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18 en 19 oktober 2014 Tweede vleermuiskastensymposium
De tweede editie van het ‘European Bat House Meeting’ (Europees Vleermuiskastensymposium) vind plaats in Brasschaat, Belgie, op 18 en 19 oktober 2014. De voertaal is Engels, gaat door in Brasschaat. Het
programma en het registratieformulier staat op
symposium.vleermuiskasten.nl/
4, 11 en 18 november 2014 Cursus Vleermuizen en Planologie
Het Bureau van de Zoogdiervereniging organiseert op 4, 11 en 18 november 2014 de driedaagse cursus ‘Vleermuizen en Planologie’. Meer informatie staat op www.zoogdiervereniging.nl/cursussen
15 november 2014 Algemene Ledenvergadering en Sleutelvrijwilligersbijeenkomst
Aansluitend op de ledenvergadering is er een bijeenkomst met werkgroepen en andere vrijwilligers. Naast een kort binnenprogramma gaan we
naar buiten. Meer informatie volgt.
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LUTRA voor wie meer diepgang wil
Naast Zoogdier geeft de Zoogdiervereniging het wetenschappelijke tijdschrift Lutra uit. De
artikelen in Lutra gaan wat dieper
in op de materie en worden door
deskundigen eerst aan een kritische blik onderworpen. Lutra verschijnt tweemaal per jaar. Een los
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op
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€ 25,- per jaar. Leden van de
Zoogdiervereniging krijgen kor-

ting. Zij betalen maar € 15,- per
jaar. Aanmelden voor een abonnement kan bij het secretariaat
van de Zoogdiervereniging (zie colofon achterin dit tijdschrift).

Op de voorpagina: Mol. Foto Hillebrand Breuker/PIXUS

Agenda Vlaanderen
Maart - november 2014 Cursus Zoogdieren Antwerpen Dankzij de cameravallen en batdetectors zijn onze zoogdieren sterker zichtbaar dan ooit tevoren. Maar hoe leven deze dieren nu eigenlijk echt en op welke manier
kunnen we ze herkennen in onze omgeving? In de provincie Antwerpen kan
je vanaf maart starten met een nieuwe zoogdierencursus, bestaande uit thematische modules en verspreid over de hele provincie. Naast de theorie
wordt er ook heel wat praktijk voorzien. Ben je gesteld op zoogdieren en wil
je ze graag beter leren kennen? Schrijf je dan zeker in! Alle informatie kan
je vinden op: https://sites.google.com/a/natuurpunt.be/cursus-zoogdieren-antwerpen/home
Iedere 2de vrijdag van de maand Braakballen pluizen in Hasselt Om een
idee te krijgen van de verschillende soorten muizen en de grootte van de populaties in de provincie Limburg, organiseert de Zoogdierenwerkgroep in
Limburg samen met de Kerkuilenwerkgroep, regelmatig middagen om
braakballen te pluizen. Iedere tweede vrijdagmiddag van de maand ben je
welkom van 14u-17u in domein Kiewit in Hasselt. Naar Limburgse traditie
wordt er gezorgd voor koffie en vlaai! Wil je meer info?
Bel +32 (0)11 24 60 20 of mail naar info@natuurpuntlimburg.be

Ga voor actuele informatie naar onze websites:

zoogdiervereniging.nl
zoogdierenwerkgroep.be/activiteiten

Mol. Foto Wesley Overman

Knollen tegen mollen?
Mollen zouden op handen moeten worden gedragen, maar het omgekeerde is
waar. Geen ander dier wordt zo erg op de hielen gezeten door gazonliefhebbers. Nochtans zijn er veel redenen om dat niet te doen en bestaan er alternatieve afweermethoden voor wie zich niet met de mol kan verzoenen.
Dirk Criel

Niet alle methoden om mollen te weren,
werken even goed. Het succes hangt doorgaans af van de toepassingswijze en de
omstandigheden. Om de mol niet bij de
lurven te moeten pakken, kan men ervoor
zorgen dat hij niet naar de tuin wordt aangetrokken. Gevarieerde tuinen met veel
bomen zijn doorgaans minder aantrekkelijk voor een mol omdat boomwortels het
graven van gangen bemoeilijken. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de mol
wegblijft, maar hij zal wel beduidend minder graven7. Zodra er echter gazon aan te
pas komt, voelt de mol zich echt in zijn ele-

ment, zeker wanneer het gras regelmatig
wordt bemest en gemaaid. Een goed doorvoede tuinbodem bevat immers tal van bodeminsecten en regenwormen die de mol
tot voedsel dienen. De aanwezigheid van
voldoende voedsel is de doorslaggevende
factor voor de aanwezigheid van mollen3.

(Te) veel mollen Onder gunstige omstandigheden kan het aantal mollen in een
grote tuin – van ongeveer een halve hectare – al snel oplopen tot een tiental dieren, maar in een kleine tuin blijft het
meestal bij eentje. Wie meerdere molsho-
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pen telt, meent algauw met een mollenplaag te maken te hebben, maar zo’n vaart
loopt het niet. Mollen zijn solitaire dieren
die een eigen territorium verdedigen en
naargelang de bodem- en voedselomstandigheden uitgebreide gangenstelsels uitgraven. Deze stelsels bestaan uit talrijke
gangen die langs verschillende kamers
met elkaar in verbinding staan. Het mollenstelsel is complex en dient vooral om
op jacht te gaan. Vrijwel alle bodeminsecten komen voor de mol als voedsel in aanmerking. Daaronder zitten veel regenwormen maar ook talrijke ongewervelden

die onze tuin geen goede dienst bewijzen
zoals emelten, veenmollen en engerlingen5.
Hoewel de schade die mollen in gazons
veroorzaken te relativeren valt, zien veel
mensen het beestje liever niet verschijnen.
Vaak wordt een arsenaal aan producten
aangeschaft om zich tegen de kwelgeest
te verweren en moet ‘graafgraag’ het met
de dood bekopen. Er bestaan tal van vangen verjaagmethoden en iedereen prefereert wel de een of andere oplossing. Een
ding is zeker: er bestaat geen effectieve
manier om mollen te verjagen. Zodra er
eentje is weggevangen, komt er vroeg of
laat een andere in de plaats; en nieuwkomers graven doorgaans meer dan mollen
met een vast territorium. Enkel preventieve maatregelen die voorkomen dat een
mol in de tuin terechtkomt, bieden soelaas. Om een mol de toegang tot je tuin te
ontzeggen moet om de hele tuin een mollennet worden geplaatst: verticaal, tot op
een diepte van minstens een meter en met
een naar buiten toe geplooide rand, want
mollen kunnen erg diep graven10. Een hele
klus die enkel in nieuw aan te leggen tuinen haalbaar is.

Planten als afweermiddel Om
mollen op afstand te houden worden wel
eens planten ingezet. Soorten waarvan de
wortels of de bloemen een sterke geur afscheiden, houden niet alleen mollen, maar
ook woelmuizen en woelratten op afstand.
De geurstoffen beschermen de plant tegen
vraatschade door herbivoren, knagers
en/of micro-organismen. Achter deze afweermethode schuilt de gedachte dat
mollen een sterke reukzin hebben – wat
evenwel niet zo is – en een afkeer hebben
van vieze geurtjes. Deze gedachte heeft
ook geleid tot een brede waaier aan onfrisse geuren die worden aangewend om
mollen af te schrikken: mottenballen, carbid, rotte vis, teer en carbolineum zijn enkele van de gebruikte middelen1. In
vergelijking met deze geurstoffen zijn
planten heel wat milieuvriendelijker en
daarom alleen al het proberen waard.
De meningen over de werking van planten
zijn verdeeld9 en tot op heden niet uitvoerig en systematisch wetenschappelijk getest. Toch zijn er mensen (waaronder
ikzelf) die proefondervindelijk goede resultaten hebben geboekt. Helemaal uitsluiten lukt niet, maar als afschrikmiddel
lijken sommige planten hun werking niet
te missen. De maatregel resulteert op zijn
minst in een verminderde mollenactiviteit.
Planten zijn evenwel alleen inzetbaar op
kleine grondoppervlakken zoals tuinen. De

methode verschilt niet veel van andere
(commerciële) ecologisch verantwoorde
verjagingstechnieken door middel van
geurstoffen. Sommige plantensoorten
hebben echter als nadeel dat ze snel gaan
woekeren.
Hieronder wordt een overzicht gegeven
van enkele planten die tegen mollen enigszins geschikt zijn:
Stinkend nieskruid (Helleborus foetidus) is
verwant aan de wrangwortel (Helleborus
viridis). De plant bloeit al in de late winter
in uiteenlopende kleuren. De planten moeten reeds in oktober worden geplant. De
wortel is zeer giftig door de aanwezigheid
van helleborine.
Kruisbladwolfsmelk (Euphorbia lathyris) is
een snel groeiend kruid dat tot anderhalve
meter hoog wordt. De plant bezit verschillende vertakkingen waaraan kleine bloemtrossen groeien. Om mollen uit de tuin te
houden zijn zes tot tien planten per are
nodig. De soort zaait gemakkelijk uit. Andere wolfsmelksoorten werken minder
doeltreffend.
Keizerskroon (Fritillaria imperialis) is een
knolplant die bovenaan de stengel een
kroon van klokvormige bloemen draagt. De
plant ruikt naar vos en wordt daarom ook
’stinklelie’ genoemd. De grote vlezige bollen moeten vroeg in de herfst worden geplant, om vanaf de volgende lente een
goede bloei te verkrijgen. Om de mol op
afstand te houden volstaat het om de acht
meter een knol te planten. Door vermeerdering van de knollen kan men algauw
meerdere planten verkrijgen.
Tuingloxinia (Incarvillea delavayi) is eveneens een mooi bloeiende bolplant en een
enkele plant werkt tegen mollen tot in een
straal van zeven meter.
Wilde knoflook (Tulbaghia violacea) of
Kaapse knoflook is een minder bekend
knolgewas met eetbare bloemen en bladeren. De werking van deze plant tegen
mollen komt voort uit de etherische olie in
de dikke wortels.
Daslook (Allium ursinum) is een inheems
bolgewas. Overeenkomstig met andere
planten die een lookgeur verspreiden zou
ook daslook mollen afschrikken. Het is
een eetbare voorjaarssoort die op schaduwrijke plekken grote tapijten vormt.
Narcis (Narcissus) heeft het voordeel in
het voorjaar een mooi bloementapijt te
vormen in het gras en tegelijk mollen af te
weren. De planten kunnen na de bloei met
het gazon worden gemaaid.
Wonderboom (Ricinus communis) wordt
soms ook wel ‘mollenkruid’ genoemd.
Deze bloeiende plant schiet in zeer korte
tijd zo hoog op dat ze op een boompje lijkt.
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Boven: kraamnest van een mol. Foto Aaldrik Pot
Midden: vooral tuinen met goed doorvoede gazons
en weinig bomen zijn aantrekkelijk voor mollen.
Foto Dirk Criel
Onder: mollen zijn nuttige insectenverdelgers en
bodemverbeteraars, toch zijn ze in de meeste tuinen niet welkom. Foto Frans Vanstapel

De proef op de som Mollenonderzoekers doen geen sluitende uitspraken
over de goede werking van mollenplanten
en omzeilen de vraag of deze werkzaam
zijn. Gorman & Stone (1990) bijvoorbeeld
verwijzen enkel naar afweergeuren die gebaseerd zijn op feromonen uit de geurklieren van soortgenoten of roofdieren; de
geurzin van de mol is immers maar matig
ontwikkeld. Om de discussie te beslechten
of planten een effectief middel vormen
tegen mollen, woelmuizen en woelratten
is wetenschappelijk onderzoek naar secundaire metabolieten of plantenstoffen
voor dierenafschrikking nodig. Er zijn echter weinig onderzoeksinstellingen die zich
aan een experiment wagen. Toch is er
enig economisch belang te halen uit deze
kennis. De ‘Arbeitsgruppe Wirbeltierforschung’ van het Julius Kühn-Institut in
Münster (Duitsland) is een van de weinige
laboratoria die onderzoek naar plantengeuren doen4; in dit geval in opdracht van
het Duitse bedrijf voor tuinproducten Neu-

Sterk geurende planten zoals
kruisbladwolfsmelk kunnen
helpen om mollen weg te houden.
Foto Dirk Criel
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Groepsgewijs aangeplante soorten
Vlakdekkende soorten (narcis, daslook)
Lijnvormig aangeplante soorten
Bomen
Mollenrit. Foto Aaldrik Pot

Gazon
Enkele manieren van aanplanting van mollenwerende planten
in gazonrijke tuintjes

dorff. Molwerende geurstoffen die in de
handel verkrijgbaar zijn bevatten doorgaans een of meerdere extracten van bovenvermelde plantensoorten (bv. Edialux,
Ecostyle). De etherische oliën zitten geconcentreerd in lavasteentjes, houtstaafjes of kleibollen die door bodembacteriën
worden geactiveerd. Ze worden niet in de
gangen zelf maar wel in de buurt ervan in
de bodem aangebracht. Ofwel wordt daarmee rondom de tuin een geurgordijn opgetrokken op dezelfde wijze als dat met
molwerende planten gebeurt. Dit wil zeggen dat met regelmatige tussenafstanden
van 30cm (op kleibodems) tot 100cm (op
zandbodems) de geurdragers in een plantgaatje worden geduwd.
Verder bestaan er kruidenconcentraten
(onder andere Pireco) die het afweersysteem van grassen versterken waardoor
minder vraat door grasinsecten optreedt.
Men merkte daarbij op dat ook de mollen
wegbleven. Het is echter onduidelijk of dit
niet het gevolg is van een verminderd aan-

tal insecten, waardoor er voor de mol niet
veel te eten valt.

Pleidooi voor bescherming We
kunnen ons maar beter voorbereiden op
de bescherming van de mol en dit niet alleen om redenen van biodiversiteit. Al eeuwenlang wijzen natuuronderzoekers op
het uitzonderlijke nut van de mol als insectenverdelger en bodemverbeteraar en
bepleitten ze zijn bescherming. Het gegraaf moeten we er dan maar voor lief bij
nemen. Want geef toe: meestal hebben we
enkel een esthetisch probleem met molshopen. De schade aan tuin- en parkgewassen blijft doorgaans beperkt, zeker in
vergelijking met de schade aan de landbouw 2,6,8. Eerder bij uitzondering kan de
aanwezigheid van mollen echt hinderlijk
zijn, zoals op golfterreinen en andere
sportterreinen.
In Duitsland is de mol sinds 2009 bij wet
beschermd (Bundesnaturschutzgesetz):
het is verboden mollen te vangen, te ver-
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wonden of te doden. Enkel het verdrijven
met ecologische middelen, waaronder
geurstoffen, wordt toegelaten. Slechts in
uitzonderlijke gevallen worden vergunningen verleend om de dieren weg te vangen
om ze elders uit te zetten of te doden. Ook
het Oostenrijkse Tierschutzgesetz van
2004 verbiedt mollen zonder gegronde
reden te doden, te verwonden of schade
toe te brengen.
Het wordt tijd dat ook België en Nederland
hun vete met de mol bijleggen en werk
maken van beschermingsmaatregelen.
Dirk Criel is redactiemedewerker van
Zoogdier

Verder lezen?
Zie voor literatuur naar aanleiding van dit
artikel www.zoogdiervereniging.nl/zoogdier.
Referenties in dit artikel verwijzen naar op
deze website vermelde publicaties.

