het Bureau van
de Zoogdiervereniging met collega-or-
ganisaties weer diverse cursussen,
zowel soortgericht als over wetgeving.
Op vleermuisgebied staan onder andere
op het programma: Herkennen van
Vleermuiswaarden, Vleermuizen en Pla-
nologie en een vernieuwde Batdetector-
workshop. 
Nieuw is de cursus ‘Natuurwetgeving
voor groenbeheerders’ die door de VOFF
samen met het KAD wordt gegeven. De
succesvolle WABO-workshop wordt
aangepast aan de Wet natuurbescher-
ming. Het actuele aanbod staat op
http://www.zoogdiervereniging.nl/cur-
sussen

VLAANDEREN

WABO-Workshop. Foto Rob Koelman

Ree. Foto Aaldrik Pot

Hamster. Foto Hugo Willocx

Otter. Foto Hugo Willocx

Boommarterverspreiding
Het afgelopen jaar werden er onver-
wacht veel boommarters waargenomen
in Vlaanderen. De boommarter is zeer
zeldzaam in Vlaanderen, maar werd in
2012 op heel wat plaatsen gezien, waar
deze minstens decennia lang niet gezien
werd. Op 30 april werd een verkeers-
slachtoffer gevonden in Loppem en op
12 juni niet zo ver daar vandaan in
Waardamme (Oostkamp). Toen onder-
zoekers van het INBO een fotoval plaat-
sten in Doeveren naar aanleiding van de
voorgaande waarnemingen werd daar
nog een levende boommarter op de ge-
voelige plaat vastgelegd. In het Meer-
daalwoud (nabij Leuven) werden op 19
juli 2012 ook boommarters waargeno-
men met een fotoval en dit vormt het
eerste bewijs sinds de jaren ‘80 van hun
aanwezigheid in het Meerdaalwoud.
Franky Slock fotografeerde een boom-
marter in de buurt van de Makegemse
bossen (Merelbeke). In Kalmthout wer-
den opnieuw opnames gemaakt van
boommarters. In Wallonië werd tot voor
kort verondersteld dat boommarters
enkel ten zuiden en oosten van Samber
en Maas voorkwamen, maar recent
werden twee verkeersslachtoffers ge-
vonden in Henegouwen. Naar de oor-
zaak van deze plotse veelheid aan
waarnemingen is het raden. Gezien het
deels verkeersslachtoffers, deels ge-
wone foto’s en deels opnames met foto-
vallen betreft, is het wellicht niet enkel
een effect van de opkomende onder-
zoeksmethode van de fotovallen.

5 miljoen jaar oude walvis-
schedel opgegraven 
In Antwerpen werd bij werken in de
buurt van het Eilandje een 5 miljoen jaar
oude walvisschedel opgegraven. Het be-
treft een schedel van een onbekend
soort vinvis. Dit is echter niet zo’n heel
bijzondere vondst, aangezien er wel
vaker miljoenen jaren oude walvissche-
dels opgegraven worden in het Ant-
werpse. Onder de stad Antwerpen ligt
namelijk één van de grootste walvis-
kerkhoven ter wereld. 

Hoop voor de hamster?
In september 2012 werd een internatio-
naal Life+ projectaanvraag ingediend bij
Europa rond de hamster. De Zoogdie-
renwerkgroep is echter van mening dat
het voortbestaan van de hamster niet
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info@zoogdiervereniging.nl

Zoogdierwerkgroep Friesland
tdolstra@xs4all.nl

VLAANDEREN
Natuurpunt

Natuurpunt Studie
Goedele Verbeylen, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, 
015/297244, goedele.verbeylen@natuurpunt.be

Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep
info@zoogdierenwerkgroep.be, www.zoogdierenwerkgroep.be

Natuurpunt Vleermuizenwerkgroep
Alex Lefevre, Klissenhoek 85, 2290 Vorselaar, 014-516201, 
vleermuizenalex@yahoo.com, www.natuurpunt.be/vleermuizenwerkgroep

