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Donderdagavond rond 23 uur kreeg de
meldkamer brandweer een melding van
bewoners van de Kroonstraat in Stramproy dat zij katten-geluiden hoorden in
het plafond van hun woning. Hierop is
een blusvoertuig van de post Stramproy
gaan rijden om poolshoogte te nemen.
De brandweer heeft tot kwart voor
twaalf gezocht maar geen kat aangetroffen.Het bleek om een (steen)marter te gaan welke zich had
genesteld tussen het plafond en dak.
Bij het zien van de brandweerlui heeft
deze het op een lopen gezet en is er
tussenuit geknepen. Hierop is de
brandweer huiswaarts gekeerd.
Weert. gezien.nl 18/07/2014
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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

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

in op de materie en worden door
deskundigen eerst aan een kritische blik onderworpen. Lutra verschijnt tweemaal per jaar. Een los
abonnement

op

Lutra

kost

€ 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: Watervleermuizen rond hun verblijfplaats.
Foto Paul van Hoof (compositie m.b.v. meerdere opnamen).

Ga voor actuele informatie naar onze websites:

zoogdiervereniging.nl
zoogdierenwerkgroep.be/activiteiten

De rosse vleermuis is een van de soorten waarvoor de laanbomen in Griendtsveen belangrijk zijn als verblijfplaats. Foto Paul van Hoof.

Hoe wegen we potenties voor vleermuizen mee bij een ingreep?

Woningnood in Griendtsveen
In 2006 deed ik onderzoek naar het belang van laanbomen voor vleermuizen in Griendtsveen, gemeente Horst aan de Maas. Dit dorp ligt in de Peel-regio en kenmerkt zich door het grote aantal
laanbomen dat vrijwel uitsluitend uit Amerikaanse eiken bestaat. Het onderzoek vond plaats in
dienst van de Zoogdiervereniging en in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied. De aanleiding was
het plan om een deel van de bomen te vervangen door nieuwe bomen. Het kappen van de oude bomen zou nadelig kunnen zijn voor vleermuizen. Om duidelijk
te krijgen wat de gevolgen zouden kunnen zijn werd niet alleen het actuele gebruik onderzocht maar werden ook de potenties beoordeeld.

Peter Twisk

Het dorp Griendtsveen ligt in Noord-Limburg tegen de Mariapeel aan. Het dorp is
ontstaan tegen het einde van de 19e eeuw,
tijdens de ontginning van dit deel van de
Peel. De Amerikaanse eik was toen ‘in de
mode’ en werd op grote schaal aangeplant

op de kaden die langs de ontwateringskanalen werden aangelegd. De meeste van
deze bomen zijn nu dus ruim honderd jaar
oud. Op die leeftijd neemt de hoeveelheid
dood hout in de bomen toe, wat risico’s
voor passanten met zich meebrengt. Ook
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had recent de verhoging van het waterpeil
in de Mariapeel een negatieve invloed op
de conditie van een deel van de bomen,
met eveneens een toename van dood hout
als gevolg. Naar de huidige inzichten van
landschapsinrichting en natuurbeheer

wilde de gemeente delen van de laanbomen ineens vervangen en daarbij een andere boomsoort aanplanten. De bewoners
van Griendtsveen zijn echter aan de Amerikaanse eiken gehecht en zien liever dat
ze op kleinere schaal vervangen worden.

Vleermuisonderzoek Om bij uitvoering van de plannen en het beheer van de
bomen rekening te kunnen houden met
vleermuizen liet de Dienst Landelijk Gebied een onderzoek uitvoeren naar het gebruik van de bomen door vleermuizen. Bij
de Zoogdiervereniging leefde de verwachting dat het aanbod aan holten in de
bomen een beperkende factor kon zijn.
Daarom werd voorgesteld niet alleen naar
het feitelijk gebruik te kijken maar ook
naar de potenties van de bomen voor
vleermuizen. Op die manier zou duidelijk
worden of, en zo ja hoeveel speelruimte er
was voor de vleermuizen. Dit onderzoek
werd uitgevoerd in 2006. In totaal ging het
om 1400 laanbomen, met daarnaast nog
tientallen bomen in enkele kleine percelen. In de zomer werden eerst de bomen
afgezocht op voor vleermuizen geschikte
holten. Vervolgens werden met behulp van
een batdetector verblijfplaatsen van vleermuizen in kaart gebracht. In het najaar
werden ook paarverblijfplaatsen geïnventariseerd. In de winter werden zo veel mogelijk holten met behulp van een
boomcamera geïnspecteerd op vleermuizen.

Resultaten In 56 bomen werden holten
vastgesteld, die geschikt waren of mogelijk geschikt waren als verblijfplaats voor
vleermuizen. Bomen met losse schors zijn
niet meegeteld, tenzij hier een verblijfplaats werd vastgesteld. Van onder andere
de gewone en ruige dwergvleermuis is bekend, dat ze ruimten achter losse schors
als verblijfplaats kunnen gebruiken. Bij 19
van deze 56 bomen werden ook verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld of
kon worden aangenomen dat deze aanwezig waren. Zie tabel 1 voor een overzicht

van soorten en typen verblijfplaatsen. Op
zes plaatsen werden daarnaast aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van
verblijfplaatsen, maar hier konden geen
specifieke bomen van worden aangewezen. Deze staan niet in tabel 1. In totaal
waren dus in 25 bomen verblijfplaatsen
van vleermuizen aanwezig of waarschijnlijk aanwezig(zie figuur 1). Een van de vermelde verblijfplaatsen werd door zowel
watervleermuizen als rosse vleermuizen
gebruikt. Winterverblijfplaatsen werden
niet gevonden. Van de waargenomen baltsende gewone dwergvleermuizen is in tien
gevallen aannemelijk, dat ze een verblijfplaats in een boom hadden. Doordat deze
soort rondvliegt tijdens de balts, zijn zulke
verblijfplaatsen moeilijk exact vast te stellen. Bovendien kan de balts op een afstand
van honderden meters van de paarverblijfplaats plaatsvinden. Ook om andere redenen kan het moeilijk zijn verblijfplaatsen
van vleermuizen exact te lokaliseren. Zo
kan een groep dieren op een bepaald moment bij de ene boom zwermen en enkele
ogenblikken later bij een boom tientallen
meters verderop naar binnengaan.

De ingreep Zoals hiervoor vermeld
werd er op verschillende manieren gekeken naar de bomen en de wijze waarop ze
vervangen moesten worden. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt en de visie van een
landschapsarchitect dienden de bomen
over de lengte van een hele weg ineens gekapt en vervangen te worden. De bewoners
van Griendtsveen hadden zich echter uitgesproken voor het op kleine schaal vervangen van de bomen. Vanuit veiligheidsoogpunt waren de bomen langs doorgaande routes een bron van zorg. Daar
kwam bij dat recent het waterpeil in de
omringende Peel verhoogd was, iets wat
de conditie van de Amerikaanse eiken
geen goed had gedaan.
Door een boomonderhoudsbedrijf waren
alle 1400 bomen het jaar daarvoor getaxeerd. Met name langs de Kanaalweg,
het oostelijke deel van het onderzoeksge-

Griendtsveen
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bied, waren bomen in
slechte conditie. Hier
zouden alle 140 aanwezige bomen gekapt
moeten worden. In
deze bomen waren vijf
verblijfplaatsen aanwezig. In totaal zouden dertien bomen
met mogelijk geschikte holten en vijf
bomen waarin verblijfplaatsen
van
vleer-muizen aanwezig waren gerooid
worden. De Flora- en
faunawet vereist dat
men alles doet wat redelijkerwijs gevergd kan worden om nadelige gevolgen voor beschermde soorten te
voorkomen en dat er voorafgaande aan
een ingreep eerst alternatieven worden
geboden.

Woningnood? Op basis van de resultaten zou verondersteld kunnen worden
dat het wel snor zit voor boombewonende
vleermuizen in Griendtsveen. In slechts 25
van de 56 bomen met (mogelijk) geschikt
holten werden vleermuizen gevonden. Dan
kan het toch geen kwaad als er enkele, of
zelfs tientallen van deze bomen zouden
verdwijnen? Op basis van deze cijfers zou
je tot die conclusie kunnen komen. Vanuit
de kennis die nu beschikbaar is over het
gedrag van vleermuizen is dat echter onjuist. Van zowel de rosse vleermuis, de watervleermuis als de gewone grootoorvleermuis is bekend dat dieren zeer regelmatig verhuizen tussen boomholten 1,2,3
Door onderzoek aan gezenderde dieren
kon worden vastgesteld dat ze eens per 24 dagen verhuizen en tot 18 verschillende
verblijfplaatsen gebruiken. De redenen
voor het verhuizen zijn niet bekend, maar
aangenomen wordt dat daarmee vermeden wordt dat ze een makkelijk prooi worden voor predators als de bosuil en dat
verschillen in het microklimaat van boom-

De lanen met Amerikaanse eiken vormen een karakteristiek deel van

Langs de Kanaalweg zouden alle 140 bomen gekapt moeten worden. Foto Peter Twisk.