Vlekkendatabase moet meer duidelijkheid geven

Grijze zeehond gaat over grenzen
Hoe vaak grijze zeehonden de grenzen tussen Nederland en Engeland overzwemmen is nog niet bekend, maar dat ze dat regelmatig doen wordt steeds
duidelijker. Reden genoeg voor Nederlandse onderzoekers om samen met de
Britten een onderzoeksproject op te zetten. Daarbij speelt het unieke vlekkenpatroon van de grijze zeehondenvrouwtjes een grote rol.
Frouke Fey

Een zogende grijze zeehond met pup op het vlakke en
onbewoonde Waddeneiland de Razende Bol.
Foto Bram Fey

Het contrast tussen de steile en harde basaltrotsen van de Engelse Farne-eilanden
met onze zachte en glooiende zandplaten
in de Waddenzee kan haast niet groter. Het
zijn twee verschillende werelden, ieder
aan een kant van de Noordzee. Maar voor
grijze zeehonden zijn de Engelse vulkanische rotsen waarschijnlijk net zo goed
thuis als onze zandige wadplaten. Alleen
de Noordzee scheidt deze werelden, voor
zeehonden geen onoverbrugbare barrière.
Klauteren ze het ene moment nog over de
rotsen van de Britse oostkust, na een pittige zwemtocht dobberen ze langs de zandige Nederlandse westkust.

Over grenzen Sinds 2001 tellen onderzoekers van onderzoeksinstituut IMARES per vliegtuig de grijze zeehonden
(Halichoerus grypus) in de Nederlandse
Waddenzee. Samen met collega’s uit
Duitsland en Denemarken wordt zo een
schatting gemaakt van de aantallen in de
gehele Waddenzee en Helgoland. Maar er
zijn steeds meer signalen dat de horizon

De groep Nederlandse onderzoekers in gesprek
met een Engelse beheerder op de Farne-eilanden.
Foto IMARES

voor de grijze zeehonden verder reikt dan
het waddengebied. Zo zijn drie van de tien
zeehonden die in september met een satellietzender zijn uitgerust, naar de Engelse kust vertrokken, naar de Farneeilanden. Een van de drie is inmiddels
doorgereisd naar het Schotse Isle of May.

Avonturiers? Zijn deze drie dieren een
uitzondering op de regel? De avonturiers
uit een groep honkvaste zeehonden? Onderzoekers denken van niet. Volgens hen is
het heel goed mogelijk dat grijze zeehonden die op de Farne-eilanden geboren zijn,
een gedeelte van het jaar in de Waddenzee
verblijven en vice versa. Er zijn al langer indicaties dat er in bepaalde perioden zeehonden van ‘buiten’ naar de Waddenzee
trekken. Toen er nog maar een paar jongen
werden geboren nam het aantal bijvoorbeeld met veel meer dieren toe. En tijdens
de verharingstijd in het voorjaar verblijven
er veel meer grijze zeehonden op de wadplaten dan met het aantal in de winter geboren pups kan worden verklaard.
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Een route van één van de zeehonden met satellietzender,
de oversteek was in twee dagen gemaakt (© IMARES)

Van oudsher De band tussen de Engelse en Nederlandse zeehondenpopulatie is van oorsprong al sterk. Je zou
kunnen zeggen dat wij dankzij de Britse
eilanden weer grijze zeehonden in de
Waddenzee kunnen zien. ‘Onze’ grijze zeehonden werden namelijk in de Middeleeu-

De techniek die wordt gebruikt om
de vlekkenpatronen van grijze zeehonden te herkennen in de database. Het lichaam wordt in vakjes
verdeeld en met behulp van vaste
punten op het lichaam wordt dit
tweedimensionaal getrokken. Het
patroon van alle vakjes samen is
de identificatiesleutel voor dat dier.
Foto SMRU

derlandse en Duitse Waddenzee. Op het
Schotse Isle of May en de Britse Farne-eilanden worden de eerste pups al eind september gezien, in de Nederlandse
Waddenzee is dit pas eind november. Dat
lijkt er op te wijzen dat de zeehonden in
ieder geval wel trouw zijn aan de plek waar
ze hun jongen krijgen en vrouwtjes niet zo
makkelijk meer overstappen als ze eenmaal voor een geboorteland voor hun pups
gekozen hebben.

Samenwerking Om meer duidelijk-

Het vlekkenpatroon van vrouwelijke grijze zeehonden maakt ze individueel herkenbaar.
Foto IMARES

Op de glooiende grasveldjes tussen
de basaltrotsen liggen grijze zeehondenpups op de Farnes als
schapen op de dijk.
Foto Roger Kirkwood

heid te krijgen over het verspreidingsgebied van de zeehonden, worden ook tussen
Nederlandse en Engelse onderzoekers de
banden aangehaald. Samen met onderzoekers en natuurbeheerders ‘from overseas’ wordt een foto-identificatiedatabase
opgezet. De onderzoekers van IMARES uit
Nederland en van de Schotse universiteit
van St. Andrews hopen een groot deel van
de grijze zeehonden in het Noordzeegebied
op beeld te krijgen. Door de foto’s in een
gezamenlijke database op te slaan kunnen
Britse zeehonden op onze wadplaten en
waddenzeehonden op de Britse eilanden
herkend worden.

Vlekkenpatroon Het foto-identificawen uitgeroeid, waarschijnlijk door de
mens. Pas toen eind jaren zeventig de zeehonden in Groot-Brittannië werden beschermd, namen ze daar zo in aantal toe
dat individuen uitzwermden naar andere
gebieden, waaronder de Waddenzee. Dat
gebeurde overigens pas toen de kolonie op
de Farne-eilanden zo groot was geworden
dat besloten werd de zeehonden daar regelmatig te verjagen, zodat ze zich wat
meer zouden verspreiden. De Farne-eilanden vormden toen het werkveld van de
Britse onderzoekster Grace Hickling; de
‘godmother’ van het grijzezeehondenonderzoek. Zij merkte jonge grijze zeehonden
met een roestvrijstalen vee-oormerkje in
hun flipper om ze later weer te kunnen
herkennen. Dit jaar werd het 60-jarig jubileum gevierd van het zeehondenonderzoek
op de Farnes.

Emigratie Zeehonden die zo’n individueel merkje van Grace hadden gekregen,
werden begin jaren ’80 teruggezien in de

Waddenzee. Later, toen de Engelse grijze
zeehonden uitzwermden naar het Schotse
Isle of May, werden ook zeehonden van dat
eiland op de wadden teruggezien. Pas
sinds 1985 krijgen deze geëmigreerde zeehonden ook jongen in de Nederlandse
Waddenzee en kan er gesproken worden
van een ‘vaste’ populatie in Nederland. Nu
worden op de onbewoonde Waddeneilanden Richel, Griend en de Razende Bol
grijze zeehonden geboren. Afgelopen jaar
waren dat er meer dan 400.

Overstappen Hoe ‘vast’ is deze populatie nu eigenlijk? Dat is de grote vraag die
onderzoekers graag beantwoord zouden
zien. Zijn het losse populaties die regelmatig uitstapjes maken naar de overkant
van de Noordzee, of is er nog veel contact
tussen de groepen en kan eigenlijk niet
van aparte populaties worden gesproken?
Interessant is dat de geboorteperiode van
grijze zeehonden aan de Britse zijde enkele maanden vroeger ligt dan in de Ne-
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tiesysteem is gebaseerd op een computerprogramma dat het vlekkenpatroon van
vrouwelijke grijze zeehonden herkent.
Vanaf het moment dat deze dieren de eerste rui achter de rug hebben, verandert het
patroon in de vacht niet meer. Dan zijn de
zeehonden hun hele verdere leven herkenbaar. Het gaat met name om de patronen
in de hals en op het lichaam. Dit geldt alleen voor de vrouwtjes, want volwassen
mannetjes hebben minder uitgesproken
vlekken.

Bescherming Uiteindelijk hopen de
onderzoekers vast te stellen welke grenzen de grijze zeehond over gaat. Als straks
blijkt dat de Britse en Nederlandse zeehonden regelmatig gebruikmaken van elkaars leefgebied of zelfs één grote
populatie vormen, dan moeten ook de onderzoekers en beleidsmakers hun blikveld
verruimen. Onderzoek en bescherming
van de grijze zeehonden in Nederland richten zich nu vooral op de Waddenzee. Maar
misschien blijkt deze Waddenzeehond
vooral een Noordzee-zeehond te zijn.

Kikkerstrip Vondelpark.

Foto waternet Uitklimmat. Foto RAVON

Amfibieën en kleine zoogdieren slachtoffer

Straatputten zijn valkuilen
In 2011 en 2012 heeft Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON)
een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van amfibieën in straatputten. Niet alleen
amfibieën blijken hierin in enorme aantallen terecht te komen, maar ook veel
kleine zoogdieren. Testen hebben aangetoond dat amfibieën geboden
uitklimvoorzieningen goed weten te gebruiken. Gezien hun beweeglijkheid en klimcapaciteiten valt dat ook te verwachten van zoogdieren.
Annemarie van Diepenbeek en Raymond Creemers

Verdeeld over Nederland en over grote
steden, middelgrote en kleine plaatsen is
onderzoek uitgevoerd op 36 locaties, gesteund door RIONED, de landelijke kennisorganisatie op het gebied van stedelijk
waterbeheer. Over een periode van drie
maanden in het voorjaar is onderzocht
hoeveel amfibieën jaarlijks in straatputten
(ter onderscheid met meter- en leidingputten hierna ‘straatkolken’ genoemd) terechtkomen. Geschat wordt dat in
Nederland jaarlijks enkele honderdduizenden tot een half miljoen volwassen amfibieën in kolken terechtkomen, en een
veelvoud daarvan aan juveniele dieren.
Maar liefst 12% van de kolkenslachtoffers
bestond uit zoogdieren, vooral (huis)spitsmuizen, bosmuizen, huismuizen en woelmuizen. Af en toe komen er ook jonge
egels en vogels in terecht. Zoogdieren en
vogels werden alle dood aangetroffen, van
de amfibieën was ‘slechts’ 14% dood. In
een kolk met water verdrinken zoogdieren
al snel en in een droge kolk put verhongeren ze. Vaak werden ze in staat van ontbinding aangetroffen.
Inmiddels is ook duidelijk dat amfibieën
niet alleen tijdens de voorjaarstrek in de
kolken en putten vallen, maar ook in de
zomer en de herfst, mogelijk zelfs in grotere aantallen dan in het voorjaar. Dat

blijkt onder meer ook uit een driejarig onderzoek in Schotland1. Hoewel dit niet systematisch is onderzocht, is dat is ook voor
zoogdieren te verwachten.

Uitklimvoorzieningen In proefopstellingen zijn drie typen uitklimvoorzieningen getest met vier algemeen in
stedelijk gebied voorkomende amfibiesoorten. Zowel de kikkers, de padden als
de salamanders bleken daarvan vlot gebruik te maken2. In het RAVON-tijdschrift
is eerder over ons onderzoek en mogelijke
oplossingen geschreven3, 4.
Bij ons onderzoek zijn als stakeholders
ook waterbeheerders, de rioleringsbranche en leveranciers van faunavoorzieningen betrokken. Als resultaat daarvan
zijn recentelijk de eerste seriematig vervaardigde producten op de markt gekomen. De keuze daarbij is gebaseerd op de
vereiste robuustheid en het minimale
ruimtebeslag in een straatkolk, vanwege
de randvoorwaarden van ongehinderde
waterafvoer en machinale reiniging.
Een van de uitklimvoorzieningen is een
kunststof mat die zonder ruimtebeslag
tegen de kolkwand bevestigd kan worden.
Door de open structuur biedt deze overal
houvast voor kleine dieren.
Een ander type is een metalen, geperfo-
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reerde strip, die onder een schuine hoek
of loodrecht geplaatst kan worden, eventueel in vaste combinatie met de putklep
op de afvoer naar het rioolstelsel.
Een derde leverancier is op de markt gekomen met een kunststof kolkbak met een
hieraan bevestigde, metalen geperforeerde strip, loodrecht tegen de wand. Dit
type is vooral bedoeld voor vervanging van
kolken of in nieuwbouwsituaties.
Er komen ook veel dieren in keldergaten,
meter- en leidingputten en dergelijke terecht, op particulier terrein. Hiervoor heeft
RAVON in samenwerking met Vivara Natuurbeschermingsproducten een op de
gewenste afmeting uitschuifbare ‘kikkertrap’ ontwikkeld. Documentatie over de
aanpak bij straatkolken is te vinden in
www.padden.nu, bij Oplossingen/Straatkolken. Informatie over de aanpak in
(meter- en leiding)putten, roosterholtes en
dergelijk op dezelfde site via Oplossingen/Putten.
Annemarie van Diepenbeek (a.v.diepenbeek@ravon.nl) en Raymond Creemers
werken voor Stichting RAVON

Verder lezen?
Zie voor literatuur naar aanleiding van dit
artikel www.zoogdiervereniging.nl/zoogdier.
Referenties in dit artikel verwijzen naar op
deze website vermelde publicaties.

Verdwenen zoogdieren

De makaak van Tegelen
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.
Een aardige vraag voor verjaardagen en
borrels: wat is de overeenkomst tussen
een aap, een neandertaler en een Brit?
Terwijl u daar nu over nadenkt eerst het
volgende.
Bij Nederland denk je niet meteen aan tropische dieren. Dat is onterecht. In de loop
van de geologische geschiedenis leefden
hier nijlpaarden, olifanten, neushoorns,
een tapir, leeuwen, hyena’s; kortom, de
complete filmset van de serie ‘Luipaard op
schoot’ (wie kent het nog?). En jawel, zelfs
een aap. Ooit leefde een aap in ons land,
en de resten ervan zijn in het begin van de
twintigste eeuw tevoorschijn gekomen uit
de bekende kleigroeven bij Tegelen. Het is
een zogenoemde makaak. Deze fossiele
soort was al eerder gepubliceerd onder de
naam Macaca florentina of Macaca sylvanus florentina, en is ook bekend uit
Duitsland, Frankrijk, Hongarije en zelfs uit
Engeland. Makaken bestaan nog altijd. De
bekendste nog levende makaken zijn de
Java-aap, ook bekend als de krab-etende
makaak (Macaca fascicularis), en de rhesusaap (Macaca mulatta), twee soorten die
nog niet zo lang geleden volop werden ge-

bruikt bij medisch proefdieronderzoek,
alsmede de Japanse of sneeuwmakaak
Macaca fuscata die aan koude is aangepast. Het geslacht Macaca kent eenruime
verspreiding in Azië. Eén soort valt geografisch gezien buiten de boot en dat is de
berberaap (Macaca sylvanus), die voorkomt in noordelijk Afrika én in Europa. Het
is de bekende aap van de rots van Gibral-

‘een typisch
relictvoorkomen’
tar die daar met zijn aanwezigheid de
Britse heerschappij moet veiligstellen.
Hier is sprake van een typisch relictvoorkomen, want makaken kwamen vroeger in
Europa wel vaker voor. De (onder)soortnaam florentina van de Tegelse makaak
duidt daar ook al op, want de soort kwam
onder andere ook in Toscane voor (het adjectief florentina is afgeleid van de stad
Florence).
Makaken zijn typische omnivoren; hun

gebit, dat sterk lijkt op een verkleinde
vorm van ons eigen gebit, wijst daar ook
op. De krab-etende Java-aap leeft vaak in
de buurt van water en wordt daarbij regelmatig op het strand gesignaleerd terwijl hij
krabben nuttigt. Er zal in de tropische bossen van het vroeg-Pleistocene Limburg
zeker van alles te eten zijn geweest, en
misschien struinden de Tegelse aapjes wel
in groepen langs de oever van de oerMaas op zoek naar voedsel. Dat ze tegenwoordig uit Europa verdwenen zijn en
alleen nog in de warmere delen van het
oude Euraziatische continent te vinden
zijn, heeft ongetwijfeld te maken met de
invloed van de ijstijden. De makaken werden daardoor tijdens kouperioden naar het
warme zuiden teruggedrongen, zodat in
Europa de relictpopulatie op de rots van
Gibraltar alles is wat nu nog rest. Zuidelijker konden ze niet komen zonder te verdrinken.
Opvallend is de parallel met die andere
primatensoort die ook ooit in onze contreien leefde en waarvan eveneens restanten in Limburg zijn gevonden: de
neandertaler. Ook die werd teruggedrongen tot het uiterste randje van het continent. De laatste neandertalers leefden
ongeveer 20.000 jaar geleden ook op de
rots van Gibraltar. Maar het kan nog opvallender. Engeland was ooit een belangrijk wereldrijk, dat grote delen van de het
Mediterrane gebied bezat: onder andere
Menorca, Malta, Kreta en Cyprus waren
ooit Brits, om nog maar te zwijgen over
Palestina en Egypte. Net als de neandertaler en de berberaap is nu ook het trotse
Britse Empire teruggedrongen op die rare
steenklomp tegenover Marokko, het biogeografische verdwijnputje van Europa.
Het antwoord op de vraag waar ik mee
begon luidt dus: de biogeografie van de
verdrevene.