JNM Zoogdierenwerkgroep
Daan Dekeukeleire, Polderdreef 37, 9840 De Pinte, 0474-488979, 
daan@jnm.be, www.jnm.be

Agenda & adressen

De Zoogdiervereniging heeft een 
webwinkel geopend:

www.zoogdierwinkel.nl 
Neem eens een kijkje en
• bestel boeken
• download oude nummers van Zoogdier
• lees rapporten van het bureau

april 2013 Landelijke zoogdierdag en Algemene 
Ledenvergadering Voorjaar

24 en 25 augustus 2013 Nacht van de vleermuis 2013

november 2013 Algemene Ledenvergadering Najaar
Tijdens deze najaarsledenvergadering 
worden onder meer de begroting en 
jaarplan voor 2014 besproken.

18-19 mei 2013 ‘Wild (in) Vlaanderen’
in de Blankaart (Diksmuide)

Ga voor actuele informatie naar onze websites:
www.zoogdiervereniging.nl 
www.zoogdierenwerkgroep.be

Koop voor de Natuur Gratis
de natuur steunen, wie wil dat nou
niet? Vanaf nu is het mogelijk!
Draag gratis uw steentje bij aan de
natuur door een aankoop te doen
bij een van de bij Koop voor Natuur
aangesloten webwinkels. De Zoog-
diervereniging is recent aangeslo-

ten bij de website Koopvoordenatuur.nl. Via deze website kan bij
tientallen webwinkels  worden besteld, waarbij de webwinkel een
bedrag overmaakt naar een natuurorganisatie naar keuze. Het kost
u dus niets, maar de natuur profiteert! De aangesloten winkels zijn
ingedeeld in 17 categorieën, iedere categorie bevat een aantal aan-
gesloten webwinkels. Er zit vast een winkel van uw gading bij. Meld
u aan bij KoopvoordeNatuur.nl en kijk snel welke winkels voor u
interessant zijn.

Boek ‘Bevers’
Kijk ook eens op 
Zoogdierwinkel.nl 
Bijvoorbeeld voor het 
boek ‘Bevers’! Nu te 
koop voor de
prijs van € 19,95
(excl. verzendkosten).

WWW.WANDELMAGAZINE.NU WWW.BERGWIJZER.NL WWW.HETWEERMAGAZINE.NL

TIJDSCHRIFTEN VOOR 
ACTIEVE BUITENMENSEN

Op Lemen Voeten
Voor nieuwsgierige wandelaars
Hét tijdschrift voor actieve en nieuwsgierige 
wandelaars. Boordevol praktische informatie 
over bekende, maar vooral onbekende plekken 
in Nederland en Europa.

Bergen Magazine
Voor bergwandelaars
Hét tijdschrift voor bergwandelaars. Prachtige 
wandelroutes in hoog- en laaggebergte, mee-
slepende reisverhalen, schitterende foto’s en veel 
praktische informatie over reis, verblijf en uitrusting.

Het Weer Magazine
Voor weerliefhebbers
Het enige tijdschrift over het weer in Nederland. 
Boordevol feitjes en weetjes, interviews met 
weerexperts, de nieuwste wetenschappelijke 
ontdekkingen en heel veel mooie foto’s.

www.leeseenswatanders.nl
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Reeën in de vorst Omdat ik boswachter ben in de Kennemerduinen (Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Hol-
land) en wij reeën in het terrein hebben ben ik ook in de gelukkige omstandigheid om daar mooie foto’s van te
maken. Dit is zo’n foto die bij mij speciale herinneringen oproept. Want dat betekent fotografie voor mij ook: herin-
neringen aan mooie ontmoetingen. Hier is zo’n moment. Ik kwam ‘s morgens vroeg in het duin na een flinke nacht
vorst en daar kwam ik deze reegeit met jongen tegen zo net in het eerste zonnetje. Dat is voor mij toch wel een heel
mooi begin van de dag.

Het moment van...
In deze rubriek presenteren fotografen hun meest geliefde foto en het bijbehorende verhaal. 
Uw inzending is welkom. Stuur deze naar redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl of per post naar de
redactie op Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen

Ruud Maaskant