Griendtsveen. Foto Peter Twisk.

dat zo veel mogelijk bomen met holten geholten een rol spelen.
spaard
bleven. Zo zijn alle bomen langs de
Verder moet ook bedacht worden dat
Kanaaldijk
die geen direct gevaar voor vervleermuizen niet de enige dieren zijn die
keer
vormden
blijven staan. Bij overleg
boomholten gebruiken. Naast vogels als
met
het
boomonderhoudsbedrijf
bleek dat
specht, spreeuw en kauw gebruiken ook
ook
andere
bomen
met
holten
gespaard
de eekhoorn, steen- en boommarter en tal
konden blijven. Een deel van de lanen waar
van insecten als wespen en mieren graag
alleen zo nu en dan wandelaars passeren
holten in bomen. En ook tussen vleerwerd als vleermuisreservaat bestempeld.
muissoorten zal er concurrentie zijn om
Ter vervanging van bomen met holten die
boomholten. Daar tegenover staat dat tijniet behouden konden blijven zijn vleerdens het onderzoek bleek dat vleermuizen
beter zijn in het vinden van
boomholten dan de vleerVleermuissoort
Aantal en type verblijfplaatsen
muisonderzoeker: verblijfplaatsen bleken aanwezig te
Watervleermuis
5 zomerverblijfplaatsen
zijn op plaatsen waar geen
1 kraamverblijfplaats
holten waren gevonden.
Waarschijnlijk zijn er dan
Rosse vleermuis
1 zomerverblijfplaats
ook meer holten aanwezig
4 paarverblijfplaatsen
dan de 56 die tijdens het onderzoek werden vastgeRuige dwergvleermuis
1 zomerverblijfplaats
steld. Toch is het veel
4 paarverblijfplaatsen
aannemelijker dat er een
gebrek is aan boomholten
dan dat er een overschot is.
Gewone grootoorvleermuis 4 zomerverblijfplaatsen

muiskasten opgehangen.
Toch is het verhaal daarmee niet afgelopen. In juli 2014 organiseerde de gemeente Horst aan de Maas een overleg
met de bewoners van Griendtsveen om te
komen tot een revitaliseringsplan van de
lanen. Je zou er als vleermuis slapeloze
dagen van krijgen....
Peter Twisk werkt als ecoloog bij Regelink
Ecologie & Landschap.
Aantal vleermuizen

Type holte

238*

6 spechtengaten

ten minste 5

2 spechtengaten
3 onbekend

ten minste 4

1 lengtescheur
2 holten achter schors
3 onbekend

ten minste 4

1 spechtengat
3 onbekend

Uitkomst Het vleermuisonderzoek had als uitkomst

Tabel 1 Vleermuissoorten met aantal en type verblijfplaatsen in bomen in Griendtsveen.
* = omdat verblijfplaatsen niet tegelijkertijd geteld werden zijn dubbeltellingen niet uitgesloten.

Figuur 1 Een overzicht van verblijfplaatsen in bomen.
zomer- of kraamverblijfplaats
paarverblijfplaats.
De lichte symbolen betreffen
verblijfplaatsen waarvan de exacte

Verder lezen?

locatie niet kon worden bepaald
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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.

In 2008 werd beslist de Vlaamse everzwijnenpopulatie te reguleren. Foto Jim Casaer

Nieuws uit Vlaams everzwijnenland
2010 werd in Nederland uitgeroepen tot het Jaar van het Wild Zwijn. In datzelfde jaar
verscheen ook de kansenkaart voor het wild zwijn in Nederland. Ondertussen zette het
everzwijn in Belgisch Limburg zijn opmars voort. Ook het Vlaamse everzwijnenbeheer
ging erop vooruit. In dit artikel geven we een overzicht van de genomen initiatieven en de
laatste ontwikkelingen.
Jim Casaer, Thomas Scheppers, Hans Keune, Francis Turkelboom, Bert Verbist en Bart Denayer

In 2008 werd besloten de everzwijnenpopulatie in Vlaanderen te reguleren. Het
toenmalige einddoel was de volledige uitroeiing van de soort. Drie jaar later werd
deze beheervisie alweer verlaten omdat
het verwezenlijken ervan als onrealistisch
werd beschouwd: de toegelaten middelen
bleken te beperkt en een gebiedsdekkende
aanpak was niet afdwingbaar. Bovendien
wilde niet iedereen het everzwijn weg uit
Vlaanderen: er bleek een draagvlak te bestaan voor een gecontroleerde aanwezig-

heid van de soort. Hierop werd in 2011 een
nieuwe beheervisie voor everzwijn geformuleerd door het Agentschap voor Natuur
en Bos (ANB): “Het everzwijn wordt aanvaard als inheems grofwild in Vlaanderen
waarbij het gecontroleerd wordt toegelaten in bepaalde regio’s, terwijl er in andere
regio’s een nultolerantie wordt nagestreefd. Dat betekent dat het regionale
wildbeheer rekening houdt met de lokale
omstandigheden qua biodiversiteit, schade
aan landbouwgewassen, wildziekten, ver-
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keer, maatschappelijk draagvlak en toerisme.”1
Hetzelfde beleidsdocument formuleerde
meteen een actieplan: er moest advies gevraagd worden aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) rond
mogelijke beheermiddelen en strategieën,
en er moest een proefproject rond everzwijnenbeheer worden opgestart in de
provincie Limburg. De provinciale dienst
Limburg van het ANB zou het proefproject
coördineren met wetenschappelijke on-

dersteuning van het INBO.
Het INBO ging meteen aan de slag en
maakte verschillende rapporten op in
functie van het everzwijnenbeheer in
Vlaanderen (alle INBO rapporten en mededelingen kunnen worden teruggevonden
op en gedownload worden van de website
van het instituut). Het eerste rapport geeft
een aanzet voor een beslissingsmodel voor
everzwijnenafschot2. Het tweede rapport
biedt een overzicht van de mogelijke beheermiddelen en strategieën die ingezet
kunnen worden om everzwijnenpopulaties
te reguleren3. Naast de voor- en nadelen
van de verschillende jachtvormen, bespreekt dit rapport ook de pro’s en contra’s
van alternatieven, zoals het gebruik van
vangkooien of contraceptie.

Figuur 1 Aantal geschoten everzwijnen in de provincie Limburg per leeftijdscategorie op basis van de
ingezamelde onderkaken (INBO.M.2014.2520956).

Everzwijnenpopulaties volgen
Een derde rapport van het INBO geeft een
overzicht van de mogelijke methodes voor
het tellen van everzwijnen en het monitoren van de trends in everzwijnenpopulaties4. Al snel werd duidelijk dat veel

maken van populatie- en terugrekenmodellen vertrekkend van kenmerken van geschoten of dood gevonden everzwijnen.
Het INBO heeft een wettelijke opdracht om
de afschotgegevens van grofwildsoorten in

Frislingen zijn everzwijnen die jonger zijn dan 1 jaar. Foto Jim Casaer

wetenschappers van mening zijn dat er
momenteel geen gevalideerde methodes
(d.w.z. uitgetest en bewezen dat ze effectief een goed beeld geven van werkelijke
populatieveranderingen) bestaan om het
aantal everzwijnen te tellen in kader van
het beheer op middelgrote tot grote
schaal. Wel biedt het combineren van verschillende bestaande methoden mogelijkheden om globale trends op te volgen. Er
zijn ook beloftevolle methoden die actueel
voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt
of uitgetest worden, en die eventueel
bruikbaar zouden zijn voor het beheer in
de praktijk. Voorbeelden daarvan zijn het
gebruik van thermische camera’s en fotovallen, niet-invasieve genetica, en het op-

Vlaanderen gestandaardiseerd te verzamelen, analyseren en te rapporteren. Het
streefdoel is om van elk geschoten everzwijn de onderkaak in te zamelen, om op
die manier een correct beeld te krijgen van
de verdeling van de geschoten everzwijnen
over verschillende leeftijdscategorieën.
Door het combineren van deze informatie
met gegevens die op de meldingsformulieren ingevuld worden door de jagers (bijvoorbeeld het aantal embryo’s), tracht het
INBO ook een beter beeld te krijgen van de
populatiedynamiek van het everzwijn in
Vlaanderen. Figuur 1 geeft duidelijk weer
hoe het aantal geschoten everzwijnen in de
provincie Limburg in enkele jaren tijd toenam van een tiental dieren naar om en bij
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de 500 zwijnen, waarvan meer dan de helft
jonger is dan 1 jaar. Tegelijkertijd wordt
duidelijk dat het aantal onderkaken dat
niet ingezameld kon worden, steeds toeneemt. Hierdoor wordt de informatie over
de correcte verdeling van het afschot over
de verschillende leeftijdscategorieën minder betrouwbaar, en krijgt ook het opmaken van een populatiemodel en/of
terugrekenmodel te kampen met een grotere onzekerheid.
Uit de uitgevoerde analyses wordt duidelijk
dat er bij frislingen (jonger dan 1 jaar) en
overlopers (tussen 1 en 2 jaar oud) ongeveer evenveel mannetjes als vrouwtjes
worden geschoten, terwijl er bij de volwassen dieren meer vrouwtjes dan mannetjes
worden geschoten. Vlaamse everzwijnen
vinden blijkbaar gemakkelijk eten: in
Vlaanderen geschoten everzwijnen zijn gemiddeld duidelijk zwaarder dan hun
Waalse soortgenoten. Welke rol het eventuele gebruik van landbouwgewassen door
de everzwijnen hierin speelt, is momenteel
nog niet te achterhalen5,6,7.
In 2008 werd ook gestart met het jaarlijks
bevragen van de wachters van het ANB
naar de actuele verspreiding van het everzwijn. Dit gebeurt aan de hand van topografische kaarten waarop vooraf een
kilometerhokraster werd aangebracht. De
wachters duiden voor elk kilometerhok
een inschatting van de dichtheid of een zekere afwezigheid van everzwijnen sinds de
vorige bevraging aan. Figuur 2 geeft het
beeld voor 2013 in Belgisch Limburg weer.

Proefproject Limburg
Naast de studieronde door het INBO was
het aan het ANB om in 2012 een proefproject op te zetten in de provincie Limburg8.

Het everzwijn wordt aanvaard als inheems grofwild in Vlaanderen. Foto Jim Casear

Het doel van het project was om samen
met alle terreinbeherende partijen (domeinbeheerders van openbare domeinen,
private bossen en natuurreservaten) en
met de verschillende jachtrechthouders
(wildbeheereenheden en onafhankelijke
jachtrechthouders) te kijken welke maatregelen kunnen worden toegepast om de
everzwijnenpopulatie op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau te houden. De
centrale doelstellingen van het proefproject waren het opbouwen van concrete ervaring met het everzwijnenbeheer en het
bevorderen van samenwerking tussen de
betrokken partijen.