Foto Wesley Overman
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Wilde zwijnen. Foto Ernst Dirksen

Interview Geert Groot Bruinderink

Lerend beheren:
40 jaar zoogdieronderzoek
Onderzoeker Geert Groot Bruinderink is per 1 april van dit jaar met pensioen gegaan. Zit hij achter
de spreekwoordelijke geraniums? Nee, zeker niet. Ik spreek hem in april, gewoon op zijn vaste stek
bij onderzoeksinstelling Alterra. Want hij is ook na zijn pensioen nog steeds aan het werk.
Stefan Vreugdenhil

‘Inderdaad! Toen collega’s in de gaten kregen dat mijn pensionering naderde, werd
ik gevraagd om toch nog wat langer te blijven. Er was namelijk nog genoeg te doen.
Ik werk nu nog anderhalve dag per week
bij Alterra. Over ongeveer een jaar wil ik er
wel helemaal mee stoppen, want ook
naast het werk is er veel leuks. Er zijn bijvoorbeeld veel verhalen die in onze Achterhoekse familie mondeling werden
overgedragen, die ik graag op papier wil
vastleggen. Maar daar heb ik wel voldoende rust voor nodig.’
Groot Bruinderink deed vooral onderzoek
aan zoogdieren. ‘Misschien wel voor ne-

gentig procent’, zegt hij terugkijkend op
zijn loopbaan. ‘Voor mijn doctoraal aan de
Rijksuniversiteit Groningen kon ik bij het
toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) kiezen uit onderzoek naar korhoenders en wilde zwijnen. Ik koos voor de
zwijnen, die vond ik toen al machtig mooi.
Ik heb dagen doorgebracht met zwijnen op
de Veluwe. Je kunt namelijk heel goed
dicht bij ze komen, als je weet hoe dat
moet. En ondertussen maar observeren,
en ook op de knieën met de zwijnen mee
wroeten in de grond om te zien hoe dat
werkt en waar ze naar op zoek zijn. Na afronding van mijn studie ging ik in de pro-
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vincie Groningen aan de slag vanuit het
Ministerie voor Landbouw & Visserij, zoals
dat toen nog heette. Ik moest er binnen de
driehoek landbouw-natuurbeschermingjacht voor zorgen dat de jachtwetgeving
goed werd geïmplementeerd. Dit was nog
in de tijd dat er geen wild- of faunabeheereenheden bestonden.’
Tijdens zijn promotie-onderzoek dat kort
daarna begon, bleven de zoogdieren uit het
zicht. Groot Bruinderink bestudeerde de
effecten van overwinterende ganzen op
cultuurgrasland. ‘Jan van Haaften vroeg
me na mijn promotie om bij de afdeling
Wildbiologie van het RIN te komen werken.

Dat deed ik graag, want zo kon ik weer met
zwijnen en andere hoefdieren aan de slag.
Bijvoorbeeld in het bosbegrazingsonderzoek dat vanaf 1987 tien jaar heeft gelopen, dat was razend interessant. En via
allerlei samenvoegingen van het RIN met
andere instituten eindig ik mijn loopbaan
dus bij Alterra. Dat is natuurlijk veel commerciëler ingesteld dan het RIN destijds,
waar je bij wijze van spreken dertig jaar
lang aan je eigen onderzoek kon werken.
Tegenwoordig staat niet meer je eigen onderzoek centraal, maar veeleer ‘kennisassemblage’ voor opdrachtgevers.’ Ook is
alles volgens Groot Bruinderink veel meer
vraag-gestuurd. ‘Dat is prima, maar ik mis
wel eens het ‘terugkijken’: wat hebben we
allemaal geadviseerd de laatste jaren en
heeft dat opgeleverd wat we voor ogen
hadden? Hoe goed waren onze adviezen?
Het gaat tenslotte allemaal om de natuur
en het behoud daarvan.’
Groot Bruinderink is ook na zoveel jaar
studie nog steeds geboeid door wilde zwij-

ren, stijgt het aantal dieren in eerste instantie wel, maar het eindigt naar verwachting in een stabiele situatie met
fluctuaties op basis van het voedselaanbod. Het huidige beheer houdt de populatie in de groeifase. Het voedselaanbod is
dan veel minder beperkend, wat leidt tot
een hoge reproductie. Ik noem de Veluwe
wel eens ‘de grootste schiettent van
Noordwest-Europa’, die voor een belangrijk deel in stand wordt gehouden door dezelfde mensen die de tellingen uitvoeren,
een afschotplan maken én voor het afschot
zorgen. Let wel: ik ben zeker niet tegen de
jacht, ik jaag zelf ook. Maar er is wel onafhankelijke controle nodig, bijvoorbeeld een
objectieve blik op basis van onderzoek.
Want hoe zinvol is het huidige beheer en
wat zijn de kansen voor een natuurlijker
beheer? De faunabeheereenheden spelen
een grote rol, maar er zitten bijvoorbeeld
geen onderzoekers in het bestuur. Dat vind
ik een groot gemis. En gedeputeerden en
de staatssecretaris willen vooral rust, dus

Geert Groot Bruinderink is
geboren op 1 april 1949 en
opgegroeid in Noord-Brabant. Tijdens zijn loopbaan
heeft hij voornamelijk gewerkt aan hoefdieren. Hij
heeft vele peer-reviewed
publicaties op zijn naam
staan, bijvoorbeeld ook het
boek ‘Wilde zwijnen’, dat hij
schreef met Jasja Dekker.

Foto Stefan Vreugdenhil

nen. ‘Vooral vanwege hun afhankelijkheid
van eiken- en beukenmast. De invloed
daarvan op hun conditie is zo groot. Op
ander voedsel leveren ze snel in, komen er
geen jongen of gaan jongen sneller dood.
Wat nu op de Veluwe gebeurt lijkt onnodig
intensief. Als je de zwijnen niet zou behe-

op een kritische blik zitten ze daar niet te
wachten.’
Als het gaat over het beheer van hoefdieren, spelen emoties altijd een belangrijke
rol. Dat weet Groot Bruinderink als geen
ander. ‘Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in een kroeg op de Veluwe heb ik
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wel eens een asbak naar mijn hoofd gekregen. Maar dat soort emoties heb ik zelf
nooit laten meespelen. Ethische argumenten gaan een steeds grotere rol spelen in
het wildbeheer, maar meestal zijn het verkapte emoties die vooral het eigenbelang
dienen. Bovendien, je kunt makkelijk emoties loskrijgen, maar hoe breng je die over
in beleid en beheer?’
In de afgelopen decennia doen hoefdieren
het in Europa veel beter. De toename in
Nederland van wilde hoefdieren vindt
Groot Bruinderink dan ook niet verrassend. ‘Wellicht zijn er effecten van klimaatverandering? Want normaliter gaan
er veel zwijnen dood in de winter, maar
hoe vaak hebben we nog een echt strenge
winter? Maar in heel Europa worden ook
bossen ouder, het platteland leger en worden militaire oefenterreinen verlaten. Van
belang is tevens dat de wildstand in veel
gevallen wordt bepaald door jagers. Die
zijn natuurlijk best in staat om soorten
goed in toom houden, maar welk belang
heeft een jager daarbij? Hij wil graag nog
jarenlang op dieren kunnen blijven jagen.
Het nulstandsbeleid vind ik ook niet goed,
er zijn veel genuanceerder oplossingen.
Maar ook hier speelt mee dat je al snel
veel dieren hebt omdat dat in het belang is
van de jagers. De terughoudendheid van
beleidsmakers begrijp ik wel, maar ik vind
het wel jammer.’
En wat is nu nog de grote vraag? ‘Dat is
natuurlijk hoe we omgaan met terugkerende grote predatoren’, zegt Groot Bruinderink. ‘Zelf ben ik erg tevreden over het
wolvenmanagementplan, dat Dennis Lammertsma en ik net hebben afgerond. Dat
zie ik echt als de spreekwoordelijke kers
op mijn loopbaantaart. Er waren zo’n zestig organisaties bij betrokken, van beleidsmensen tot boerenorganisaties en
natuurlijk de Zoogdiervereniging. De kern
van het plan is het ‘lerend beheren’, daar
kunnen we zo mee aan de slag. De gekozen weg van decentralisatie van verantwoordelijkheden naar de provincies is
daarbij wel een dreiging. Het risico bestaat
dat per provincie ander beleid wordt opgesteld, maar dat kan niet voor een soort als
de wolf. Ik hoop dan ook dat het idee voor
een centraal wolvenbureau wordt opgepakt
op de wijze die in het wolvenplan staat
aangegeven: in het begin een vast adres
voor iedereen en geleidelijk opschalen
wanneer nodig. Daar liggen ook kansen
voor de Zoogdiervereniging, zolang je
maar een onafhankelijke en voor alle partijen benaderbare positie hebt. Dus niet
opereren als actiegroep.’

BOEKEN

Het rseereveren en herkennen
Ob

Het ree
Eindelijk! Een Nederlandstalige monografie over het ree. Bas Worm is er in geslaagd een aantrekkelijk en toegankelijk
boek af te leveren. Ook voor de geïnteresseerde leek is het daarom zeker de
moeite waard. Het boek gaat, zoals de ondertitel ook suggereert, vooral in op het
herkennen en observeren van reeën.
Daarnaast is er aandacht voor de biologie
van het dier. Het geheel is voorzien van
prachtige foto’s en aangevuld met fraaie
illustraties van Hans Bulder. Tot nu toe
moesten reeënliefhebbers die op zoek zijn
naar wat meer diepgang het vooral doen
met het Duitstalige boek ‘Rehwild’ van
Christoph Stubbe. Het boek van Worm is
daarop, juist vanwege het sterk beeldende
karakter, een welkome aanvulling.
In ’Het ree’ is vooral vocabulaire uit de
jacht gebruikt, zoals beslaan (voor een
bok die een geit bevrucht), laveien (foerageren) en loper (poot). Wat mij betreft had
Worm meer neutrale en in de dierecologie meer gangbare termen gekozen. En
wat dan wel opmerkelijk is, is dat een
hoofdstuk over het nut of de noodzaak van
de jacht op reeën in Nederland ontbreekt.
Een objectieve visie op dit fenomeen had
het boek naar mijn mening nog sterker
gemaakt zodat leken zich daarover ook
een mening kunnen vormen.
Wat het boek wat mij betreft ook ten
goede was gekomen, is een duidelijke literatuurverwijzing. Bij stellingen of cijfers
over het dier ontbreekt meestal een directe link naar een rapport of onderzoek
waar dit uit blijkt. Achter in het boek staat
wel een literatuurlijst, maar zonder verwijzingen in de tekst heeft zo’n lijst minder betekenis.
Opmerkelijk zijn getallen over de historische ontwikkeling van de populatie en de
verspreiding van het ree in Nederland.
Verspreidingskaartjes laten zien dat het
dier tot 1970 in een handvol atlasblokken
voorkwam.

52:21
014 12:
27-1-2

In de periode tussen 1970 tot 1985 is 70%
van Nederland ineens ingekleurd. In de
begeleidende tekst schrijft Worm dat de
reeënpopulatie vooral in de periode tussen 1985 en 2005 enorm is gegroeid,
maar qua verspreiding ziet het plaatje er
in de periode daarvóór nogal spectaculair
uit. Wat was de oorzaak van, met name,
die enorme exploratie?
In het boek is relatief veel aandacht besteed aan het aanspreken van reeën, ongeveer 20% van de beschikbare ruimte
gaat over dit onderwerp. In de paragraaf
‘Hoe en waarom aanspreken?’ verwacht je
ook een antwoord op de vraag ‘waarom’
dat zo belangrijk is. Maar waarschijnlijk
gebruikt Worm het woord waarom hier in
een andere context. Voor niet-jagers is
deze kennis in ieder geval interessant om
te gebruiken bij het observeren van reeën
of bij het geven van excursies. Ook de paragraaf over sporen is wat dat betreft erg
bruikbaar en zeer compleet.
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Kortom, ‘Het ree’ is een heerlijk lees- en
bladerboek en moet bij iedere liefhebber
op tafel liggen. De er in verzamelde kennis en het beeldmateriaal over reeën zijn
indrukwekkend.
Aaldrik Pot

Het ree
Observeren en herkennen
Auteur: Bas Worm
Uitgever: IPC Groene Ruimte
ISBN: 978 90 74481 56 4
Te koop voor €42,50
(incl. btw en verzendkosten) via
http://www.ipcgroen.nl/boek/2399/hetree

Help de eekhoorns in uw buurt!

Fijnspar

Hazelaar

Voederhuis

Vijver

Nestkast

Beuk

Tamme kastanje

Eik

U kunt zelf veel doen om de eekhoorn een handje te helpen. Bijvoorbeeld door uw tuin
eekhoornvriendelijk in te richten. Of door het aanplanten van geschikte bomen en struiken.

Tuin

Eekhoorns komen voor in
loofbos, naaldbos of gemengd bos
maar ook in tuinen, parken en houtwallen in de buurt van bos. Mits er voldoende voedsel beschikbaar is, komen
ze ook in bebouwd gebied. Hun voorkeur
gaat uit naar ouder bos (naaldbomen
ouder dan 20 jaar en loofbomen ouder
dan 40-80 jaar, omdat daar meer voedsel en nestgelegenheid is. Hoe ouder de
bomen zijn, hoe geschikter voor de eekhoorns.Heeft u eekhoorns in uw directe
woonomgeving en beschikt u over een
tuin? Dan kunt u deze soort helpen en
tegelijkertijd van hun capriolen genieten. U kunt de eekhoorns helpen door
bomen en struiken aan te planten (of
juist te laten staan), die ze als voedselbron en nestplaats kunnen gebruiken.
Verder kunt u het hele jaar door de eekhoorns gericht voedsel aanbieden en
nestkasten ophangen waarin ze hun
nesten kunnen maken.

Geschikte bomen en
struikenEekhoorns eten

verschillende onderdelen van bomen en
struiken. Naast knoppen eten ze ook uitlopende scheuten van verschillende
naald- en loofbomen. Bast wordt door-

gaans weinig gegeten. Het meest bekend is natuurlijk het verzamelen van
noten in de nazomer en herfst. Een aantal boom- en struiksoorten is daarbij favoriet: hazelaar • walnoot • beuk •
zomer- en wintereik • tamme kastanje •
grove den • fijnspar. Het planten van een
boom vereist natuurlijk wel een wat grotere tuin. Afhankelijk van de soort en
hoe groot de boom of struik bij aanplant
is, kan het even duren voordat er noten
en zaden worden aangemaakt. Om een
eekhoorn in de tuin te krijgen is er natuurlijk wel aansluiting op bomen in de
buurt noodzakelijk.

Voeren In tuinen waar vogelvoer
wordt aangeboden, weten eekhoorns dat vaak snel te vinden en ze
eten daar graag van. Er zijn echter in de
handel ook speciaal voor eekhoorns
ontwikkelde voerautomaten en voermengsels te verkrijgen. Hang de voerautomaat wel hoog genoeg op, minimaal op 2 meter hoogte, zodat ze niet
een gemakkelijke prooi zijn voor loslopende katten. Geef ze grove zaden, naturel noten (bij voorkeur walnoten,
hazelnoten en pijnboompitten), vers
water en stukjes fruit en groente als

komkommer en wortel te eten.

Nestkasten Eekhoorns bouwen

doorgaans hun eigen nesten van
takken, mos en grassen in een kroon
van een boom, maar ze maken ook gebruik van boomholten en daarom ook
van nestkasten. Een eekhoorn gebruikt
in korte tijd meerdere nesten. Er zijn
speciale eekhoornkasten te verkrijgen.
Hang ze zo hoog mogelijk op, maar minimaal op 4 meter hoogte en laat de ingang niet naar het zuidwesten of westen
wijzen (tegen inregenen).
Bovenstaande tekst is afkomstig uit de
folder ‘Eekhoorns in de buurt’. Deze
eekhoornfolder is als pdf te downloaden
en daarnaast te bestellen.
Tekst: Zoogdiervereniging en Stichting Eekhoornopvang Nederland
Illustratie: Wietse Bakker

Verder lezen?
Meer informatie op
www.jaarvandeeekhoorn.nl

Zoogdier 25-2 pagina 11

Volwassen das verlaat de burcht om op voedseltocht te gaan. Foto Aaldrik Pot.

De das is terug in
Noordwest-Drenthe
In de jaren zestig werd, naar verluidt, de laatste das (Meles meles) uit Drenthe doodgereden bij Norg. De soort deed er vervolgens bijna 45 jaar over om terug te keren
naar Noordwest-Drenthe. De rekolonisatie gaat zeer moeizaam, ook in een tijd
waarin wordt aangenomen dat het de das voor de wind gaat. Wat is er aan de hand?
Aaldrik Pot en Tonnie Sterken

Historie Het gaat over het algemeen
goed met de das in Drenthe. De beide dassenwerkgroepen in Drenthe volgen de ontwikkelingen op de voet. In NoordwestDrenthe was de das vanaf begin jaren zestig geheel verdwenen. Vervolging, aanleg
van nieuwe wegen en versnippering van
leefgebieden waren de belangrijkste oorzaken van de verdwijning. In 1959 was er

nog een bewoonde hoofdburcht. Over deze
burcht bij Westervelde schrijven twee rapporteurs van Staatsbosbeheer: ‘Vlasveen
bij Westervelde. Grote, goed belopen
burcht in eikenhakhoutbosje. Dit is de
laatste bewoonde Drentse dassenburcht!’
(V.d. Peppel, 1959)
In de bijna 45 jaar die volgden, werd er
slechts af en toe een das gezien in de
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streek, meestal als verkeersslachtoffer. In
april 1986 werd bij de plaats Een een goed
belopen burcht gevonden (Bijlsma, 1986).
Maar in het rapport hierover staat: ‘De
kans op rekolonisatie is derhalve niet uitgesloten, mits het aantal verkeersslachtoffers beperkt blijft’. Op 21 april komt er
een melding binnen van een verkeersslachtoffer, ongeveer 1 kilometer ver-

derop. De burcht blijkt niet meer belopen.
Vervolgens blijft het weer lange tijd stil in
Noordwest-Drenthe. De decennialange afwezigheid van dassen is opmerkelijk. Ook
toen het met de (geherintroduceerde) populatie in Oost-Friesland (Mulder, 1995) en
het Hart van Drenthe (Arends, 2007) weer
de goede kant op ging, bleef definitieve
vestiging in Noordwest-Drenthe achterwege. Aan de geschiktheid van het landschap kan het niet gelegen hebben. De
streek kenmerkt zich door een grote afwisseling aan relatief kleinschalige agrarische percelen, bossen, beekdalen,
veentjes en heideveldjes. Het uitblijven van
rekolonisatie lijkt vooral te wijten aan een
aantal harde barrières aan de rand van het
gebied, zoals de A28 tussen Groningen en
Zwolle, de Drentse hoofdvaart, de stad
Assen en de N381 tussen Beilen en Drachten.

Werkwijze In 2005 is in een gebied van
15 bij 15 kilometer begonnen met zoeken
naar dassenburchten. Daarbij werden tot
onze vreugde twee bewoonde burchten gevonden, een aan de Friese zuidrand van
het Fochteloërveen en een locatie bij Langelo. In de volgende jaren ontstonden verspreid over dit gebied ‘nieuwe’ burchten,
vaak op de plaats van oude burchten.
Tot en met 2011 is binnen het gebied
vooral veel tijd gestoken in het hercontroleren van potentiële burchtlocaties. In een
gevarieerd landschap zoals in NoordwestDrenthe ben je daar wel even mee bezig.
Hierbij worden allerlei gegevens verzameld van de bewoonde burchten, waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd-

burchten (twee of meer dassen vastgesteld), bijburchten (locaties die zijn te linken aan een hoofdburcht en niet op
hetzelfde moment bewoond waren) en solitaire burchten (losse pijpen op grote afstand van hoofdburchten met af toe
activiteit). De burchten worden drie keer
per jaar bezocht: in januari/februari, mei
en augustus/september. In 2012 is gestart
met een simultaantelling van het aantal
dassen op hoofdburchten, door posten of
door registratie met cameravallen. Voor
die tijd werd op sommige burchten wel het
aantal dassen geteld, maar niet simultaan
waardoor geen betrouwbare ‘bezettingscijfers’ werden verkregen.

Resultaten Het aantal hoofdburchten
groeide na 2008 ineens snel, zoals gebruikelijk is bij rekolonisatie van een gebied
(Roper, 2010) (zie figuur 1). Eind 2013 werd
het aantal familieburchten op 17 bepaald.
Het aantal daadwerkelijke burchtlocaties
(1, 2 en 3 opgeteld) lag op 41. Lang niet
alle burchten zijn permanent bewoond. Families verkassen zoals bekend om verschillende redenen van de ene naar de
andere burcht (Roper, 2010). De simultaantelling werd in 2012 en 2013 niet bij
alle in dat jaar bekende hoofdburchten uitgevoerd, omdat een burcht niet te overzien
was of omdat er niet genoeg ervaren tellers beschikbaar waren.
Om een gemakkelijke vergelijking te kunnen maken met andere gebieden wordt
gewerkt met een reproductiegetal. Dit is
het aantal burchten waarop jongen worden
gezien gedeeld door het aantal gemonitorde burchten.

Discussie In Noordwest-Drenthe is het
aantal dassen per burcht en het reproductiegetal in 2013 ineens opvallend laag. Hoe
kan dat? De belangrijkste oorzaak van de
plotselinge keldering in Noordwest-Drenthe heeft zonder twijfel te maken met het
relatief hoge aantal dassen dat omkomt in
het verkeer. In totaal werden in het onderzoeksgebied afgelopen tien jaar 15 aangereden dassen geregistreerd.
In de afgelopen vijf jaar is vier keer een
das is doodgereden bij een knelpunt in
Westervelde/Zuidvelde, centraal in het onderzoeksgebied. Dit is exact dezelfde locatie als die V.d. Peppel noemt in zijn rapport
in 1959. De burcht die als de ‘oerburcht’
van het gebied kan worden gezien, is
steeds met tussenpozen bewoond geweest. De dassen komen telkens om in het
verkeer voordat er jongen geboren worden.
De burcht lijkt een belangrijke schakel te
zijn tussen de zuidoostelijke en de noordwestelijke dassen in het gebied. Uitbreiding in het hart van het onderzoeksgebied
blijft vooralsnog dan ook uit.
Elders in het gebied kunnen tijdelijke knelpunten ontstaan waardoor de populatie
een knauw krijg, zoals in 2014 bij Langelo
het geval is. Door uitbreiding van een ondergrondse gasopslag is de hoeveelheid
sluip- en werkverkeer op wegen enorm
toegenomen met 3 aanrijdingen als gevolg
in de afgelopen 12 maanden.
Het kan ook anders. Bij Veenhuizen werden in het voorjaar van 2011 kort na elkaar
het mannetje en het vrouwtje van een
burcht dood gereden. De burcht bleef tot
november onbewoond. De provincie Drenthe liet toen bij werk aan de betreffende
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Figuur 1 Groei van het aantal hoofdburchten van de das in Noordwest-Drenthe.
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Hoe is het gesteld met de das
in Vlaanderen?
Dassen kwamen vanouds in alle provincies
in Vlaanderen voor, met zwaartepunt in
Vlaams-Brabant en zuidelijk Limburg. Hardnekkige bestrijding, al dan niet gecombineerd met georganiseerd volksvermaak,
leidde ertoe dat de soort in de jaren 1980 nagenoeg overal uitgeroeid was geraakt. Enkel
in de provincie Limburg, in de gemeente
Voeren (op de rechter Maasoever) en in Haspengouw, bleef een beperkt aantal burchten
bewoond. Dankzij diverse beschermingsmaatregelen, waaronder een totaalverbod
op (vossen)burchtbejaging, konden beide
deelpopulaties zich geleidelijk herstellen.
Het Voerense deelareaal vormt een naadloze
schakel in het continuüm van de Waalse
regio en het Nederlandse Zuid-Limburg,
waarbinnen de soort gebiedsdekkend voorkomt. Het Haspengouwse deelareaal, uitlopend tot de Maasvallei, vormt daarentegen
een frontzone : de noordwestelijke areaalgrens van waaruit verdere noord- en westwaartse perifere rekolonisatie sinds ruim
een decennium gaande is. In het noorden van
de provincie, op de grens met Nederland,
bevindt zich een kleine satellietpopulatie.
Los van de perifere uitbreiding van de Haspengouwse deelpopulatie, blijken individuele dassen zich reeds jarenlang over geheel
Vlaanderen te verspreiden. Daarbij vallen uiteraard regelmatig verkeersslachtoffers.
Onderzoek aan deze dieren geeft aan dat het
ook om minstens tijdelijke lokale vestigingen gaat. In Waals-Brabant, op een steenworp van de gewestgrens, is na jarenlange
afwezigheid recentelijk ook definitieve hervestiging en voortplanting vastgesteld. Verdere rekolonisatie, ook van Vlaams-Brabant,
is actueel aan de orde.

Koen Van Den Berge
INBO
koen.vandenberge@inbo.be

Dassentunnel met raster. Aan de drukbelopen wissel is te zien dat de tunnel goed gebruikt wordt.

weg een degelijk raster met twee faunabuizen aanleggen. Kort daarna werden er
weer dassen op de burcht gezien en jongen geboren. De faunabuizen worden druk
belopen door dassen.
Het onderzoeksgebied ligt aan de rand van
twee kernpopulaties. Qua habitat is het
misschien wel geschikt, maar door de relatief hoge wegendichtheid en het gebrek
aan faunapassages fungeert het mogelijk
als een ‘sink’. Met andere woorden, er is
wel instroom vanuit de aangrenzende populaties maar de ontwikkeling van een
zelfstandige populatie wordt permanent
gefrustreerd door de vele verkeersslachtoffers.
In de afgelopen twintig jaar zijn in de provincie Drenthe in dassenrijke gebieden
veel voorzieningen voor dassen aangelegd. Omdat in Noordwest-Drenthe dassen ontbraken is daar niet of nauwelijks in
zulke voorzieningen geïnvesteerd. Nu is er
nauwelijks geld meer beschikbaar om

structurele knelpunten op te lossen.

Toekomst Het onderzoeksgebied in
Noordwest-Drenthe lijkt met zijn afwisselende landschap een ideale leefomgeving
voor dassen. De verwachting was dan ook
dat de groei van het aantal hoofdburchten
en het aantal dieren per burcht nog wel
een tijdje door zou gaan. Op dit moment is
de dichtheid van 1 familieburcht per 13
vierkante kilometer (1300 ha) echter nog
steeds laag te noemen. In andere Europese landen met een vergelijkbaar landschap ligt de dichtheid op 1 burcht per 50
tot 300 hectare (Roper, 2010). In het Hart
van Drenthe domineert het boslandschap
waardoor het minder ideaal lijkt dan de
Kop van Drenthe. Desondanks ligt de
dichtheid hier beduidend hoger met 1
burcht per 384 hectare (Arends, in prep.).
De groei van het aantal dassenburchten in
de afgelopen jaren ging in de streek niet

Onderzoeksgebied

Jaar

Hoofdburchten geteld

Aantal dassen

Reproductiegetal

Noordwest-Drenthe

2012

11

27

0,36

Hart van Drenthe

2012

24

96

0,28

Noordwest-Drenthe

2013

13

19

0,08

Hart van Drenthe

2013

24

96

0,46

Tabel 1 Overzicht van het aantal burchten, het aantal dassen per burcht en het reproductiegetal in het onderzoeksgebied
Noordwest-Drenthe en het referentiegebied Hart van Drenthe (Arends 2014).
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Wasbeerhond risico voor
volksgezondheid?

Help mee.
Meld een dode wasbeerhond

onopgemerkt voorbij. Al snel ontstond het
idee dat het aantal dassen uit de klauwen
liep. In 2009 werden de eerste schadegevallen gemeld en werd openlijk gesproken
over ‘een teveel’ aan dassen. Misschien
daardoor vindt nu, gelukkig nog op beperkte schaal, al moedwillige verstoring
van dassenburchten plaats. Door het intensief volgen van burchten en concrete
tellingen uit te voeren blijkt echter dat een
algemene indruk niet per se overeenkomt
met de werkelijkheid.
In 2012 leek de das Noordwest-Drenthe
definitief te hebben gerekoloniseerd. Een
lange winter, al dan niet tijdelijke toename
van verkeersdrukte, gebrek aan goede faunavoorzieningen op cruciale punten en
moedwillige verstoring van burchten kunnen het beeld ineens totaal veranderen.
Het interessante daarbij is dat deze werkelijkheid niet bekend wordt als je denkt
dat het tellen van verkeersslachtoffers en
het aantal bulten zand genoeg is…
Aaldrik Pot is actief in de dassenwerkgroep Drenthe en redacteur van Zoogdier.
Tonnie Sterken is vrijwillig inventarisatiemedewerker bij de dassenwerkgroep
Drenthe.
Met dank aan Pauline Arends en Lex Duif
voor het beschikbaar stellen van hun gegevens.