In kader van het proefproject werden verschillende werkgroepen opgericht: twee
werkgroepen die zich concentreerden op
het gebiedsgerichte beheer op het terrein
met alle verschillende belanghebbenden
(begeleid door de Hubertus Vereniging
Vlaanderen), een werkgroep die zich focuste op de knelpunten in de jachtwetgeving en de schadebehandeling (begeleid
door het ANB), een werkgroep voor communicatie en samenwerking (begeleid
door het ANB), en ten slotte een werkgroep met als opdracht mogelijke criteria
en indicatoren voor het opvolgen van het
everzwijnenbeheer in kaart te brengen
(begeleid door het INBO).
Deze laatste werkgroep maakte een rapport9 op waaruit duidelijk werd dat niet alleen klassieke criteria – landbouwschade,
verkeer en effecten op biodiversiteit (in positieve en negatieve zin) – van belang zijn
bij het komen tot een evenwichtig en gedragen everzwijnenbeheer in Vlaanderen.
Een aantal andere aspecten speelt ook
een belangrijke rol: dierenwelzijn, ethiek,
mogelijkheden tot recreatieve jacht, respect voor eigendomsrechten, administratieve belasting, de acceptatie van het
everzwijn als inheemse wildsoort en de
perceptie van onveiligheid of overlast. Voor
heel wat van deze criteria kunnen indicatoren ontwikkeld worden, maar momenteel ontbreekt vaak de nodige informatie
om ze op het terrein te kunnen toepassen.
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Het ANB gebruikte de resultaten van de
wetgeving- en schadebehandelingswerkgroep als input bij het opmaken van de uitvoeringsbesluiten van het Jachtdecreet.
Dit resulteerde in een uitbreiding van de
mogelijke middelen die ingezet kunnen
worden, en in een wijziging van de periode
waarin everzwijnen bejaagd kunnen worden in Vlaanderen10.
Het proefproject is officieel afgerond met
een studiedag op 20 september 2014 in de
Landcommanderij Alden Biesen. Onder de
titel ‘Everzwijnen in Limburg: resultaten
en perspectieven voor Vlaanderen’ hebbensprekers van de verschillende werkgroepen en betrokken belanghebbenden
hun ervaringen en visies weergegeven.
Ook een evaluatie van het proefproject als
participatie-proces11 kwam die dag aan
bod.
Jim Casaer en Thomas Scheppers werken
bij de Onderzoeksgroep Faunabeheer van
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Hans Keune en Francis Turkelboom werken bij de Onderzoeksgroep
Natuur en Maatschappij van het INBO.
Bert Verbist en Bart Denayer werken voor
het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

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

Het grindbeest uit Brabant
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.
Men neme de kop van een neushoorn,
maar dan zonder hoorn. Daaraan worden toegevoegd: de voorpoten van een
reuzenluiaard, de van voor naar achter
aflopende rug die we kennen van een giraffe of een hyena, de knuckle-walking
manier van voortbewegen van de gorilla
en de energetisch onhandige gewoonte
om bladeren en boombast te eten. Men
menge al deze ingrediënten door elkaar, stopt het geheel in een tijdmachine die is afgesteld op het Mioceen,
drukt op de knop en zie: het toverresultaat dat uit een lichtflits en een klein
ontploffingswolkje opdoemt is een van
de meest bizarre beesten die ooit op
aarde hebben rondgelopen. Het is de
Chalicotherium, een verre verwant van
neushoorns, paarden en tapirs.
Mijn eerste Chalicotherium aanschouwde ik ooit in Parijs, toen wij als
jonge studenten werden meegenomen
door onze inspirerende docent dr. Paul
Sondaar, op excursie naar de schatkamers van het Muséum National d’Histoire Naturelle, in de Jardin des Plantes.

Daar, in de Galérie de Paléontologie
(waar ook de Maastrichtse Mosasaurus
zijn laatste rustplaats heeft gevonden),
lag een stel enorme kiezen in een vitrine, en ook rare grote vingerkootjes.
Vijf, zes centimeter groot waren die kiezen, met enorme knobbels en richels
die het typische molaarpatroon vorm-

‘…een van de meest
bizarre beesten die
ooit op aarde hebben
rondgelopen…’
den dat de onevenhoevigen kenmerkt.
Zeg maar: neushoornkiezen, maar dan
net iets anders en wat groter. Ik herinner me die Chalicotherium van destijds
vooral omdat het zo’n raar beest was,
niet overeenkomend met het beeld dat
je intuïtief van zoogdieren hebt.
Eén zo’n kies is niet zo lang geleden in
Nederland gevonden, in de bekende

Illustratie Dmitry Bogdanov
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zandwinput ‘de Kuilen’ bij Mill-Langenboom in Noord-Brabant. Het is eigenlijk
zelfs geen hele kies, maar een fragment. Het is het, zoals dat zo fraai heet,
mesio-linguale deel van een linker bovenkaaksmolaar, de tweede of de derde,
dat is onduidelijk. Toch is het kiesfragment compleet genoeg om ondubbelzinnig te worden toegeschreven aan het
geslacht Chalicotherium. Deze dieren
leefden in het Mioceen, grofweg tussen
18 en 8 miljoen jaar geleden en hun
overblijfselen zijn gevonden in plekken
in Slowakije, Hongarije, Duitsland,
Frankrijk en Spanje. De vondst in Brabant betreft tot nu toe de meest noordelijke vindplaats.
De naam Chalicotherium is afgeleid van
het Griekse ‘chalix’, grind en ‘therion’,
beest. Grindbeest dus. Het had ermee
te maken dat J.J. Kaup, die in 1833 het
genus uit de Dinotherium-zanden bij
Eppelsheim voor het eerst benoemde,
de kiezen op kiezels vond lijken. De uitgang ‘-therium’ zien we dikwijls terug in
(fossiele) zoogdiernamen, denk aan de
genoemde Dinotherium (een uitgestorven slurfdrager), Metaxytherium (een
fossiele zeekoe) en Ceratotherium, het
genus van de nog levende (witte) breedlipneushoorn. Het Brabantse grindbeest
kon flink groot worden. Volwassen konden ze wel zo’n anderhalve ton wegen,
en daarbij een lichaamslengte van meer
dan twee meter bereiken. De grote
voorpoten met rare gekromde klauwen
dienden waarschijnlijk om boomtakken
naar zich toe te trekken, een beeld dat
de ook kennen van de bekende Amerikaanse reuzenluiaards Megatherium
(letterlijk: groot beest). Hier dringt zich
een mooi voorbeeld op van convergente
evolutie: grote bladeters met enorme
klauwarmen. Met één kapotte kies is
Chalicotherium niet alleen met stip het
slechtst gedocumenteerde Nederlandse fossiele zoogdier, het is ook het
interessantste.
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bij over waar je bepaalde soorten kunt vinDeze is eigenlijk ontstaan door een saden of hoe je hun aanwezigheid kunt hermenwerkingsverband om de atlas Zoogkennen.
Leeftijd
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Het clublokaal van de regionale Zoogdierenwerkgroep bevindt zich in Mario's huis (foto Niels Desmet)

Toekomst
Wat zijn de toekomstplannen?
Ik zag ooit eens, jaren terug, de sporencollectie van Annemarie van Diepenbeek
op televisie. Zij had hele kasten vol met geconserveerde zoogdiersporen: uitwerpselen, aangevreten noten, een hele
referentiekast. Zoiets zou ik ooit, als ik
eens veel tijd en plaats heb, willen aanleggen. Aan ‘goesting’ geen gebrek! Wat me
ook interesseert, al is het een beetje ver
van mijn bed, is de terugkeer van de wolf,
en soorten als otter, bever en lynx. Helaas
is dat niet voor de Gavers weggelegd, we
zitten hier in het midden van een verstedelijkt gebied. Maar als ik op pensioen zou
zijn of wat meer vrije tijd zou hebben, zou
ik me graag voor die soorten inzetten. Ik
reis graag en ik heb een caravan, dus ik
zou bijvoorbeeld voor enkele weken naar
een bepaald gebied trekken en samenwer-

ken met plaatselijke onderzoekers.
Uiteraard zou ik de Gavers niet laten
schieten. Ik gids graag en zou zowel hier
als in andere delen van het land seizoensgebonden excursies willen begeleiden en
ondertussen wat aan lokaal onderzoek
doen. Ook zou ik graag een vleermuiskelder willen in de Gavers.

Heb je bepaalde wensen?
Zoogdieronderzoek kun je op drie manieren doen: voor jezelf als hobby, om mensen te entertainen en iets bij te brengen,
maar het hoofddoel blijft natuurlijk de bescherming van de dieren. Mijn hoofddoel
blijft dan ook het verbeteren van de habitat
van zoogdieren. Elk jaar wordt een groot
stuk van Vlaanderen in beton gegoten en
gaan er veel soorten achteruit. Mijn wens
is dat bepaalde zoogdieren opnieuw een
toekomst krijgen. Het is daarom dat we
hier, in de regio waar er het slechtst aan

De Gavers in Harelbeke, West-Vlaanderen vormt het werkterrein van Mario (foto Niels Desmet)

toe gaat, moeten blijven ijveren voor een
betere bescherming. Een mooi voorbeeld
hiervan is het eikelmuisproject van Johan
Staelens: de eikelmuis gaat achteruit en
met het project willen we de eikelmuis opnieuw een toekomst geven in de regio. Dat
is ook wat ik wil doen voor de kleine marterachtigen: nagaan hoe het ermee gesteld is en zorgen dat ze kunnen blijven
waar ze zitten en kunnen terugkeren waar
ze verdwenen zijn. En dat is iets op lange
termijn.

Oproep voor hulp of ideeën?
Er zijn altijd handen tekort, maar in onze
regio hebben we jonge mensen nodig die
zich willen engageren. Ik zie dat er in de
Vlaamse ZWG meer interesse is bij jongeren, maar hier in de regio blijft dat voorlopig een beetje uit. Om op langere termijn
iets te verwezenlijken is er nood aan opvolging over de generaties heen.