Verder lezen?

De wasbeerhond wordt sinds 2001

dolheid), Trichinella spiralis en Echi-

met regelmaat waargenomen in

nococcus multilocularis (vossenlint-

voornamelijk Noordoost-Nederland

worm). Klassieke rabiës komt in

en inmiddels lijkt het erop dat kan

West-Europa niet meer voor, dus het

worden gesproken van een wilde po-

risico voor Nederland is minimaal. In

pulatie. Nederland biedt voor was-

2014 wil het RIVM wasbeerhonden

beerhonden een geschikte biotoop.

onderzoeken op mogelijke besmet-

De huidige inschatting is dat de im-

ting met Echinococcus multilocularis

pact op de biodiversiteit klein zal zijn.

en Trichinella spiralis. Dit onderzoek

De verspreiding van de wasbeerhond

wordt uitgevoerd samen met het

over Nederland is belangrijk voor de

DWHC, dat de ingeleverde dieren

volksgezondheid, omdat hij drager

verder zal onderzoeken op het voor-

kan zijn van klassieke rabiës (honds-

komen van andere ziekten.

Foto Jaap Mulder

Mocht u een dood exemplaar vinden (bijvoorbeeld verkeers- of maaislachtoffer), dan zouden we graag dit dier onderzoeken. U kunt daarvoor
contact opnemen met DWHC: 030-2537925. Zij zorgen dat een koerier het
dier op komt halen.
Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met het RIVM via
miriam.maas@rivm.nl
Miriam Maas1, Margriet Montizaan2, Andrea Gröne2 en Joke van der Giessen1
1

Zie voor literatuur naar aanleiding van dit
artikel www.zoogdiervereniging.nl/zoogdier.
Referenties in dit artikel verwijzen naar op
deze website vermelde publicaties.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2
Dutch Wildlife Health Centre (DWHC)
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HyperKORT

Dirk Criel bespreekt op eigen wijze onderwerpen over zoogdieren afkomstig van het internet.
De cijferaanduidingen tussen haakjes verwijzen naar overeenkomstige links op de website van de Zoogdiervereniging.
www.zoogdiervereniging.nl/zoogdier

Tellen vanuit de ruimte
Zeezoogdieren tel je het best vanuit een
vliegtuigje waarmee je systematisch een
gebied overvliegt. Dat is echter niet altijd
even succesvol, vooral wanneer het weer
niet meezit (1). Wetenschappers zijn liever
niet van de weersomstandigheden afhankelijk. Ze zochten en vonden een oplossing
hogerop en tellen nu walvissen vanuit de
ruimte (2). Ze gebruiken hoge resolutie satellietbeelden die genomen worden wanneer het weer goed zit. De plaatjes worden
vervolgens ontleed door speciale beeldproces-software. Ze namen de proef op de
som door eerst eigenhandig op de foto’s
naar walvissen te zoeken en het vervolgens over te doen met de software (3). De
computer vond ongeveer 90 % van de walvissen op de beelden terug (4). Een mooi
resultaat. Nu krijgen ze meer tijd vrij voor
het echte werk, al ontsnapt er één op de
tien walvissen aan de statistiek.

beteren. Er zijn meerdere projectgebieden
waar inmiddels tal van maatregelen in uitvoering zijn (3, 4). De acties beogen met
kleinschalige landschapsstructuren habitatverbindingen uit te bouwen en zo het
landschap niet alleen voor carnivoren
maar ook voor hun prooidieren aantrekkelijk en toegankelijker te maken.

Reïncarnatie van verdwenen
zoogdieren
Niet alleen in fantastische films dromen

Wezel & co
Ik weet niet of mijn gevoel terecht is, maar
ik heb de indruk dat onze kleine marterachtigen geen plaats krijgen in ons natuurbeschermingsbeleid. In Zwitserland
daarentegen is dat niet het geval en krijgen wezel & co wel de aandacht die ze ver-

dienen. Er zijn verschillende initiatieven
opgezet die streven naar habitatverbeteringen voor wezel, hermelijn en bunzing (1,
2). Ze zorgen ervoor dat de leefgebieden
verbeteren of worden opgewaardeerd.
Waar mogelijk worden ook nieuwe kleinemarterbiotopen gecreëerd met natuurlijke
structuren die schuil- en nestgelegenheid
bieden en de voedselomstandigheden ver-

wetenschappers ervan uitgestorven diersoorten, uit lang vervlogen tijden, opnieuw
tot leven te wekken. The Long Now Foundation (1) start een genetisch reddingsprogramma om bedreigde en uitgestorven
soorten een tweede leven te geven. De
trekduif, een vogel die ooit in groot aantal
voorkwam op het Noord-Amerikaans continent, is als eerste aan de beurt. Daarvoor
wordt gewerkt aan een reconstructie van
het genoom van dit pluimgedierte. Het initiatief zorgt voor heel wat ophef en kritiek
(2). Op de kandidatenlijst staan ook zoogdieren zoals Californische grizzlybeer, buidelwolf en Stellerzeekoe. En er lopen bij de
stichting zelfs mensen rond die luidop dromen van de wedergeboorte van de wolharige mammoet. We kunnen maar beter
voorbereid zijn. In juridische kringen wordt
alvast ernstig over de juridische implicaties daarvan nagedacht (3). Wie zal immers
de schade vergoeden als morgen zo’n pre-
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historisch beestje je moestuin onder de
voet loopt.

Boekambitie
Het is niet de eerste en allicht ook niet de
laatste website met vleermuisgeluiden (1),
maar deze website verschilt toch van de
andere door zijn bijzondere benadering. De
site beoogt vooreerst ‘tips en trucs’ te leveren voor het maken van goede – lees
bruikbare – opnames van vleermuisgeluiden (2). De maker had aanvankelijk de ambitie een boek hierover te schrijven, maar
hij zag algauw de complexiteit daarvan in.
Hij besloot daarom wijselijk de informatie
onder de vorm van een blog te presenteren. Daarvoor schrijft hij met mondjesmaat over elk onderwerp een artikel en
vult hij zo, geleidelijk aan, alle geplande
thematische hoofdstukken in. Niets sluit
uit dat er dan alsnog een heus boek uit
voortvloeit. Voorlopig nemen zijn schrijfsels nog bescheiden proporties aan, maar
de aanvullingen laten niet op zich wachten.
Volhouden nu want er zijn nog vele pagina’s te gaan.

Het spoor bijster ?
Sporen leveren vaak de enige indicatie op
over de aanwezigheid van zoogdieren in
het veld. Het interpreteren van die sporen
is echter geen sinecure. Zeker niet voor
een beginnend sporenlezer. Jeroen Kloppenburg - een IVN-natuurgids uit het Nederlandse Deventer - heeft een heel
originele manier gevonden om ons in het
sporenlezen te bekwamen (1). Op YouTube
heeft hij onder de titel ‘Bovenop het wild’
een reeks educatieve filmpjes lopen over
het interpreteren en verzamelen van dierensporen. Hij gaat zelf - al dan niet met
de hulp van zijn zoontje - sporen zoeken en
probeert vervolgens het dier te zien te krijgen dat de sporen heeft achtergelaten.
Ook behandelt hij diverse aspecten van het
sporen zoeken en verzamelen zoals het
maken van gipsafdrukken. Ondertussen

staan er op de site al meerdere filmpjes.
In aanvulling daarop heeft hij een Facebook-pagina opgestart (2) waarop je ook
vragen kan stellen over sporen. We mogen
hem dankbaar zijn.

Vliegende wildredders
Jaarlijks worden bij maaiwerkzaamheden
reeën, hazen en andere akkerdieren bij

Technologie voor speurneuzen
Nu we toch aan speuren zijn, moeten we
het ook eens over de blog van Roger en
Sally hebben. Beiden zijn Engelse veldbiologen en vrienden voor het leven. Ze willen
dolgraag hun ervaring met vleermuizenapparatuur met andere speurneuzen
delen. Ze doen dat door middel van een
blog die niet meer dan een lange reeks internetartikelen is, maar de nodige leerstof
aanreikt aan wie geïnteresseerd is in
vleermuistechnologie (1). Eenvoud siert de
mens.
Enige bescheidenheid is in mindere mate
aan gadgetman Jason besteed. Met zijn
blog wil ook hij ons wild maken voor technische snufjes om (zoog)dieren te speuren
(2), maar dat gebeurt niet zonder enige bijgedachte. Want tegelijk wil hij je via zijn internetwinkel enkele van de gebruikte
(foto)technische hoogstandjes aansmeren.
Maar het zal mij worst wezen. Het lijkt me
handig te weten waarheen en ik word niet
verplicht de centjes uit mijn zakken te
laten schudden. Enige handelszin lijkt me
voor een kleine internet-middenstander
niet misplaatst. Temeer er toch wel goede
tips voor zoogdierenonderzoek tussen zitten die hij met alle middelen van de digitale communicatietechnologie voor ons uit
de doeken doet.

En als je dan toch aan het speuren bent,
ga dan ook eens langs bij de Bat detective
(3) die jou vleermuizengeluiden leert herkennen. Je kan gebruikmaken van een online oefenprogrammaatje om het aan te
leren, want de maker is op zoek naar zo
veel mogelijk geluiden en bedelt daarbij
ook naar jouw hulp. De site heeft op anderhalf jaar tijd via zogenaamde ‘citizen
science’ meer dan een half miljoen opnames verzameld. Die moeten de automatische analyse van vleermuisgeluiden
mogelijk maken. Handig, maar of het ook
lukt ?

bosjes in mootjes gehakt. De beestjes houden zich tijdens de oogst angstvallig schuil
in de landbouwgewassen en drukken zich
wanneer er een maaimachine aan komt
razen. Nochtans doen ze er beter aan zich
vliegensvlug uit de voeten te maken, maar
dat druist in tegen hun natuur. Vooral reekalfjes houden zich liever stil met de bedoeling niet te worden ontdekt door
predatoren. Andere akkerdieren laten ze
zich insluiten wanneer vanuit de akkerrand
naar het midden van de akker toe wordt
gemaaid (1). Drones en andere hightechtoestellen moeten het nu mogelijk maken
om voor het maaien de aanwezigheid van
reeën te detecteren en hen tijdig uit hun
hachelijke situatie te bevrijden (2, 3 & 4).
De deelstaat Beieren heeft 2,5 miljoen
euro veil om verschillende methoden te
beproeven (5). Drones zijn kleine onbemande luchtvaartuigen die van op afstand
worden bediend en er in dit geval als kleine
helikopters uitzien. Ze speuren het landbouwgebied af naar de aanwezigheid van
reekalfjes (6). Ze zijn daarvoor uitgerust
met warmtesensoren en -camera’s die
door het Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) zijn ontwikkeld (7) en
waarover ik reeds kort in Hyperlink van
Zoogdier 19 (4) schreef. Toch blijft enige
menselijke hulp noodzakelijk. Wanneer
een reekalf wordt gedetecteerd, loopt een
helper het gewas in om het reekalf op te
sporen en het te voorzien van een oormerk
dat een peilsignaal uitzendt (8). Aan de
hand van dat signaal kan voor het maaien
worden nagegaan of het gezenderde dier
nog aanwezig is of niet en kan het zo nodig
tijdelijk worden geëvacueerd.

Wolven beïnvloeden het landschap
Zeventig jaar lang was de wolf afwezig in
het alom bekende Amerikaanse Yellowstone Park. In 1995 werd opnieuw een
kleine groep wolven uitgezet. In de daarop
volgende jaren gebeurde er iets wonderbaarlijks: het complete ecosysteem van
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het park veranderde (1). Het fenomeen
wordt een ‘trofische cascade’ genoemd (2)
een begrip dat maar weinig mensen bekend in de oren klinkt. Het ontstaat door
het verdwijnen dan wel het herrijzen van
een toppredator. Het is een kettingreactie
waarbij onder invloed van predatie het
voedselgedrag van de prooidieren evenals
het voedsel van die prooidieren verandert.
Het opmerkelijkste effect dat werd vastgesteld, was een verandering van de loop van
de rivieren onder invloed van de wolven (1
& 3). Verder werd aangetoond dat wilgen
hoger groeien (4). Alles hangt samen met
de manier waarop de prooidieren hun gedrag aanpassen. In dit geval is dat vooral
de wapiti – een Noord-Amerikaanse hertensoort. Ook profiteren meer diersoorten
van de aanwezigheid van de wolf, zoals
aaseters, maar dat wisten we al. Een en
ander wordt verder toegelicht door de organisatie Sustainable Man (5) die daarbij
gebruikmaakt van een opmerkelijke TEDtalksessie (6) van schrijver en milieuactivist George Monbiot (7). Hij is de man die je
moet hebben op eens een avondje door te
drammen over de nieuwe wildernis.

Zoogdieren brengen laatste
groet
Geen website maar een digitale publicatie

waarvan vooral het onderwerp mijn aandacht trok, al wil ik niet worden verdacht
van godvruchtigheid. Albert-Erik de Winter
inventariseerde - als medewerker van
Landschapsbeheer Groningen – niet minder dan vierenveertig kleine, vaak eeuwenoude kerkhoven van de Stichting Oude
Groninger Kerken op het voorkomen van
vogels. Meteen selecteerde hij ook enkele
van de begraafplaatsen voor een onderzoek naar zoogdieren (1). Naast enkele
tuin- en keukensoorten, zoals kip, hond en
kat, detecteerde hij in het holst van de
nacht ook konijnen, egels, reeën, wezels,
vossen en steenmarters naast tal van muizen-, ratten- en spitsmuizensoorten. Het
zou me verwonderen als er geen doden
vielen tijdens die nachtelijke ontmoetingen.

Bruine rat bij begroeiing en vuilnis. Foto Jan Buijs

De bruine rat in en om stadswoningen

Voorkomen is beter dan bestrijden
Omdat de mens overlast ervaart van de bruine rat wordt deze soort in de stad bestreden, meestal
met gif (rodenticiden). Door factoren te vinden die invloed hebben op het aantal ratten in een buurt
en door te sturen op deze factoren, kan het gebruik van rodenticiden worden verminderd.
Marjolein van Adrichem, Jan Buijs, Jana Verboom en Paul Goedhart

Percentage huizen met rattenmeldingen

De bruine rat is een generalist en een opportunist. Hierdoor kan de soort zich gemakkelijk aanpassen aan verschillende
omstandigheden en omgevingen. Als beschutting maken bruine ratten niet alleen
gebruik van huizen, maar ook van struiken
en bijvoorbeeld bouwafval. Bruine ratten
zijn niet kieskeurig wat voedsel betreft;
zelfs ons afval bevat vaak veel eetbaars
(foto bovenaan). De meeste mensen zien
de bruine rat niet als een zoogdier dat onderdeel uitmaakt van het ecosysteem,
maar als een plaagdier: ratten kunnen
onze huizen binnenkomen, ze knagen aan
materialen en ze laten ontlasting en urine
achter. Verder zijn veel mensen bang voor
ratten. Om deze redenen worden bruine
ratten al tientallen jaren bestreden met ro-

denticiden. Hierdoor is de overlevingskans
van resistente bruine ratten vergroot, met
als gevolg dat tegenwoordig in verschillende Europese rattenpopulaties resistentie tegen rodenticiden voorkomt. De
afdeling Dierplaagbeheersing van de GGD
in Amsterdam probeert tegenwoordig
eerst de oorzaken te vinden, waardoor de
overlast is ontstaan. Door die oorzaken
aan te pakken, kan de overlast vaak al
worden verminderd zonder rodenticiden te
gebruiken. Ter ondersteuning van deze
aanpak is onderzocht welke factoren invloed hebben op de aanwezigheid van de
bruine rat in en om huizen in Amsterdam.
De resultaten van het onderzoek worden
vervolgens vertaald in praktische maatregelen voor lokale instanties.