BOEKEN

De eekhoorn
Een eekhoornboekje met een
wel erg aparte stijl…
Wat ieder aan dit boek meteen zal opvallen is de stijl. De stijl — en dan met name
de layout — van het boek is op zijn zachtst
uitgedrukt… apart. Het boek staat zo vol
met foto’s die op allerlei manieren bewerkt zijn dat het er erg druk uitziet. Het
doet sterk aan een fotoplakboek denken
waar tekstballonnetjes en rijmpjes bijgezet zijn. De auteur noemt het een boek
‘voor jong en oud’, maar het lijkt toch
vooral een boek voor ‘jong’ te zijn, voor de
jongere generatie die meer gewoon is aan
flitsende beelden. Tenzij je als ouder voorleest uit het boek voor je kinderen. Dat is
dan ook de stijl waarin de teksten van het
boek geschreven zijn: ‘opa vertelt’. Door
die aparte stijl is het met dit boekje dan
ook meteen haat of liefde op het eerste
zicht.
Kijk je door de aparte stijl heen, dan is het
een boekje dat werkelijk alle aspecten van
de eekhoorn wil behandelen. Waar leven
ze, hoe werkt hun spijsvertering, hoe gaan
eekhoorns naar het toilet en er zijn zelfs
pagina’s gewijd aan rijmpjes, grapjes, beroemde eekhoorns, prullaria en postzegels over eekhoorns! De auteur schuwt
geen moeilijke begrippen zoals voedselweb, ecosysteem, biodiversiteit en taxonomie. Ze worden omstandig uitgelegd en
daarmee richt het werk zich op kinderen
van 10-12 jaar. Helaas is de uitleg niet altijd correct en daar knelt het schoentje
wat voor dit eekhoornboek. Uit de bronnenlijst blijkt dat de informatie die erin
verwerkt is, vooral afkomstig is van websites, wikipedia, musea en dierenparken
en dat is te merken aan de kwaliteit en
correctheid ervan. Er zijn maar weinig
boeken en al helemaal geen wetenschappelijke studies geraadpleegd. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de goed
toegankelijke (Franstalige) monografieënreeks van de uitgeverij Delachaux et
Niestlé.
Leuk is dat de auteur op verschillende
plaatsen in het boek verwijst naar andere
organisaties die zich inzetten voor de eek-

hoorn zoals Stichting Eekhoornopvang
Nederland en de Zoogdiervereniging. Ondanks dat ‘Natuurpunt’ bij de bronnenlijst
staat, worden er echter enkel Nederlandse organisaties vermeld, waardoor
het werk zich op Nederland richt in plaats
van op het Nederlands taalgebied. Een
gemiste kans.
Al bij al een leuk boekje voor kinderen om
de wereld van de eekhoorns te leren kennen, maar wie correcte en meer diepgaande informatie wil, kan beter een
ander werk aanschaffen.
Diemer Vercayie

De eekhoorn
Auteur: Willem Quist
Reeks: Actua natuurboeken
Uitgeverij: Actua, Lunteren, Nederland
Jaar van uitgave: 2013
ISBN: 978 90 7598 287 9

Wildpark Rotterdam,
de stad als natuurgebied
Wildpark Rotterdam is een populair geschreven essay van de hand van een wetenschapper. Het A5-formaat boekje van
honderdvijftig bladzijdes steek je gemakkelijk bij je. De korte hoofdstukken, met
pakkende titel en telkens startend met
een inleidend citaat, sluiten aan bij de hedendaagse ‘zap’-cultuur.
Bij de titel verwacht je een boek over Rotterdamse natuur, maar dit is niet echt het
geval. Rotterdamse voorbeelden van
stadsnatuur komen uiteraard aan bod,
maar deze worden aangevuld met talloze
voorbeelden uit Amsterdam, New York en
andere grote dan wel kleine steden. ‘Rotterdam’ had wat mij betreft uit de titel
kunnen worden gelaten.
Wildpark Rotterdam is een essay over de
stad als ecosysteem. Reumer legt uit dat
de stad een specifieke habitat is met specifieke stadssoorten, die onderlinge relaties hebben. Stadssoorten passen zich
aan en evolueren als de stad zich ontwikkelt. Als voorbeeld wordt de metromug
genoemd, waarvan de hele levenscyclus
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zich in het metrotunnelstelsel afspeelt,
zonder dat de metromug contact heeft
met andere ‘gewone’ muggen.
De belangrijkste soort in het stadsecosysteem, de sluitsteensoort ofwel ‘keystone species’, is de mens. Van de negen
miljoen levensvormen op aarde zijn er
ruim vierduizend zoogdieren, waar de
mens er één van is. En de mens, die
woont het liefst in de stad volgens Reumer. De helft van de mensen woont al in
de stad en dat zal in de toekomst alleen
maar toenemen. De stad is onze kolonie
ofwel een verzameling van onze nesten.
En onze kolonies, de miljoenensteden van
duizenden hectares groot, drukken zeker
een groot, niet meer terug te draaien
stempel op de omgeving.
Reumer geeft een positieve, ecocentrische beschouwing op stadsnatuur, die
uitgaat van de ecologische veerkracht van
een ecosysteem. Hij concentreert zich op
wat er zich zal gaan ontwikkelen en zet
zich af tegen antropocentrische natuurfilosofieën, die koste wat kost de al dan niet
verloren ‘oorspronkelijke’ waarden willen
behouden. Hij noemt zijn kijk op stadsnatuur neutraal en zonder waardeoordeel:
‘Wat wij nodig hebben is een nieuwe kijk
op de stad. We moeten haar bekijken als
een natuurverschijnsel, een natuurgebied, een habitat met een sluitsteensoort.’
Hij besluit met de woorden ‘…er is geen
enkele reden tot fatalisme.’
Carolien van der Graaf

Wildpark Rotterdam, de stad
als natuurgebied
Auteur: Jelle Reumer
Uitgeverij: Historische Uitgeverij
Groningen
Jaar van uitgave: 2014
ISBN 978 90 6554 0669
Jelle Reumer is directeur van het Natuurhistorisch museum te Rotterdam en als
bijzonder hoogleraar verbonden aan de
Universiteit van Utrecht. Daarnaast
schrijft hij paleontologische bijdragen
voor Zoogdier.

De steenfabriek bij Wirdum in betere tijden. De foto is genomen rond

Telling van overwinterende vleermuizen in de ringoven in januari 2005.

het midden van de vorige eeuw. Foto anoniem.

Foto Maarten Loonen.

De strijd om een steenfabriek
In de ringoven van de voormalige steenfabriek Rusthoven in de provincie Groningen worden al 30 jaar de overwinterende vleermuizen geteld. De huidige eigenaar van het fabrieksterrein wil de ringoven echter slopen en het terrein gebruiken voor woningbouw. De
wintertellingen van vleermuizen hebben een grote rol gespeeld bij het behoud van de
ringoven.
Klarissa Nienhuys

Bij Wirdum in de provincie Groningen bevindt zich de voormalige steenfabriek
Rusthoven. In 1965 stopte de fabriek met
de productie van stenen; in 1975 werd het
terrein gekocht door een speculant, die er
niets mee deed en het alleen met riante
winst wilde verkopen. De gemeente Loppersum, waar Wirdum onder valt, wijzigde
in 1983 de bestemming van het terrein in
“agrarisch gebied”, nadrukkelijk zonder
woonbestemming. Men wilde voor het terrein een functie voor recreatie, natuur en
het behoud van cultureel erfgoed. Vanaf
1993 probeerden gemeente en provincie
voor de fabriek de status als monument te
krijgen. Dat mislukte omdat de RCE in
2004 vond dat de fabriek te veel vervallen
was. Diverse voorstellen van de speculant
om woningbouw te realiseren sneuvelden
intussen; de gemeente hield vast aan de
bestemming van agrarisch gebied.

Onderzoek In 1985 onderzocht de
Vleermuiswerkgroep Groningen de ringoven voor het eerst op overwinterende
vleermuizen. Sindsdien wordt jaarlijks een
wintertelling uitgevoerd. In de oven zijn
meerdere soorten vleermuizen aangetroffen: baardvleermuis, watervleermuis,
meervleermuis, gewone grootoorvleer-

muis en gewone dwergvleermuis. Bij een
juiste inrichting zouden er tot enkele honderden vleermuizen kunnen overwinteren.
De steenfabriek is daarmee het belangrijkste overwinteringsobject in de provincie.

den hierbij oplopen tot een maximum van
260.000 euro als niet werd voldaan aan de
opgelegde lastgevingen. Tot nu toe houdt
de eigenaar zich min of meer aan de door
DR/RVO opgelegde taken, maar heeft bezwaar ingediend tegen het besluit van
DR/RVO.

Conflicten In 2013 kreeg het terrein een
nieuwe eigenaar, die er woningen wilde
bouwen en een paardenwei aanleggen. Hij
wist dat er vleermuizen in de ringoven
overwinterden, maar gaf aan dat hij in het
voorjaar de oven gewoon zou gaan slopen.
“Dan gaan ze toch weg”. De nieuwe eigenaar regelde dat de NAM de schoorsteen
van de ringoven sloopte, “vanwege het risico op instorten bij een aardbeving”. Als
voorbereiding sloopte hij een deel van de
muur rondom de ringoven en verwijderde
allerlei bosschages. De Vleermuiswerkgroep Groningen lichtte daarop de Dienst
Regelingen (DR, thans de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland, RVO) in. Een inspecteur constateerde diverse overtredingen van de Flora- en faunawet. DR gaf de
eigenaar opdracht om de reeds aangerichte schade aan de ringoven te herstellen en de ringoven verder met rust te
laten, dit alles onder dreiging van aanzienlijke geldboetes. De dwangsommen kon-
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De Vleermuiswerkgroep Groningen hoopt
dat de RVO de huidige eigenaar kan overtuigen dat het afbreken van de ringoven
geen optie is. Het zou beter zijn als het
terreingedeelte met de ringoven in handen
komt van een partij die de natuurwaarden
en historische waarde ervan respecteert.
Duidelijk is in ieder geval dat juist de beschikbaarheid van een goede telreeks van
overwinterende vleermuizen de redding is
geweest van de ringoven. Zonder deze gegevens zou de oven inmiddels als puin zijn
afgevoerd.
Klarissa Nienhuys is lid van de
Vleermuiswerkgroep Groningen

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.