Meldingen vergelijken De afdeling
Dierplaagbeheersing houdt al jaren bij op
welke adressen ratten worden gemeld en
bestreden. Voor dit onderzoek zijn de rattenmeldingen van 2009 tot en met 2012
gekoppeld aan coördinaten (figuur 2). Op
deze manier kunnen de rattenmeldingen
in en om huizen ruimtelijk worden weergegeven en kunnen er omgevingsfactoren
aan gekoppeld worden. Het aantal rattenmeldingen per buurt is gerelateerd aan 16
omgevings- en sociaaleconomische factoren, waaronder het percentage stadsgroen, de WOZ-waarde van huizen, het
aantal inwoners en de bevolkingssamenstelling. Vier van deze omgevingsfactoren
komen uit de analyse naar voren, namelijk
het aantal inwoners, het percentage stads-
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Figuur 1 Huizen met rattenmeldingen van 2009 tot en met 2012, weergegeven per bouwperiode als een percentage van alle huizen uit die bouwperiode.
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groen, het bouwjaar en het type riolering.

Veel inwoners Het aantal inwoners
beïnvloedt het aantal rattenmeldingen
waarschijnlijk op twee manieren. Aan de
ene kant zorgen meer mensen voor een
grotere kans dat een rat gemeld wordt.
Aan de andere kant zijn er in buurten met
meer mensen meer huizen, meer voedselresten en meer afval wat zorgt voor een
hogere draagkracht voor bruine ratten.

Een groene wijk Het percentage
stadsgroen heeft volgens de statistische
analyse ook een positieve relatie met het
aantal rattenmeldingen. Stadsgroen met
struiken of hoge vegetatie is een geschikt
leefgebied voor de bruine rat. Voedselafval
zorgt mogelijk nog voor extra voedselaanbod in stadsgroen. Daarom kan verwacht
worden, dat er een grotere populatie kan
leven in buurten met meer stadsgroen.

Huizen gebouwd vóór 1960 Een
belangrijke factor is het percentage huizen
met een bouwjaar voor 1960. De bouwjaren van alle huizen in Amsterdam zijn vergeleken met bouwjaren van huizen met
rattenmeldingen. Ondanks dat er vanaf
ongeveer 1960 jaarlijks veel huizen zijn gebouwd, worden er maar relatief weinig ratten gemeld vanuit deze huizen. Figuur 1
geeft het aantal huizen met rattenmeldingen ten opzichte van het totaal aantal huizen per bouwperiode. Ook hieruit blijkt dat
er relatief meer rattenmeldingen komen
uit huizen van voor 1960.
Buurten met een hoger percentage huizen
van voor 1960 hebben dus relatief meer
rattenmeldingen. Blijkbaar is de kwaliteit
van de huizen na 1960 verbeterd. Het is
wellicht moeilijker voor bruine ratten om
nieuwere huizen binnen te komen, of misschien zijn nieuwere huizen minder aantrekkelijk, omdat er minder schuilplaatsen
te vinden zijn in, onder en om het huis.

gescheiden riool (1.1) dan voor gemengd
riool (5.2).
Een gemengd riool heeft dus een positieve
relatie met het aantal rattenmeldingen. Dit
kan wijzen op een betere geschiktheid van
dit riooltype voor de bruine rat. In een gemengd riool worden zowel afvalwater als
regenwater afgevoerd. Er is dus een toegangsmogelijkheid via straatkolken en er
is voedsel aanwezig. Via het afvalwaterafvoer van het gescheiden rioolsysteem
wordt geen regenwater afgevoerd. Bij dit
type riool zijn dus ook geen straatkolken
aanwezig. Het zal daarom vrijwel onmogelijk zijn voor bruine ratten om binnen te
komen in dit type riool. Een andere mogelijke verklaring voor het verschil tussen
gescheiden en gemengd riool is dat het
gemengd riool gemiddeld genomen ouder
is. Daarom kan het zijn dat de conditie van
het gemengd riool slechter is dan de conditie van het gescheiden riool, met meer
scheuren en meer ongebruikte delen,
waar bruine ratten beschutting kunnen
vinden.

Praktische maatregelen om
overlast te voorkomen
Bruine ratten hebben een korte generatietijd en kunnen snel veel nakomelingen
voortbrengen. Daardoor kan een rattenpo-

pulatie zich snel herstellen als je ratten
wegvangt of vergiftigt. Voorkomen is
daarom beter dan bestrijden. Door de
draagkracht van het betreffende leefgebied te verlagen zullen er niet tijdelijk
maar blijvend minder bruine ratten aanwezig zijn. De draagkracht kan verlaagd
worden door de beschikbaarheid van voedsel en beschutting te beperken. De resultaten van dit onderzoek in Amsterdam
suggereren dat bij huizen die gebouwd zijn
vóór 1960 moet worden gezocht naar algemene oplossingen om deze omgeving minder aantrekkelijk te maken voor bruine
ratten, zoals het dichten van gaten en het
wegnemen van schuilplaatsen. Verder
suggereren de resultaten dat de structuur
van het stadsgroen zou kunnen worden
aangepast, zodat het minder aantrekkelijk
wordt voor bruine ratten. Zo kunnen
groenblijvende struiken dichtbij gebouwen
worden vervangen door bladverliezende
struiken en kan hoge vegetatie direct
naast gebouwen vaker worden gemaaid.
Verder moet worden onderzocht wat de invloed is van voedselafval in en bij stadsgroen. Ten slotte lijkt het verstandig om
door te gaan met de inspectie van en onderhoud aan het riool en om bij die inspectie ook de aansluiting van woningen
op het gemeentelijke riool mee te nemen.

Gemengd riool Het rioolstelsel van
Amsterdam bestaat uit verschillende typen
riool. Het centrum heeft voornamelijk een
gemengd rioolsysteem en de nieuwere wijken hebben veelal een gescheiden rioolsysteem. Om een verband te vinden tussen
het aantal rattenmeldingen in en om huizen en het type riool, is voor elke rattenmeldingslocatie bepaald welk type
rioolleiding het dichtst bij die locatie ligt.
Daarna is de totale lengte van zowel gemengd riool als gescheiden riool bepaald.
Volgens deze berekening is het aantal rattenmeldingen per km riool veel lager voor

Figuur 2 Locaties van rattenmeldingen in gemeente Amsterdam van 2009 tot en met 2012

Verder lezen?
Zie voor literatuur naar aanleiding van dit
artikel www.zoogdiervereniging.nl/zoogdier.
Referenties in dit artikel verwijzen naar op
deze website vermelde publicaties.
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Op het eerste gezicht een schattig poesje, maar het is een jonge wilde kat. Foto Fenna Hidding

Weer een wilde kat geïmporteerd
De liefde voor dieren is de meeste mensen aangeboren. Vooral als het gaat om een
buiten aangetroffen jong diertje wordt al snel gedacht dat er hulp nodig is en wordt het
meegenomen. Denk maar aan de vele reekalfjes die elk jaar weer naar de boswachter
gebracht worden. Of aan de zwerfhondjes die in verre landen worden geadopteerd
(met alle risico’s van de import van hondsdolheid). Ook jonge wilde katten worden
soms van elders mee naar huis genomen.
Jaap Mulder

In 2004 ving een boswachter bij Heeze in
Noord-Brabant een kater waarvan hij vermoedde dat het een echte wilde kat was.
Hij riep Annemarie van Diepenbeek erbij,
die het dier inderdaad als wilde kat determineerde en hem uitgebreid fotografeerde
en onder narcose onderzocht. Een DNAmonster bevestigde later de determinatie.
Wonderlijk, een wilde kat zover van de
dichtstbijzijnde populatie in de noordelijke
Ardennen! Totdat, groot toeval, bij een lezing van Annemarie de verklaring kwam:

twee van haar toehoorders hadden in juli
2003 een jong schreeuwend katje van ongeveer twaalf dagen oud gevonden in de
Vogezen en het nietsvermoedend meegenomen naar Nederland. Daar liep het dier
na zeven maanden weg. Foto’s maakten
duidelijk dat het strepenpatroon op de
vacht van de bij Heeze gevangen kat en dat
van het geïmporteerde katje hetzelfde was
en dat het dus om een en hetzelfde dier
ging (Van Diepenbeek, 2006).
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Lastige katten Iets dergelijks gebeurde in 2012 weer. Op 18 mei vond een
Nederlands echtpaar een jong poesje, een
week of zes oud, bij hun vakantiehuis in de
Hunsrück (Duitsland). Na lang wachten of
er nog een moeder kwam opdagen werd
het ‘zielige’ diertje mee naar huis genomen. Maar in Nederland bleek al snel dat
het niet een gewoon lief poesje was.
‘Sarah’ (de naam die het katje inmiddels
had gekregen) werd niet echt handtam,
blies heftig als je te dichtbij kwam en vond

De kenmerken van een wilde kat zijn hier al duidelijk: staart met losse

Ook een duidelijk kenmerk: onderop de achtervoet is alleen het voorste stukje

ringen en zwarte punt, duidelijke smalle streep over de rug die niet

donker. Bij een huiskat is de hele achtervoet donker. Foto Fenna Hidding

doorloopt over de staart. De donkere tekening op de flanken wordt
later veel vager. Foto Fenna Hidding

kattenvoer ook maar niks. Exact zulke problemen hadden zich ook voorgedaan bij
het katje uit de Vogezen (Van Diepenbeek,
2006). In arren moede werd Sarah naar
een kattenopvang gebracht, maar ook
daar bleef ze lastig. Het vermoeden rees
dat het wel eens een wilde kat zou kunnen
zijn. Via internet kwam Fenna Hidding van
de opvang bij mij uit en opgestuurde foto’s
leken inderdaad wel veel op die van jonge
wilde katjes. Nog een paar extra foto’s, van
de rug, staart en onderkant achtervoet,
bewezen uiteindelijk dat het inderdaad een
wilde kat was!

Opvang Wat nu te doen? Eerst maar
eens ander voer geven: eendagskuikens.
Die bleken er in te gaan als koek! Overleg
met de Duitse wildekattenspecialist Manfred Trinzen leverde op dat er niet zo ver
van de vindplaats een gespecialiseerde
opvang voor wilde katten bestond, als aanhang van Tierpark ‘Wildenburg’ bij Kempfeld. Daar zorgen de gepensioneerde
boswachter Gisbert Geisler en zijn vrouw
Doris jaarlijks voor enkele (soms wel tien)
verweesde jonge wilde katten. Ze groeien

zo veel mogelijk samen op, zodat ze ook de
sociale kanten van het leven leren kennen.
Als ze in het voorjaar geboren zijn, worden
ze in de late herfst vrijgelaten. Ze zijn dan
geheel zelfstandig en kunnen uitstekend
jagen.
Gelukkig kon en wilde men het katje graag
opvangen in Wildenburg. Er was op dat
moment nog een wilde kat van ongeveer
die leeftijd in de opvang. Al op 13 juni kon
het Nederlandse echtpaar Sarah erheen
brengen. De Geislers waren er direct van
overtuigd dat het om een wilde kat ging. Ze
bleken echte dierenliefhebbers te zijn met
een extra groot hart voor wilde katten.
Sarah moest wel eerst een week in quarantaine bij een dierenarts, die haar ook
onderzocht en een DNA-monster afnam.
Men wil uiteraard geen huiskatten of bastaarden in het wild uitzetten. De Geislers
vertelden dat het elk jaar verschillende
keren voorkomt dat mensen zogenaamd
verweesde katjes uit de natuur meenemen. Dat komt omdat jonge wilde katten
vaak lang alleen worden gelaten door hun
moeder en dan af en toe gaan schreeuwen, vooral als ze alleen zijn. Als je dan in
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de buurt bent laat de moeder zich echt niet
zien, zodat je als argeloze wandelaar
denkt dat het om verlaten jongen gaat.
Uiteindelijk groeide Sarah als kool en werd
ze in de late herfst als grote kat losgelaten in de bossen van de Hunsrück. Hopelijk werkt deze geschiedenis eraan mee
dat men niet te snel overgaat tot het meenemen van jonge dieren, en vooral niet uit
het buitenland.

Dankwoord Veel dank aan het Nederlandse echtpaar en Fenna Hidding, voor
het geven van informatie en voor de moeite
die ze hebben gedaan om het katje de
beste bestemming te geven, namelijk
terug naar de natuur. Ook Manfred Trinzen
wordt bedankt voor zijn hulp.

Verder lezen?
Zie voor literatuur naar aanleiding van dit
artikel www.zoogdiervereniging.nl/zoogdier.
Referenties in dit artikel verwijzen naar op
deze website vermelde publicaties.
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In deze rubriek wordt telkens een
vrijwilliger uit de vereniging voor
het voetlicht gebracht. Waar houdt
hij/zij zich mee bezig? Waar komt
de passie vandaan?
In deze aflevering Harry Bosma.
Harry is verkozen tot ‘Vrijwilliger
van het Jaar’.

Bregtje Kuik

Hoe / wanneer is je interesse in zoogdieren ontstaan?
De interesse in de natuur en omgeving
was er eigenlijk altijd al. Wij woonden buitenaf, er was veel ruimte om het huis en
er kon altijd veel. Jonge vogels mee naar
huis nemen, gevonden dingen bij huis bewaren, noem maar op.
Ik ging uit nieuwsgierigheid een keer mee
met de muskusrattenvanger, en dat werk
lag me wel. Het is niet zoals ik dacht, alleen maar gericht op het doden van muskusratten, er komt meer bij kijken, gevoel
voor de natuur en de omgeving, en een
goede kans om dicht bij de natuur te zijn
en ook andere processen mee te maken in
het veld. Ik kon aan het werk als muskusrattenvanger, wat eerst een functie binnen
het boezemwaterschap was en uiteindelijk
overging naar de overkoepelende waterschappen en daar werk ik nog steeds.
Ik ken de otter nog uit het originele otterbestand in Nederland. Toen was ik al bezig
met het verzamelen van spraints in natuurgebied de Deelen, waar ik als muskusrattenvanger werkte. Ik heb dus ook
het verdwijnen en uiteindelijk het uitsterven van de otter van dichtbij meegemaakt.
Na 20 jaar kwam de herintroductie, daar
was ik nauw bij betrokken. Ik heb deelgenomen aan een onderzoek naar de interactie tussen muskusratten en otters, in
Duitsland, waar we ook het gedrag van otters in gevangenschap hebben geobserZoogdier 25-2 pagina 22

veerd. Ik heb zelf ook een keer otters uit
Tsjechië opgehaald die in Nederland zijn
uitgezet. In 2009 heb ik in de Deelen voor
het eerst weer ottersporen gevonden.