Steenmarter. FotoErnst Dirksen

Steenmarters in
nest(kast)en
Niemand wil graag lawaaierige steenmarters op zolder. Dus sluiten we onze
huizen hermetisch af. Maar waar moet moeder steenmarter met haar jongen dan naar toe?
Diemer Vercayie

Je zal het maar tegenkomen: een steenmarterfamilie op je zolder. Midden in de
nacht lawaaioverlast door spelende jongen. Een geur van uitwerpselen die niet
meer te harden is en op de koop toe wordt
het isolatiemateriaal aangeknaagd. Redenen genoeg om je huis goed ‘marterdicht’
te maken. Maar stel je voor dat je een
steenmarter bent. Na een nachtje eten
zoeken met zoon- en dochterlief terugkomen, maar er niet meer in kunnen! Waar
je ook zoekt, elke ingang is dichtgetimmerd en ben je dakloos… Dan maar de zolder van de buurman eens inspecteren?
Redenen genoeg voor Natuurpunt om tij-

dens het Vlaamse Jaar van de Steenmarter naar een alternatieve oplossing te zoeken voor mens en steenmarter.

Steenmarters op zolder In het eerste nummer van dit jaar (Zoogdier 25-1)
meldden we al dat de steenmarter recent
zijn oorspronkelijk verspreidingsgebied
weer helemaal ingenomen heeft. De
steenmarter komt weer overal in Vlaanderen voor. De ‘nieuwe’ steenmarter durft
meer dan vroeger ook in stedelijke gebieden te komen. Daar gaat hij op zoek naar
een warme schuilplaats. De steenmarter
graaft geen hol, maakt geen nest, maar is
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wel erg gesteld op een warm plekje. In zuidelijke landen als Spanje en Portugal
slaapt de steenmarter gewoon in open
lucht, maar in onze koude streken heeft hij
behoefte aan een warme schuilplaats.
Vroeger zocht hij een plekje tussen de
hooibalen in een schuur, maar dergelijke
kleine hooischuren verdwijnen steeds
meer uit ons landschap. De steenmarter
moet daarom op zoek naar een alternatief
dat even ruim en warm is en dat vindt hij
op onze zolders. Zolders van huizen, waar
voldoende grote openingen te vinden zijn
om er zich toegang toe te verschaffen. Hun
uitwerpselen leggen ze netjes in een

hoekje (latrine), maar omdat ze hun behoefte binnen doen, kan dat voor geuroverlast zorgen. De opgroeiende jongen
worden steeds speelser en ravotten dag en
nacht, wat voor lawaai kan zorgen. Langzaamaan gaan ze ook hun omgeving verkennen en dat doen ze vaak met hun
tanden. Zo kan het gebeuren dat de isolatie onder het dak eraan moet geloven. We
mogen steenmarters dan wel graag zien,
maar dergelijke overlast in huis willen we
liever vermijden.

Overlast vermijden of oplossen
Overlast door steenmarters is ook relatief
eenvoudig op te lossen door ervoor te zorgen dat de ‘buitenschil’ van het huis hermetisch dicht is. Alle openingen groter dan
5 cm diameter (of 3 cm als het om een
spleet gaat) worden afgedicht. Doen we dit
wanneer er al overlast is, dan willen we
natuurlijk vermijden dat we een steenmarter(familie) opsluiten. Naast het dierenleed kan dat tot meer schade en
geurhinder leiden. Daarom maken we de
laatste opening pas dicht als de (familie)
steenmarter(s) ’s nacht op stap is.

Criteria voor schuilplaats Aan
welke criteria moet een perfecte alternatieve steenmarterschuilplaats voldoen?
We weten dat de steenmarter vooral een
echt warme plaats wil en liefst rustig gelegen. Om goed te werken als alternatieve
schuilplaats moet het alternatief ook aan
een aantal criteria voor de mens voldoen.
De alternatieve schuilplaats mag niet te
duur zijn. Ze moet liefst in een kant-enklare vorm verkocht worden en gemakkelijk verkrijgbaar zijn. De omvang mag niet

Schuilplaats van een steenmarter in een hooibaal.

te groot zijn, zodat ze ook te plaatsen valt
in een stadstuintje. Als we zo’n bouwsel in
de tuin zetten willen we ook graag dat het
er mooi uitziet. De schuilplaats moet dus
aan een hele waslijst vereisten voldoen,
maar afhankelijk van de specifieke situatie kunnen we onze eisen meer of minder
streng maken. Hebben we veel ruimte, dan
is omvang minder van belang. Ben je een
echte doe-het-zelver, dan kun je zo’n
schuilplaats zelf ineen knutselen. Is het
budget een limiterende factor, dan kan ook
voor de goedkoopste oplossing gekozen
worden.

Alternatieven uittesten In een recent rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werd al een
voorstel gedaan voor een alternatieve
marterschuilplaats in de vorm van een
‘marterbunker’: strobalen die zo gestapeld
worden dat er binnenin een ruimte ontstaat van meer dan 1 kubieke meter. Deze
schuilplaats bootst schuurtjes met hooi na
en is erg comfortabel voor steenmarters,
maar ook erg omvangrijk. Een grote takkenhoop (ca 5m hoog), met onderaan voldoende grote stukken waardoor er holtes
zijn en daarboven verschillende lagen van
grover en fijner materiaal, is ook een geschikte en zeer goedkope oplossing, maar
opnieuw erg omvangrijk. Daarom ging Natuurpunt op basis van de in de literatuur
opgesomde vereisten op zoek naar alternatieven. Uiteindelijk werden vier types
schuilplaatsen uitgekozen op basis van de
bovenvermelde criteria om uit te testen in
het veld: de marternestkast die in 2013
door de Zoogdiervereniging ontwikkeld
werd (zie Zoogdier 24-3), een egelhuis ge-

Geïsoleerde steenmarterkast. Foto Vivara

combineerd met een takkenhoop (als isolatie), een uitgeholde bol hooi en een door
Natuurpunt nieuw ontwikkelde geïsoleerde nestkast.
Nu wil Natuurpunt graag weten of deze alternatieve schuilplaatsen ook door steenmarters aanvaard worden en of er een
voorkeur bestaat voor het ene of het andere type. De vier alternatieve schuilplaatsen werden naast elkaar opgesteld op vier
locaties: twee tuinen en twee natuurgebieden. De vier locaties zijn telkens in een bestaand territorium van een steenmarter.
Om na te gaan of er bewoning is, wordt gebruik gemaakt van verschillende detectiemethoden die maandelijks gecontroleerd
worden. Nu is het dus spannend afwachten tot de eerste marter zich laat zien!
Natuurpunt hoopt dat het plaatsen van
dergelijke alternatieve schuilplaatsen een
hulp kan zijn voor het conflictloos samenleven met de steenmarter, zodat we met
volle teugen kunnen genieten van zijn aanwezigheid in de tuin.

Dankwoord De campagne rond de
steenmarter is een samenwerking tussen
Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Zij willen de Natuurpunt
Zoogdierenwerkgroep,
Vivara,
stagiair Jens Warrie, terreineigenaren en
het INBO bedanken voor hun medewerking
aan deze campagne.
Diemer Vercayie is redactiemedewerker
van Zoogdier en verbonden aan Natuurpunt

Latrine van een steenmarter. Foto Diemer Vercayie

Foto Jens Warrie

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.

Wat leeft er in jouw tuin?
Egels, vleermuizen, marters of eekhoorns in je tuin? Meld je aan
voor de Jaarrond Tuintelling en doe zo mee aan het grootste tuin-

Fotografie Paul van Hoof

onderzoek van Nederland.

Tuinen beslaan een groot deel van Nederland, maar wat er allemaal in leeft aan verschillende soorten vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten weten we nauwelijks. Met het nieuwe
project, de Jaarrond Tuintelling, proberen we dat beter in beeld
te krijgen.
De Jaarrond Tuintelling is een gezamenlijk project van de Zoogdiervereniging, Sovon, de Vlinderstichting, RAVON, EIS, FLORON
en de Vogelbescherming. Het doel is om met hulp van bewoners
systematisch gegevens te verzamelen over welke soorten in en
rondom tuinen voorkomen. Deze gegevens dragen bij aan een
beter inzicht in de aanwezigheid van soorten en de mogelijke veranderingen op grotere schaal.

methodiek en het invoeren wil testen via een betaversie.
We vragen betadeelnemers expliciet om mee te denken over hoe
we onze telling en website verder kunnen optimaliseren. Dit alles
om ervoor te zorgen dat de website zo goed mogelijk aansluit bij
de wensen van (toekomstige) tellers. Ben je geïnteresseerd, meld
je dan via tuintelling.nl en krijg exclusieve toegang tot de betaversie van de website.

Resultaten Starten met tellen levert nu al bruikbare informatie op. Als teller kun je zelf kiezen welke soortgroepen je
doorgeeft. Dus naast egels en andere zoogdieren kun je ook vogels of vlinders tellen bijvoorbeeld. Je hebt bovendien direct toegang tot je eigen telresultaten en de landelijke totalen.

Exclusieve toegang Voor het verzamelen van deze belangrijke tuininformatie hebben wij jouw hulp nodig. Het doel is om zo
veel mogelijk mensen in Nederland te laten tellen. In eerste instantie stellen we de telling echter aan een beperkte groep deelnemers open. We zoeken een enthousiaste groep mensen die de

Het project wordt gefinancierd door Vogelbescherming, BIJ12 (Capacity Building) en het Ministerie van Economische Zaken (Groen
& Doen).
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Eekhoornweekend
succesvol
afgesloten

Het Eekhoornweekend, dat in het weekend van 17 en 18 mei werd georganiseerd, is
succesvol verlopen. Het eekhoornweekend was onderdeel van het ‘Jaar van de Eekhoorn’. In 2014 vragen we namelijk meer aandacht voor deze aansprekende soort.
Het doel van het Eekhoornweekend was het onder de aandacht brengen van de eekhoorn bij het publiek en het stimuleren om naar buiten te gaan, eekhoorns waar te
nemen en die waarnemingen door te geven.
Vilmar Dijkstra
Foto Paul van Hoof

Meer waarnemingen In andere
jaren krijgt de Zoogdiervereniging in een
weekend in mei gemiddeld tegen de 20
waarnemingen binnen. Afgelopen weekend was het aantal waarnemingen bijna
acht keer zo groot. Waarschijnlijk zal dat
aantal nog groter worden, omdat er altijd
mensen zijn die hun waarnemingen wat
later doorgeven. Normaal worden eekhoornwaarnemingen doorgegeven via de
website van Waarneming.nl en Telmee.nl.
Dit weekend werd ruim de helft van het
aantal eekhoornwaarnemingen gemeld via
de website en app van de Zoogdiervereniging. Dat wijst erop dat dit weekend juist
veel mensen hebben deelgenomen die
normaal hun waarnemingen niet doorgeven.

Waarnemingen buiten standaardgebieden Van een aantal gebieden in Nederland is er een redelijk goed
en actueel beeld waar eekhoorns voorko-

men. Zo is de dichtheid aan meldingen uit
het duingebied en de Utrechtse Heuvelrug
vrij hoog. Hoe anders is dat in delen van de
drie noordoostelijke provincies, maar ook
uit delen van Overijssel, Brabant en de Veluwe. Daar liggen grote stukken geschikt
leefgebied waarvan al jaren geen waarnemingen zijn binnengekomen. Komen daar
geen eekhoorns (meer) voor, of worden ze
niet gemeld? Afgelopen weekend zijn relatief veel meldingen afkomstig uit de drie
noordelijke provincies, maar helaas blijft
het aantal meldingen uit de bewuste gebieden op bijvoorbeeld de Veluwe achter.
Er is een kaart samengesteld waarop te
zien is waar vanaf 2010 eekhoorns zijn
waargenomen. Daaruit is ook op te maken
in welke gebieden je eekhoorns mag verwachten (bos op de hogere zandgronden).
Het zou mooi zijn als mensen juist in deze
gebieden op zoek willen gaan naar eekhoorns of sporen van eekhoorns.
Het doorgeven van eekhoornwaarnemin-

Impressie van het Eeekhoornweekend. Foto’s Stefan Vreugdenhil en Neeltje Huizenga

gen kan met de speciale eekhoorn app
voor de smartphone:
http://eekhoorn.zoogdiergezien.nl/ maar
ook via internet: http://www.zoogdiervanhetjaar.nl/node/6.

Eekhoorndag met Vivara en
Eekhoornopvang Op 18 mei was er
ook een speciale Eekhoorndag, in een samenwerking tussen Vivara Natuurbeschermingsproducten, Stichting Eekhoornopvang Nederland en de Zoogdiervereniging. Op het terrein van Vivara werden mensen over eekhoorns geïnformeerd
via lezingen en brochures. Ook waren er
jonge eekhoorns aanwezig vanuit de eekhoornopvang. Verder konden kinderen
deelnemen aan een eekhoornspeurtocht
en werden ze voorgelezen.
Vilmar Dijkstra werkt bij de
Zoogdiervereniging

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

Vlaggen wimpelen wolven af
De eenvoudigste methoden zijn vaak de effectiefste. Eén van de trucjes om te voorkomen dat wolven zich tegoed doen aan
onze schaapjes zijn vlagjes (1). De bonte
wimpeltjes worden aan een touw vastgeknoopt en rondom een begrazingsperceel
gespannen. Wolven zien de vlaggenlijn als
een barrière die ze niet durven oversteken,
ook al kunnen ze er gemakkelijk overheen
of onderdoor (2). In Oost-Europa en Rus-

verleden als vooruit naar de toekomst en
uiteraard op alles wat daar tussenin zit.
Daarvoor zijn kosten nog moeite gespaard.
Tot in de kleinste details wordt het komen
en gaan van de wolf uit de doeken gedaan.
De vele weetjes over de wolf zijn een verplicht nummer, maar blijven beperkt tot de
essentie. Dat biedt ruimte aan een meer
diepgaande analyse van de beschermingsaanpak die stuit op de tegenstand van
mensen die last hebben van het roodkapjesyndroom.
Het boek wordt verder ondersteund door
een informatiebrochure, een actieplan en
meerdere beschermingsrichtlijnen en
-handleidingen (2).

stoffen van beneden naar boven brengt. Op
basis van het stikstofgehalte berekenden
onderzoekers dat walvissen - alleen al in
de Golf van Maine - op deze manier ongeveer 23 duizend ton stikstof terugbrengen
naar het wateroppervlakte. Dat is evenveel

Bemesting van de oceaan
land is het al langer een beproefde methode om wolven tijdens de jacht op die
manier richting jagers te duwen (3). Natuurbeschermers hebben evenwel ontdekt
dat die evengoed kan worden gebruikt om
wolven weg te houden (4).

Meer wolf
Laat ons maar meteen doorbomen over de
wolf. Nu de wolf een vaste stek heeft veroverd in buurland Duitsland draaien de informatiecampagnes er op volle toeren. En
in een voorlichtingsverhaal mag een degelijk, digitaal wolvenboek niet ontbreken. De
deelstaat Brandenburg publiceerde online
een rijk geïllustreerd en gedocumenteerd
e-boek dat zomaar van het internet te
plukken is (1). Het kijkt zowel terug op het

“Walvissenstront is goed voor onze oceanen en voor ons”. Dat was de titel die ik op
mijn nuchtere maag kreeg voorgeschoteld.
Dat smaakt naar meer en ik wou wel eens
weten waarom een leergierig wetenschapper dergelijk onderzoeksthema op z’n verlanglijstje zet. Net als op het land zijn ook
de oceanen gebaat bij enige bemesting.
Grote zeezoogdieren, zoals walvissen, leveren daaraan een belangrijke bijdrage (1).
De planten worden in onze zeeën vertegenwoordigd door het fytoplankton dat aan
fotosynthese doet en voor de helft voor het
zuurstof zorgt dat we met ons allen inademen. Het dient echter ook tot voedsel voor
tal van zeedieren. Deze onontbeerlijke, microscopisch kleine organismen halen een
deel van hun voedingsstoffen uit de uitscheidingen van zeedieren (2). De ontlasting van walvissen levert daaraan een
belangrijke bijdrage, gezien de grote hoeveelheden die de dieren uitscheiden. Sommige walvissen kunnen honderden meters
diep duiken op zoek naar eten, waarna ze
terug naar de oppervlakte gaan om lucht
te happen. En daar poepen ze meestal.
Hun uitwerpselen zinken niet, maar waaieren uit over de wateroppervlakte en verspreiden voedingsstoffen als stikstof,
fosfor en ijzer. Het werkt als een opwaartse biologische pomp die voedings-

Zoogdier 25-3 pagina 16

als het stikstofvolume van alle rivieren die
erin uitmonden (3). Deze “walvispomp” levert een belangrijke bijdrage aan de strijd
tegen de klimaatopwarming (4).

Zingende vleermuizen
In de vorige Hyperkort (25-2) hadden we
het nog over de talrijke geluiden van vleermuizen. Nu weten we al sinds 1974 dat
vleermuizen ook zanggeluiden voortbrengen die vergelijkbaar zijn met die van
zangvogels. Ze gebruiken hun zangtalent
om dezelfde reden, nl. om territoria te verdedigen en soortgenoten van de andere
sekse te lokken. Zopas ontdekten biologen
evenwel dat hun liedjes gecompliceerder
zijn dan we tot nog toe dachten. De melodieën zijn gestructureerd, kennen meer-

voudige maten, frasen, patronen en zelfs
ritmes. Een aantal voorbeelden zijn te beluisteren op de website van Science (1)

waaronder de melodie van een ruige
dwergvleermuis.

de ogen zwemt; dan is ook die niet van zijn
of haar leven zeker. Ze moeten maar niet
zo klein en vredelievend zijn.

Roofdieren herkennen
We moeten mee met onze tijd. In de plaats
van een arsenaal loodzware determinatiegidsen heb ik nu een vederlichte smartphone op zak. Deze pruts bevat alle
determinatiegidsjes die ik nodig heb. De
kans is dus klein dat ik er eentje vergeet
en het is gedaan met nodeloos gesjouw. De
handboeken van weleer zitten vervat in
“handige” app’s die ik op afroep en naar

Slaapwekkend
Moeder, waarom geeuwen wij? Het is blijkbaar een van de onderwerpen die wetenschappers al eeuwenlang bezighoudt. De
geeuw die daar bij mij uit volgt is er eentje
van vermoeidheid en niet van verveling,
maar ik weet niet af het alles verklaart.
Mijn onafscheidelijke partner neemt immers bij het zien van mijn opengesperde
bek onverwijld mijn gedrag over, terwijl ze
er nochtans fit uitziet. Mogelijk dat ze hiermee anticipeert op mijn slaapbehoefte
want wat is er leuker dan samen slapengaan. Hiermee bevestig ik een van de vele
met elkaar concurrerende en vaak tegensprekelijke theorieën. Geeuwen blijkt in
ieder geval meer om het lijf te hebben, zo
blijkt uit onderzoek. Zo dient het om mijn
hersenen af te koelen (1), wat zou kunnen

behoefte op mijn mobieltje consulteer. De
laatste nieuwe zoogdieren-app helpt me
West-Europese roofdieren herkennen en
werd uitgegeven door de stichting ARK (1).
Downloaden kan je die in de Google Play
Store (2) of iTunes App Store (3). En mocht
het digitale tijdperk aan jou voorbij zijn gegaan, dan kan je nog altijd een analoog
exemplaartje met de ouderwetse post door
ARK aan huis laten leveren.

Kreten van plezier

Ze zijn zo lief, meneer
Ze zien er zo lief uit, maar schijn bedriegt.
Dolfijnen hebben als mensen ook een donkere kant die minder liefelijk is (1). De
immer goedgemutste dolfijnenmannen
roven de wijfjes van soortgenoten en schuwen geen zetje om hun paringszucht
kracht bij te zetten. Ze dwingen de geroofde wijfjes in een keurslijf waartegen
alle regels van een fundamentalistische
kerk verbleken. Ze wijken geen moment
van hun zijde en vormen kleine mannen-

kloppen want ik geraak stilaan oververhit
om de deadline van deze Hyperkort te
halen. Geeuwen is niet alleen des mensen
want ook dieren verdoen zich regelmatig
aan overdadige geeuwbuien. De wetenschappers die het verschijnsel proberen te
ontrafelen zijn het onderling nog lang niet
eens (2). Ondertussen strek ik even armen
en benen. Wat daarvoor de verklaring is,
hou ik voor een andere keer.