Wat onderneem je allemaal?
Ik ben actief voor CaLutra, als provinciaal
coördinator ben ik aanspreekpunt voor de
media, en door middel van filmbeelden van
de otter op cameravallen probeer ik meer
aandacht te vragen voor de otter en zijn
leefgebied.
Ik wil benadrukken dat de otterfilmpjes op
mijn YouTube account niet bedoeld zijn om
zelf bekend van te worden, het maakt me
niet uit of ik het doe of iemand anders, het
gaat mij erom de otter te kunnen laten
zien zodat er meer begrip voor ontstaat.
Normaal zien de mensen de otters niet, en
dan spreekt het onderwerp hen ook minder aan. Door de beelden van de cameravallen ontstaat een unieke kijk in de wereld
van de otter. Momenteel probeer ik op zo
veel mogelijk plaatsen in Friesland beelden van otters te krijgen, ik zet die beelden bijvoorbeeld ook in om meer aandacht
en medewerking te krijgen bij het oplossen van knelpunten, bijvoorbeeld door de
beelden naar de plaatselijke media te mailen, en ik heb al gemerkt dat het een goed
effect kan hebben.
Meldingen van doodgereden otters komen
ook bij mij terecht, ik zorg er dan voor dat
de otter voor DNA-onderzoek bewaard
blijft en houd de waarnemingen bij.
De cameravallen geven ook ‘bijvangsten’
zoals boom en steenmarter, bunzing,
wezel en hermelijn.
Die eerste deel ik dan weer met de Werkgroep Boommarters en die laatste drie
met Werkgroep Kleine Marterachtigen die
nu binnen de Zoogdierwerkgroep Friesland een eigen werkgroep heeft, en graag
zo veel mogelijk stippen op de kaart wil
krijgen van deze vrij moeilijk zichtbare
soortgroep. De cameravallen komen dus
ook het verspreidingsbeeld van deze soorten ten goede, alles gaat dus de NDFF in.
Ik geef ook lezingen voor de IVN over otters en over diersporen.
Verder houd ik mij bezig met soorten die
de aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld
korfslakken (in bijzonder de Mollusken) en
kranswieren via stichting L.I.K. (Landelijke
Instantie Kranswieren). Ik ben met een
herbarium van kranswieren bezig.
Smalbladig fonteinkruid heeft ook mijn bij-

zondere aandacht, door de drie verschillende grondsoorten in Friesland (klei, veen
en zand) en de vele overgangen daar tussen zijn er in deze provincie veel soorten
smalbladig fonteinkruid te vinden.
Ook ben ik bezig met de bescherming van
krabbescheer, die door de huidige versnippering te weinig kans lijkt te hebben
tot geslachtelijke voortplanting, waardoor
het veelal klonen van eenzelfde plant zijn
in een omgeving, wat mogelijk oorzaak
kan zijn voor verzwakking. Hiernaar doe ik
momenteel onderzoek in opdracht van het
Wetterskip.
Verder heb ik dan ook nog hobby’s als
beeldhouwen en langeafstandswandelen.
En ik heb een gezin, al zijn de kinderen inmiddels zelfstandig.
In mijn tuin leeft ook van alles, zo heb ik
bijvoorbeeld wijngaardslakken waarvan ik
met behulp van een geschreven nummer
op de schelpen voor de aardigheid bijhoudt
wat het omgevingsgebruik van de slakken
is. Zo heb ik er één die de hele tuin doorgaat, terwijl een andere veel in hetzelfde
hoekje blijft.

Hoe verhouden je activiteiten zich tot je
werk?
Het loopt allemaal wat door elkaar heen.
60 tot 70% van de flora en fauna-activitei-

ten vallen onder mijn betaalde uren. Het
inventariseren van en zoeken naar oplossingen voor knelpunten rond de otter in
Friesland valt deels onder de betaalde
uren, maar het grootste gedeelte doe ik
vrijwillig. Het is deels werk en deels mijn
manier van leven met de natuur.

Toekomst
De toekomst? (hij lacht.) Gewoon blijven
ademhalen hè.
Knelpunten voor otters blijven voorlopig
nog wel een speerpunt, en verder is het
maar net wat ik tegenkom. Reageren op
vraagstukken die tevoorschijn komen, je
kunt het van tevoren niet altijd weten en
het werk blijft vaak verrassen.
Heb je bepaalde wensen?
Ik wens dat de otter zich hier weer goed
kan redden, uiteindelijk zonder hulp van de
mensen. De mens heeft de otterpopulatie
vernietigd, en heeft daardoor nu een verantwoordelijkheid voor bescherming en
herstel.
De otter is als toppredator een belangrijke
milieu indicator. Als het met de otter goed
gaat, gaat het met de hele natuur goed.
Immers otter gezond betekent vis gezond,
en dat betekent dat het water goed is, wat
weer betekent dat de ongewervelden en

Harry laat op zijn PC een otterfilmpje zien. Foto Pytsje Bosma

Harry met één van zijn werken. Foto Pytsje Bosma

waterplanten gezond zijn.

Oproep voor hulp of ideeën?
Wat mij betreft is er meer aandacht voor
de bruine rat nodig. Hij is oorzaak van o.a.
de hoge steenmarterstand (wiens voedsel
voor belangrijk deel uit bruine rat bestaat),
is een ziekte-overbrenger van de ziekte
van Weil, en is een onderbelichte weidevogel predator.
De aandacht gaat te veel uit naar afschot
van de kraai en de vos, de rat daar hoor je
maar weinig over, terwijl ik uit ervaring
weet dat de populatie bruine ratten erg
hoog is.

Vrijwilligers tellen een overwinteringsplek. Foto Jasja Dekker

Franjestaarten. Foto Erwin van Manen

Europese wintertellingen gecombineerd

Beter zicht op Europese
vleermuispopulaties
Het tellen van overwinterende vleermuizen is niet alleen leuk, het is ook nuttig. Aan de
hand van wintertellingen wordt ingeschat hoe vleermuispopulaties veranderen.
Het gebeurt in veel landen van Europa en op heel vergelijkbare wijze. Dat maakte het
mogelijk tellingen van overwinterende vleermuizen van over heel Europa te analyseren en
te combineren tot een European Bat Indicator, een Europese vleermuizengraadmeter.
Jasja Dekker, Arco van Strien & Tom van der Meij

De Europese Unie heeft zich als doel gesteld het verlies van biodiversiteit in Europa te stoppen. Maar hoe weet je of je
daarmee op de goede weg bent? Daarvoor
worden ecologische graadmeters (‘indicators’) gebruikt. Deze graadmeters geven
de kwaliteit en veranderingen van de biodiversiteit in Europa weer in eenvoudig te
interpreteren cijfers of grafieken, door
kwantitatieve gegevens over planten en
dieren te combineren. Dergelijke samengestelde graadmeters zijn een veel krachtiger en visuelere boodschap voor publiek
en politici dan grote tabellen of gedetailleerde rapporten over toenames of afnames van allerlei soorten. Een aantal van de
graadmeters gaat over fauna, met name
de Europese vogelgraadmeters1 en de
Europese vlindergraadmeter2. Dit zijn samengestelde trends van tellingen uit heel
Europa. Maar er was nog geen graadmeter
voor vleermuizen.

Waarom een Europese graadmeter voor vleermuizen?
Toch zijn er goede redenen om ook voor
vleermuizen een Europese graadmeter te
maken. Allereerst zijn vleermuizen in de

Europese Unie al een aantal decennia
strikt beschermd. Die bescherming was
een reactie op de eerdere sterke achteruitgang van deze nuttige dieren. Het is van
belang om te weten of die bescherming
vruchten afwerpt en dus om te kunnen
aangeven hoe het de soortgroep als geheel
in Europa vergaat. De status van deze predatoren zegt bovendien ook iets over status en biodiversiteit van de prooidieren –
hoofdzakelijk insecten – waarvan ze afhankelijk zijn. Ook blijven vleermuizen via
een graadmeter beter op de ‘politieke
agenda’. Tot slot is het goed mogelijk om
een graadmeter te maken, omdat er al
heel veel tellingen van vleermuizen zijn en
worden verricht, vaak met dezelfde methode.

Acht Europese landen In 2011 kregen het Engelse Bat Conservation Trust,
de Zoogdiervereniging en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met
Batlife Europe een opdracht van het Europese Milieu Agentschap om een literatuurstudie te doen naar vleermuizen als
indicatorsoorten en een vervolgopdracht
om een prototype vleermuisgraadmeter
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samen te stellen.
De ambitie was om dit te doen op basis van
wintertellingen, omdat deze het meest
vergelijkbaar en meest beschikbaar
waren, namelijk uit acht landen verspreid
over een breed geografisch gebied. We
vonden partners voor het project in Hongarije, Letland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en de Duitse deelstaten Beieren
en Thüringen. Vrijwilligers in deze landen
telden gedurende enkele decennia vleermuizen in 9000 overwinteringsplekken,
zoals grotten en kelders (foto bovenaan).
De Nederlandse gegevens zijn afkomstig
van de ‘Wintertellingen vleermuizen’, een
meetnet binnen het landelijke Netwerk
Ecologische Monitoring ( zie ook
www.zoogdieren.nl/node/1562 ) Niet eerder zijn zoveel gegevens over vleermuizen
bij elkaar gebracht. En het bleek dat van
16 van de bijna 50 Europese soorten vleermuizen voldoende gegevens voorhanden
waren om ‘Europese’ trends te bepalen.

Workshop Er werd besloten niet alleen
via mail en internet samen te werken,
maar minstens een keer met alle partners

Soort

Toename

Paarse hoefijzerneus
Grote hoefijzerneus
Kleine hoefijzerneus
Mopsvleermuis
Noordse vleermuis
Laatvlieger
Bechsteins vleermuis
Meervleermuis
Watervleermuis
Ingekorven vleermuis
Baard-/Brandts vleermuis
Franjestaart
Vale / Kleine vale vleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Grijze grootoorvleermuis
Schreibers' vleermuis

8%
4%
6%
4%
3%
2%
-4%
0%
2%
8%
6%
5%
2%
-1%
-9%
0%

Standaard-fout

Aantal locaties

3%
1%
1%
1%
2%
1%
4%
1%
0%
2%
0%
1%
0%
1%
3%
1%

37
272
619
973
309
201
500
230
2125
111
1506
2066
1748
3655
399
44

Trend

matige toename
matige toename
matige toename
matige toename
onzeker
stabiel
onzeker
stabiel
matige toename
matige toename
sterke toename
matige toename
matige toename
stabiel
matige afname
stabiel

Tabel 1 Gecombineerde trend voor alle landen en het aantal overwinteringslocaties.
Als er geen toe- of afname is, dan worden trends met grote standaardfout beschouwd als onzeker.

stelde vleermuizengraadmeter voor de
groep als geheel.

samen te komen. Dat gebeurde tijdens een
workshop in Nijmegen. Alle partners presenteerden hun gegevens en vergeleken
de manier van tellen: hoe vaak werden
winterverblijven bezocht, hoeveel jaren
was er gemonitord, welke soorten werden
onderscheiden. Zo bleken Brandts vleermuis (Myotis brandtii) en Baardvleermuis
(Myotis mystacinus) in een aantal landen
(waaronder Nederland) niet te onderscheiden tijdens winterslaap en werden in
het zuiden de Kleine vale vleermuis (Myotis blythi) en de Vale vleermuis (Myotis myotis) niet uit elkaar gehouden. Deze
soorten lijken zo sterk op elkaar dat je ze
in de hand moet nemen en dat is verstorend. Daarnaast werd er gediscussieerd
over hoe om te gaan met de verschillen in
landgrootte en in het aantal getelde verblijven in de indicator.
De partners analyseerden ter plekke hun
gegevens en gaven de uitkomsten van deze
nationale analyse aan het CBS. De basisgegevens hoefden dus niet gedeeld te worden. Vervolgens werden deze nationale
trends geanalyseerd door het CBS met behulp van een speciale versie van TRIM, het
systeem waarmee ook de Nederlandse
vleermuizentrends worden berekend. Zo
kwamen we tot graadmeters voor Europese soortentrends en één samenge-

Vleermuizen gaan vooruit De Europese vleermuizengraadmeter geeft een
overall toename van 43% van de vleermuisstand in 1993-2011 (zie figuur 1).
Omdat dit gebaseerd is op gegevens uit
acht landen, dekt de term ‘Europees’ hierbij natuurlijk niet helemaal de lading. De
bedoeling is om dit te verbeteren en in de
komende jaren de indicator uit te breiden
met meer soorten en meer landen.
Van de zestien bestudeerde vleermuizen
gaan er negen soorten vooruit en slechts
één, de grijze grootoorvleermuis (Plecotus
austriacus), achteruit. Van de andere soorten zijn er vier stabiel in aantal en van twee
zijn de trends onzeker (zie tabel 1). Halverwege de vorige eeuw zijn vleermuizen
achteruitgegaan en enkele soorten zijn
zelfs verdwenen. Verblijfplaatsen werden
ongeschikt of verdwenen, bestrijdingsmiddelen in de landbouw en houtverduurzamingsmiddelen op zolders eisten hun tol.
Bovendien verdwenen houtwallen en verarmde het agrarische landschap in soortenrijkdom. Sindsdien is er echter veel
veranderd qua regelgeving en bescherming. De Europese bescherming werpt
blijkbaar vruchten af. De aantallen van

vóór de achteruitgang zijn echter nog niet
bereikt: vleermuizen kunnen slechts één
jong per jaar grootbrengen en daarom
vergt het herstel veel tijd. Kortom vleermuisbescherming werkt en moet vooral
volgehouden worden!

Ambitie We merkten dat het rapport een
snaar raakte: het persbericht dat de publicatie van het rapport begeleidde, werd
breed en internationaal opgepikt door de
pers. En in veel gevallen werd de boodschap correct overgenomen: vleermuispopulaties laten herstel zien en bescherming
werkt. Althans dat geldt voor de onderzochte soorten en landen.
De betrokken organisaties zien deze eerste Europese vleermuizengraadmeter als
een echt prototype: we weten nu dat de
methode werkt. De deelnemers kennen en
vertrouwen elkaar nu en ze hebben een
duidelijke ambitie: door meer soorten,
meer landen en ook tellingen met andere
meetmethoden erbij te betrekken, wordt
de Europese vleermuizengraadmeter een
echte graadmeter voor de ontwikkelingen
van de vleermuizen in Europa. Voorbeelden van andere meetmethoden zijn tellingen van zomerverblijven of tellingen op
autotransecten. BatLife Europe is met de
partners, waaronder de Zoogdiervereniging, op zoek naar mogelijkheden om deze
ambitie te realiseren.

180

Jasja Dekker is betrokken namens de
Zoogdiervereniging, Arco van Strien en
Tom van der Meij werken bij het CBS.

160
140

Verder lezen?

Figuur 1 De Europese prototype indicator overwinterende vleermuizen.
Bron: Batlife Europe / Statistics Netherlands
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Zie voor literatuur naar aanleiding van dit
artikel www.zoogdiervereniging.nl/zoogdier.
Referenties in dit artikel verwijzen naar op
deze website vermelde publicaties.