Op het gevaar af jullie een overdosis zeezoogdieren voor te schotelen in de Hyperkort, volgend bericht. Net zoals een hond
met zijn staart kwispelt uit tevredenheid,
slaakt een dolfijn kreetjes van geluk wanneer hij een visje toegeworpen krijgt of om
een andere reden zijn geluk niet op kan.
Het vrijkomen van dopamine - een chemische verbinding die fungeert als neurotransmitter - zou daartoe de impuls geven.
Het is al langer bekend dat dolfijnen over
een uitgebreide woordenschat beschikken
om uitdrukking te geven aan hun gevoelens. Niettegenstaande de genotsgeluiden
al ruim 52 jaar bekend zijn, werden ze nu
pas voor het eerst aan een nader onderzoek onderworpen (1 & 2).

Europese wildernis
Speurhond voor orka’s

groepjes om hen te bewaken. Wanneer ze
menen dat vrouwlief een scheve schaats
heeft gereden, is kindermoord niet uit te
sluiten. En wee de bruinvis die hen onder

onderzoekers daarmee op het goede spoor
te zetten (2). Hij ruikt de walvissen vanop
anderhalve kilometer, waarna het maar
een koud kunstje is om een meststaal uit
het water te vissen. Het inzamelen van
orka-uitwerpselen dient beschermingsprojecten te ondersteunen. Uit de uitwerpselen wordt immers DNA-materiaal
gehaald waarmee niet alleen individuele
dieren worden herkend, maar ook informatie aangaande geslacht, voedselgewoonten, gezondheidstoestand, zwangerschap, stress en aanwezigheid van polluenten wordt afgeleid. Voor een volgende
project worden honden opgeleid om wolven op te sporen (3). Waar halen ze het
vandaan?

Speurhonden zijn er voor allerlei doeleinden zoals voor het opsporen van verboden
middelen of explosieven, voor het speuren
naar wild of voor het zoeken naar vermiste
mensen. Maar het kan nog gekker (1): er
zijn honden die helpen met het zoeken
naar truffels en er zijn er zelfs die specifieke - ongewenste - mosselen weten te
vinden. In Engeland is er zelfs een Springer Spaniël die erin slaagt om hommelkolonies te traceren. Of wat dacht je van
bedvlooien en ziekenhuisbacteriën ? Nu is
er ook een speurhond opgeleid om de ontlasting van orka’s op te snuiven en walvis-
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In de Hyperkort 24-2 gaf ik u een uitvoerig
overzicht van Europese organisaties die
een nieuwe wildernis nastreven. Ik heb de
indruk dat het al uitvoerige lijstje verder
aangroeit o.m. met de European Wilderness Society (1), het Center for Large
Landscape Conservation (2) en Wild Europe (3). Hun doelstellingen liggen in dezelfde lijn waardoor zich de vraag stelt of
het niet tijd wordt om de krachten te bundelen en een gezamenlijke koers te varen.
En dan heb ik het nog niet over de onderzoeksinstellingen die in de rand daarvan
actief zijn zoals het Wildland Research Institute (WRi) (4).

Waarnemingen

Bijzondere waarnemingen van zoogdieren
in Vlaanderen en Nederland.

Een grijze zeehond
in zwart-wit
Pierre Mannaert

Op een verzamelbeurs in Brugge werd in
een map met foto’s van Blankenberge een
oude archieffoto aangetroffen waarop vissers fier hun vangst tonen, onmiskenbaar
een grijze zeehond (Halichoerus grypus).
Een mailtje naar Frank Wagemans, webmaster van www.zeezoogdieren.org bevestigde de determinatie, de zware
kegelvormige kop is typisch voor de grijze
zeehond.
Waarschijnlijk is de foto genomen in de
vissershaven van Blankenberge na WO I.
De visser uiterst links heeft maar één arm
(oorlogsinvalide WO I ?).
De agent (tweede van links) draagt een
witte politiehelm van het ‘Adriantype’

welke pas na de eerste wereldoorlog werd
ingevoerd. Omstreeks 1950 verdween deze
helm uit het straatbeeld.
Op basis van dit gegeven kan men de
vangst van deze grijze zeehond plaatsen in
de periode tussen de jaren twintig envijftig
van vorige eeuw.
Grijze zeehonden waren in die periode zeer
zeldzaam aan onze kust, de eerste melding aan de Belgische kust dateert van
1973.
Als mijn theorie klopt, zou dit wel eens de
eerste vangst kunnen zijn voor de Belgische kust voor 1950.
Een andere mogelijkheid is dat de vangst
van elders werd aangevoerd.
pierre.mannaert@telenet.be

Dassen en marters
“Vannacht ongeveer half vier werd ik
wakker van een boel kabaal op straat. We
slapen aan de voorkant en hebben ’s
nachts de balkondeur op een kier staan.
Wist aan het geluid te horen dat het marters waren.
Ik dus nieuwsgierig wat er nu weer aan
de hand was zo midden in de nacht.
Bleken het drie marters te zijn die aan
het vechten waren met een das. Ze zaten
aan de overkant naast een auto onder de
lamp. Ik zat bij wijze van spreken eerste
rang.
Op een gegeven moment had de das er
eentje te pakken. De andere twee vielen
hem telkens aan, maar de das verweerde
zich goed en liet die ene niet los.
De twee marters gingen er uiteindelijk
vandoor naar de kant van onze oprit en
de das er achteraan. Degene die hij vast
had bleef liggen en kroop zover als hij dat
nog kon enigszins onder de auto. Zo te
horen leefde hij nog. De das maakte
rechtsomkeer en ging terug naar z’n
prooi die hij weer aanpakte. De andere
twee wilden zowel van de linker- als de
rechterkant er meerdere keren op af,
maar ze durfden toch niet. Eentje droop
algauw af, de ander hield langer vol.
Zonder resultaat.
Uiteindelijk dropen ze allebei af en de
das pakte de marter op die niet meer bewoog en liep ermee naar de overkant het
bos in.
’s Morgens bleek dat de das het grasveld
bij ons weer eens onder handen genomen had.”
Bericht ontvangen via Wim Derks,
Ulestraten

Vissers te Blankenberge met een grijze zeehond.

Zoogdier 25-3 pagina 18

Marterachtigen in de tuin
Goedele Verbeylen en Ivo Vanseuningen,
Muizen (Mechelen, België)

Rond half februari was onze gans begonnen met een nest te bouwen en eieren te
leggen. Sindsdien vonden we regelmatig
kapotte eischalen naast het nest. We
dachten eerst dat dit het werk was van
kraaien, maar de bijtsporen op de eischalen leken eerder van hoektanden dan van
een snavel. Omdat er ook een wissel liep
over het talud naast het ganzennest, kon
het bijna niet anders dan dat een zoogdier
de dader was. Om de dief te kunnen identificeren, hingen we op 15 maart op het
talud vlakbij het ganzennest een cameraval op. Dit leverde een zevenhonderdtal
filmpjes op: meestal van de gans op haar
nest, maar daarnaast ook van een bosmuis
die op het ganzennest rondliep, een huismus die een pluim uit het nest kwam stelen voor haar eigen nest en een
rondhuppelende merel. Maar ook de eierrover liet zich vangen: het was een volwassen mannetje bunzing!
De filmpjes tonen mooi hoe hij in het nest
onder het bedekkende nestmateriaal
rondzoekt naar een ei. Als er eentje aanwezig is, rolt hij dit uit het nest, terwijl de
gans aan de andere kant staat te blazen.
Dan gaat hij op zijn zij liggen en krult hij
zich volledig rond het ei om het goed te
kunnen vastklemmen en genoeg kracht te
kunnen zetten om de dikke schaal kapot te

bijten. Het opeten van het ei gebeurt spijtig genoeg telkens net buiten beeld, maar
je hoort hem wel de inhoud opslurpen1.
Tussen 15 en 26 maart kwam de bunzing
regelmatig op bezoek. Opvallend hierbij is
dat hij in het begin bijna dagelijks eieren
kwam zoeken, maar op den duur slechts
om de twee dagen een kijkje kwam nemen.
Zou hij geleerd hebben dat de gans maar
om de twee dagen een ei legt?
De bunzing lijkt echter niet de enige marterachtige in de tuin te zijn. Na enkele kippen te zijn verloren aan een hongerige vos,
sloten we onze kippen ’s nachts op in hun
hok. De vos gaf echter niet gemakkelijk op
en bleef nog een lange tijd elke nacht
langskomen, zoals we konden zien aan de
krabsporen op de balk die het deurtje van
het kippenhok afsloot. De komst van enkele dwerggeitjes die binnen dezelfde omheining als de kippen leven, hield de vos
uiteindelijk weg, en dus ging het hok niet
meer op slot. Tot we enkele weken geleden
opnieuw enkele kippen dood aantroffen.
Omdat we een week voordien vos hadden
geroken nabij een grote takkenhoop in de
tuin, dachten we natuurlijk meteen dat een
vos de dader was en dat we te maken hadden met een dier dat niet bang was van
onze dwerggeitjes (misschien omdat het
jongen had). Enkele huizen verder was de
kippenrover echter ook op bezoek geweest, en daar was hij binnengedrongen
via een kleine opening in het draadnet dat

Zoogdier 25-3 pagina 19

over de kippenren was gespannen, wat
eerder op een steenmarter wijst. Aangezien er in de omgeving regelmatig steenmarters overreden worden, is dit best
mogelijk. Een bunzing én een steenmarter
in de tuin zou natuurlijk schitterend zijn,

maar de cameraval zal nog moeten uitwijzen of het werkelijk om een steenmarter
gaat. Tot de steenmarters en vossen hun
jongen grootgebracht hebben, en de kans
op predatie dus kleiner wordt, blijven de
kippen alvast veilig opgesloten.
Goedele Verbeylen is als vrijwilliger actief
binnen de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep
en werkt voor Natuurpunt Studie
Bekijk de filmpjes op
https://www.youtube.com/watch?v=Poftm
Q46VCY&list=PLtFVTHmgbz5zNMxTbe65yXW-v4ILdTbD

Waarnemingen (vervolg)