Nieuws
NEDERLAND
Egelweekend: Geef uw waarneming van egels door!
Op 20 en 21 september is het ‘Egelweekend 2014’. Tijdens dit weekend
roept de Zoogdiervereniging iedereen op
om waarnemingen van egels door te

geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin
of buurt. De Zoogdiervereniging wil met
het Egelweekend zo veel mogelijk gegevens van egels willen verzamelen. Door
deze waarnemingen (en die van eerdere
jaren) ontstaat er een aardig beeld van
de verspreiding van egels in Nederland.
Waar komen ze voor en waar worden ze
niet gemeld? Zijn de witte gebieden uit
voorgaande jaren er nog steeds?
Het gaat om alle egels die in 2014 zijn
gezien. Het kan daarbij gaan om ontmoetingen met levende egels maar ook
dode exemplaren kunnen worden gemeld. Meer informatie op www.zoogdiervereniging.nl/egelweekend

Manuscript Zoogdieratlas
naar Naturalis
In de afgelopen maanden is er heel hard
gewerkt om het manuscript van de
‘Atlas van de Zoogdieren van Nederland’
af te ronden en klaar te maken voor de
volgende fase; die van eindredactie, opmaak en druk. De manuscriptfase is de
verantwoordelijkheid van de door het
bestuur ingestelde atlascommissie van
de Zoogdiervereniging. Eindredactie,
opmaak en druk is de verantwoordelijkheid van Naturalis. Naturalis is de uitgever en brengt het boek uit als deel 12
in de serie ‘De Natuur van Nederland’.De klus om het manuscript af te
ronden bleek voor de tekstredactie en
de beeldredactie toch groter te zijn dan
van tevoren was ingeschat. De atlascommissie moest enkele keren de
deadline een paar weken verschuiven
omdat gekozen werd voor kwaliteit
boven snelheid. Meer tijd was nodig
omdat bijna alle medewerkers aan het

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

atlasproject vrijwilligers zijn die hun bijdrage veelal naast andere drukke werkzaamheden moesten realiseren. Door
de opgelopen vertraging is het niet helemaal zeker of de atlas nog in 2014 kan
worden gepresenteerd. Naturalis beoordeelt nu het manuscript en bepaalt
vervolgens hoeveel tijd zij nodig hebben
voor de vervolgstappen: eindredactie,
opmaak en druk. In de volgende Zoogdier kan ik er u meer over vertellen. Wat
ik wel zeker weet is dat het een prachtige en interessante atlas wordt waar
geïnteresseerden en professionals veel
plezier aan zullen beleven. Nu het manuscript is ingeleverd is het atlasproject
nog niet afgerond. Samen met Naturalis en KNNV Uitgeverij werken we nog
verder aan een digitale atlas en ook afgeleide digitale producten. In de volgende Zoogdier volgt ook daarover meer
informatie.
Jos Teeuwisse
voorzitter atlascommissie

Pas op voor teken
Het veldseizoen is weer in volle gang,
dus is het ook zaak om op te letten voor
teken. Zoals bekend kunnen zij drager
zijn van de Borrelia-bacterie, die de
ziekte van Lyme kan veroorzaken. Dus
controleer uzelf goed op teken wanneer
u in de natuur bent geweest en verwijder teken vakkundig.Kijk voor meer informatie op
www.tekenradar.nl

Nu wolven, lynxen, wilde katten en wasbeerhonden ons land overspoelen, is
het goed om wat licht in de duisternis te
scheppen. Want is de grote afdruk op
die akker nu de prent van een wolf of
gewoon van een uit de kluiten gewassen
hond? En als je in een flits een wasbeerachtige hond voorbij ziet rennen,
waar moet je dan op letten? Jaap Mulder (tekst) en Jeroen Helmer (tekeningen) hebben een handzaam boekje
gemaakt dat op veel vragen rond roofdieren in West-Europa antwoord geeft.
Het boekje is voor 12 euro inclusief verzendkosten te bestellen bij Jaap Mulder
via www.mulder-natuurlijk.nl of via
info@ark.eu. Lees ook de uitgebreidere
recensie van redacteur Aaldrik Pot op
www.zoogdiervereniging.nl.

Aanvulling In het artikel in de vorige Zoogdier van Ruud van den Akker over het gebruik van
een dassentunnel door diverse zoogdiersoorten over een heel jaar, is in plaats van een grafiek
een tabel met de waargenomen passages opgenomen. De tabel geeft echter geen goed beeld
van de waargenomen dynamiek. In overleg met de auteur is besloten om dit te herstellen. Hieronder vindt u daarom alsnog de bedoelde grafiek.
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C O L U M N

In memoriam
Dr. Wim Bongers
Op maandag 17 maart is Wim Bongers
overleden. Hij werkte bij de Vakgroep
Natuurbeheer aan de Wageningse universiteit, waar hij ook studenten begeleidde die aan vleermuizen werkten. Hij
wist mij enthousiast en stimulerend te
begeleiden bij een stageonderzoek met
betrekking tot het determineren en inventariseren van vleermuizen met bat
detectors in Zweden. Deze nieuwe methodiek en voorbeelden bij andere soortgroepen, inspireerden tot het opzetten

Natuurvisie te weinig
ambitieus
In april heeft staatssecretaris Dijksma, namens het kabinet, de natuurvisie
van het Rijk gepresenteerd. Opvallend is de positieve toon waarmee over
natuur wordt gesproken. Natuur mag er zijn, de natuur heeft waarde, voor
ons mensen, maar ook vanuit zichzelf. Het is een verademing dat te
lezen!

Wim en Corrie Bongers

van een actief vleermuis-atlasproject
(VAP). Dat leidde in 1986 tot de oprichting van de Stichting Vleermuis-Onderzoek (SVO), waarvan Wim de voorzitter
werd.
Wim heeft mede aan de basis gestaan
van organisaties en bijeenkomsten die
nu nog bestaan. Zo was Wim betrokken
bij het oprichten van het PGO-overleg,
dat nu voortleeft als de VOFF. En tijdens
het atlasproject werd jaarlijks een VAPdag georganiseerd, tegenwoordig bekend als de VLEN-dag. Wim heeft al die
jaren gevochten voor de kansen die bat
detectors en het vleermuis-atlasproject
boden, van idee tot database en boekwerk. We klimmen met zijn allen, in ons
onderzoeks- en beschermingswerk voor
vleermuizen, een ladder op. Wim is
zichtbaar in een aantal van de sterkste
sporten van die ladder.
Ik zal hem missen,
Herman Limpens
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De belangrijkste lijnen uit de visie zijn: we gaan de internationale verplichtingen realiseren door onder meer het afmaken van het Nationaal
Natuurnetwerk, zeg de Natura2000-gebieden. Dit onderdeel van het beleid is gedecentraliseerd naar de provincies. Als tweede lijn wordt nadrukkelijk naar de samenleving gekeken. Bedrijven, burgers en
maatschappelijke organisaties wordt gevraagd om mee te werken aan het
behalen van de internationale verplichtingen. De Rijksoverheid kijkt toe,
doet zelf niet veel en heeft er weinig financiën voor over. Dijksma omschrijft de kern van haar visie als volgt: ‘van natuur beschermen tegen de
samenleving, naar natuur versterken met de samenleving’.

In eerste opzicht klinkt het mooi: we werken aan een Nationaal Natuurnetwerk en daarnaast komen allerlei groeperingen in actie voor de natuur
en sluiten zo natuur in hun hart. Maar als Zoogdiervereniging zijn we niet
tevreden hiermee.

De praktijk is dat economie het in heel veel gevallen nog steeds wint van
ecologie. Er zijn natuurlijk koplopers onder de bedrijven die echt natuurinclusief willen werken en hun ecologische voetafdruk naar nul willen
brengen, maar het overgrote deel van de bedrijven is nog lang niet zo ver.
Als je dit als overheid echt wilt, dan zul je als overheid actief moeten
meedoen. Stimuleren dat die bedrijven, maatschappelijke organisaties en
burgers de goede dingen doen. Maar ook zal de overheid economische
activiteiten die op gespannen voet staan met natuur moeten terugdringen.

Dijksma geeft zelf aan dat, als deze visie volledig wordt uitgevoerd, we
dan over 13 jaar aan 65% van onze internationale verplichtingen voldoen.
Let wel, dit zijn de minimale verplichtingen die Europa ons oplegt, daar
zitten geen nationale doelen bij. Het mag duidelijk zijn dat we dit veel te
weinig ambitieus vinden. De afname van biodiversiteit is nog steeds niet
volledig gestopt, laat staan dat die toeneemt. Als gezamenlijke soortenorganisaties zullen we de staatssecretaris en de Tweede Kamer hier op aanspreken.
Rob van Westrienen
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VLAANDEREN
Vleermuizen achter vensterluiken in Brugge
In Vlaanderen is het zeker geen onbekend fenomeen dat vleermuizen achter
vensterluiken schuilen. Gewone en
ruige dwergvleermuis zijn de vaakst geziene gasten, maar ook grootoren, laatvliegers en andere soorten worden al
eens aangetroffen. Vooral tijdens de

zen aan de zuidgevel en vijf aan de
noordgevel. Het was niet duidelijk of het
opnieuw gewone en ruige dwergvleermuizen betrof, maar die kans lijkt reëel.
Door deze vondst ontstond het idee om
volgende winter een heuse ‘vensterluikwinterteldag’ te organiseren.

Twee op drie zoogdiersoorten
bedreigd in Vlaanderen
Volgens een nieuwe Rode Lijst van zoogdieren, die samengesteld werd onder

muizen bestaat: denk maar aan dagroofvogels, uilen en zoogdieren zoals
wezel of hermelijn. Op dit moment is
geen enkel zoogdier actief beschermd
op Vlaams niveau, en het is dan ook
hoog tijd om actie te ondernemen. Een
meer uitgebreid artikel over de pas verschenen Rode Lijst zal verschijnen in
een volgend nummer van Zoogdier.

Waterspitsmuis in Wijvenheide
In de waterrijke Wijvenheide in Limburg
werden in 2012 en 2013 muizeninventarisaties uitgevoerd door Natuurpunt
Hasselt-Zonhoven. De hoop bestond om
een waterspitsmuis te vinden. In 2013
werd in een triptrapval, tussen de oevervegetatie van een recent aangelegde
poel, een opmerkelijk grote spitsmuis
aangetroffen. Na het controleren van
enkele kenmerken zoals de aanwezigheid van rode tandpunten en een rij
stijve haren op de poten en de onderkant
van de staart, kon worden bevestigd dat
het om een volwassen mannelijke waterspitsmuis ging. Het gevangen dier
was een melanistisch (volledig donker
gekleurd) exemplaar. Melanisme komt
wel vaker voor bij waterspitsmuizen.

Recordaantal overwinterende
vleermuizen in Oelegem

Tijdens de wintertelling in het fort van Oelegem werden opvallend veel franjestaarten gevonden.
Foto Kris Boers

trek, maar ook ’s zomers worden frequent vleermuizen achter luiken gevonden. In zuidelijk Europa huizen er vaak
zelfs hele kraamkolonies. Winterwaarnemingen zijn bij ons echter veel
schaarser. Daarom was de verbazing
van de tellers groot, toen een sporadische controle achter de vensterluiken
van een gebouw van een stedelijk
groendomein in Brugge maar liefst 23
dwergvleermuizen opleverde. Eerder
waren op diezelfde plaats in het zomerhalfjaar ook al gewone dwergvleermuizen aangetroffen aan de zuidelijke gevel
en ruige dwergvleermuizen aan de
noordelijke gevel. Op 18 januari bevonden zich verspreid onder een vijftiental
luiken in totaal achttien dwergvleermui-

coördinatie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en met
medewerking van onder andere Natuurpunt, gaat het niet goed met de Vlaamse
zoogdieren. Maar liefst twee derde van
de soorten heeft een onzekere toekomst. Vlaanderen scoort daarmee opvallend slechter dan Nederland en
Wallonië (waar respectievelijk 41% en
26% van de soorten bedreigd is). Vooral
soorten die hogere eisen stellen aan
hun leefomgeving, zoals boommarter,
otter, hazelmuis, vale vleermuis en
wilde kat, doen het niet goed. Nog opvallend is het aantal muizensoorten dat
in gevaar is. Dit is slecht nieuws voor de
soorten zelf, maar ook voor soorten met
een dieet dat voor een belangrijk deel uit
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In het fort van Oelegem in de provincie
Antwerpen werd afgelopen winter een
recordaantal overwinterende vleermuizen gevonden. In totaal werden tijdens
een inventarisatie niet minder dan 1234
vleermuizen geteld. Nooit eerder werden in Vlaanderen zoveel Vleermuizen
geteld op een plek. In het fort van Oelegem werden 423 watervleermuizen, 437
franjestaarten, 212 baardvleermuizen,
101 ingekorven vleermuizen, 7 grootoorvleermuizen en 6 dwergvleermuizen
geteld. 48 dieren konden niet gedetermineerd worden. Opvallend is het hoge
aantal franjestaarten. De ligging van het
fort aan de rand van de Antwerpse Kempen, met veel naaldbossen, zal hier vermoedelijk niet vreemd aan zijn. Ook
andere forten aan de oostzijde van Antwerpen, zoals de forten in Brasschaat
en ’s Gravenwezel, behuizen traditioneel
grote aantallen franjestaarten. Het aantal ingekorven vleermuizen is de laatste
jaren vrij stabiel.

Contact Nederland

Zoogdierwinkel

Postadres: Postbus 6531,
6503 GA Nijmegen
Bezoekadres: Natuurplaza, Mercator 3
Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen
Telefoon 024-7410500 Fax 024-7410501
info@zoogdiervereniging.nl
www.zoogdiervereniging.nl

Veldwerkgroep Nederland
veldwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Materiaaldepot Veldwerkgroep
materiaal@zoogdiervereniging.nl

Vleermuiswerkgroep Nederland
vleermuiswerkgroepnederland@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Zoogdierbescherming
info@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Boommarter Nederland
boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Zeezoogdieren
jw@broekema.info

Werkgroep Kleine Marterachtigen
werkgroep-kleine-marterachtigen@zoogdiervereniging.nl

De steenmarter is een verrassend en veelzijdig boek. Het is geschreven door
biologen die al tientallen jaren onderzoek doen naar marters. Zij laten de
steenmarter van zijn bekende en minder bekende kant zien.
Meer informatie over dit boek en andere artikelen is te
vinden op Zoogdierwinkel.nl.

€19,95 (excl. verzendkosten)
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Het moment van...

Fre d H o p m a n

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
Als IJmuidenaar ben ik frequent bezoeker van de Zuidpier. Als natuur fotograferende liefhebber van het
kustgebied krijg ik vele mooie momenten aangeboden in het strand en duingebied. Wat mij erg fascineert is de onverwachte natuur. De menselijke geest maakt graag onderscheid tussen mens en dier,
natuur en cultuur, kunstmatig en natuurlijk, terwijl de natuur alleen maar bezig is met de integratie
van leven in de meest brede zin des woords. Het arbitraire, menselijke onderscheid valt hierbij natuurlijk buiten deze ontwikkelingen en dus krijgen wij te maken met spreeuwen die in gierzwaluwkasten
broeden, muizen in de keuken, kauwennesten in de schoorsteen, zilvermeeuwennesten op het dak,
steenmarters onder de motorkap en damherten in de voortuin.
Als de natuur te dichtbij komt, voelen veel moderne mensen zich ongemakkelijk worden. Met name als
de benadering vanuit het dier gebeurt. Dit soort momenten mag ik graag vastleggen, of het nu een vos
is, een kleine mantelmeeuw of een grijze zeehond, dat maakt me niet uit.
Deze foto van een vos is gemaakt op de Zuidpier van IJmuiden.
Fred Hopman (fredhopman@gmail.com)