Boommarter in de polder
Frank van der Knaap

In september 2012 was ik bezig met het
ophangen van cameravallen in MiddenDelfland. Midden-Delfland is gebied ingeklemd tussen Rotterdam, Delft en het
Westlandse tuinbouwgebied. Door middel
van de cameravallen wilde ik er achter
komen waar er vossen in het gebied aanwezig waren en waar niet. Dit lukte vrij
snel en ik had direct mooie videobeelden
van rondsnuffelende vossen. In april 2013
had ik de meeste bosschages in het gebied
onderzocht. Mijn twee camera’s heb ik
vervolgens opgehangen in het Vlaardingse
Broekpolderbos aan de rand van MiddenDelfland. De cameravallen hadden vier
nachten in de Broekpolder gehangen (met
lokmiddelen als valeriaanolie, zoutloze
pindakaas en een kippenei). In de meeste
gevallen staan er altijd wel meerdere bosmuizen op de beelden en af en toe iets anders, zoals spitsmuizen, egels, vossen,
konijnen, verschillende vogelsoorten of
katten, maar toen ik dit keer thuis het geheugenkaartje in mijn computer stopte om
de beelden te bekijken zag ik een grote
marter die zich sierlijk huppelend voor de

camera bewoog. Ik was verbaasd! Deze
beesten (of het nu om een boommarter of
om een steenmarter ging) kwamen hier
helemaal niet voor. Na wat informeren
bleek het met zekerheid te gaan om een
boommarter. Ik was direct enthousiast, en
toen ik een paar dagen later opnieuw een
boommarter vastlegde op twee andere locaties in de Broekpolder was ik erg
nieuwsgierig geworden. Hoeveel boommarters zitten er? Wat is zijn activiteitsgebied? Is er een populatie? Ik nam contact
op met de gemeente Vlaardingen of ik een
wat grootschaliger onderzoek mocht verrichten naar het voorkomen van de boommarter in de Broekpolder. Uiteindelijk zijn
door mij op 67 locaties camera’s gehangen
en beelden gemaakt. Met de volgende
conclusies:
Eén individu of meerdere exemplaren?
Door het nauwkeurig bekijken van de per
individu unieke keelvlek op de videobeelden kon met grote zekerheid worden gezegd dat het elke keer om hetzelfde
individu ging.
Wat is zijn activiteitsgebied? Als alle loca-

Boommarter, Foto Arjan Joon
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ties met waarneming worden ingetekend
op een kaart valt op dat de boommarter
gebruiktmaakt van de gehele Broekpolder.
Als ik er wat boeken bij pak, is dit niet zo
vreemd, want boommarters hebben een
groot territorium, zo groot dat het overeenkomt met de oppervlakte van de gehele
Broekpolder.
Mogelijke herkomst? Nu weten we dat het
om één boommarter gaat die zich waarschijnlijk in de Broekpolder heeft gevestigd. Blijft de vraag wat de herkomst is van
deze boommarter. Mogelijk trekken ze
vanaf de Wassenaarse duinen meer landinwaarts. Een aantal meldingen bevestigen dit.
Toekomst van de boommarter in de Broekpolder? Het gaat goed met de boommarter in Nederland. Er komen steeds meer
waarnemingen uit Zuid-Holland, dus het is
wachten op de volgende boommarter die
de Broekpolder weet te bereiken.

frankvdknaap@live.nl

Het lot van bruinvissen
in de Schelde

In het voorjaar van 2013 werden meer dan 150 waarnemingen gedaan van bruinvissen in de Schelde
en de Rupel. Helaas spoelden ook 13 dode exemplaren aan. Ondanks een telcampagne van de
Vlaamse Zoogdierenwerkgroep, en de inspanningen van honderden mensen die een oogje op de
Schelde hielden, werd dit jaar slechts één bruinvis gesignaleerd. Een sluitende oorzaak voor het fluctuerend aantal waarnemingen en het hoge sterftepercentage is er voorlopig niet. Een fenomeen dat
beslist meer onderzoek vraagt.
Niels Desmet

Foto Richard Witte

Bruinvissen kunnen zonder problemen rivieren opzwemmen, maar ze lijken hier
even snel te verdwijnen als ze er opduiken. Tussen 2008 en 2012 werden in de
Schelde en de Rupel amper zes waarnemingen gemeld van bruinvissen. 2013 was
met ruim 150 waarnemingen tussen maart
en mei een absoluut recordjaar. Helaas
werden van de naar schatting twintig
bruinvissen die vorig jaar gesignaleerd
werden, dertien examplaren dood teruggevonden1. Omdat de oorzaken voor deze
hoge sterfte nog onduidelijk zijn, riep de
Zoogdierenwerkgroep in 2014 op om dode
of levende exemplaren te melden2. Ondanks de verhoogde alertheid werd dit
voorjaar slechts één bruinvis gezien. Deze
gegevens roepen twee belangrijke vragen
op. Hoe komt het dat bruinvissen in rivieren zo plots opduiken en even snel weer
verdwijnen? En waaraan sterven ze?

Geen alleenstaand geval
Het toegenomen aantal waarnemingen
van bruinvissen in rivieren beperkt zich
niet tot de Schelde. In Duitse3 en Engelse4
rivieren zijn bruinvissen de laatste jaren
vaker geziene gasten; zelfs vanaf de Tower
Bridge in hartje Londen worden ze gespot.
Ook hier worden helaas vaak dode exemplaren teruggevonden. Dichter bij huis zien
we een vergelijkbaar verhaal. Waar initieel
werd gedacht dat de Oosterschelde een

ideale verblijfplaats is voor bruinvissen,
bleek uit onderzoek dat het bekken mogelijk fungeert als ecologische val5. In vergelijking met de Noordzee sterven veel
bruinvissen in de Oosterschelde als gevolg
van voedseltekort6. Bovendien zorgt het lawaai van het schurende water in de Oosterscheldekering ervoor dat bruinvissen
maar moeilijk hun weg terugvinden uit het
bekken7. Hoewel de Oosterschelde een
eerder gesloten estuarium is en de
Schelde een getijdenrivier, is er toch een
internationale trend te zien: bruinvissen
zoeken vaker rivieren op en komen er aan
hun einde.

Oorzaken voorlopig onduidelijk
Na een dieptepunt tussen de jaren ’50 en
’80 van de vorige eeuw, gaat het momenteel beter met de bruinvis. De recente toename lijkt echter sneller te gebeuren dan
mogelijk is op basis van voortplanting van
lokale bruinvissen, wat suggereert dat er
een instroom is vanuit andere gebieden8.
Hoewel er vermoedens zijn dat de bruinvissen hun leefgebied verschuiven van de
noordelijke Noordzee naar het zuiden9,
verklaart dat nog niet waarom ze overal
vaker rivieren opzwemmen. De belangrijkste hypothese is dat ze prooidieren als flint
en spiering volgen die in het voorjaar rivieren opzwemmen om er te paaien. Mogelijk vormen deze vissen slechts een
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tijdelijke voedselbron en krijgen de bruinvissen uiteindelijk te kampen met een fataal voedseltekort. Ook scheepvaart en
harde rivierrecreatie zoals jetski’s behoren
tot de mogelijke doodsoorzaken.

Onderzoek en bescherming In
het nieuwe regeerakkoord van de Vlaamse
regering wordt een verbod op het gebruik
van kieuw- en warrelnetten aan de kustlijn
voorzien – een stap in de goede richting!
De bruinvis verdient volgens de Habitatrichtlijn van de Europese Unie het strengste beschermingsregime, en moet dus ook
in onze rivieren beschermd worden. Om
een beter inzicht te krijgen in de oorzaken
van de hoge sterftecijfers, is meer onderzoek van levensbelang. Het melden van levende of dode bruinvissen en financiële
steun kunnen een belangrijke bijdrage betekenen voor de toekomst van de bruinvis
in Belgische wateren11.
Niels Desmet is bestuurslid van de
Vlaamse Zoogdierenwerkgroep en redacteur 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.

In de ochtend kon er, afgeschermd, in alle rust worden gewerkt...

Resultaten project Oude braakballen

Wat oude ballen kunnen
vertellen...
Tot begin jaren zeventig van de vorige eeuw waren gegevens uit braakballen in de meeste regio’s
van Nederland maar mondjesmaat beschikbaar. Op basis daarvan is een belangrijke zoölogische
bijdrage geleverd door ene mevrouw Schreuder die in de jaren veertig zeer interessante resultaten publiceerde over de prooidieren in die braakballen. Afgelopen jaar zijn alle oude nog bewaarde partijen geanalyseerd. De laatste grote partij werd gezamenlijk uitgeplozen in de
LiveScience hal van Naturalis op 27 december 2013, waarmee het project werd afgesloten.
Kees Mostert

Aanleiding In 2012 werd in de collectieruimte van Naturalis een aantal oude
braakbalpartijen in oude dozen aangetroffen, waarvan de meeste circa 65 jaar geleden verzameld waren. Een deel van deze
partijen was uitgeplozen en (vaak) gesorteerd per braakbal in een luciferdoosje en
een ander deel was nog niet uitgeplozen.
Uit de manier waarop deze schedelresten
werden bewaard was wel duidelijk dat

deze nooit op naam waren gebracht (veel
schedels waren bijvoorbeeld nog overdekt
met pluishaar uit de braakballen). De partijen waren ordelijk per doos bewaard en
gerangschikt, en waren voorzien van (de
oorspronkelijk hand geschreven) etiketten
met informatie over onder meer vindplaats, datum en verzamelaar.
De analyse van deze partijen kan waardevolle informatie opleveren over de vroe-
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gere verspreiding en dichtheden van een
aantal kleine zoogdieren, die gebruikt kunnen worden voor de nieuwe Nederlandse
Zoogdieratlas en andere fauna-projecten.
Daarnaast is het bijzonder dat er uit deze
periode relatief weinig braakbalanalyses
bekend zijn. Als er oude braakballen beschikbaar zijn kan een vergelijking met
data van nu relevante gegevens opleveren
en trends in populaties tonen met een gro-

tere betrouwbaarheid.
Tot begin jaren zeventig van de vorige
eeuw waren geanalyseerde braakbalpartijen in de meeste regio’s van Nederland
maar mondjesmaat beschikbaar. Afgelopen jaar zijn alle oude partijen geanalyseerd. De laatste grote partij werd
gezamenlijk uitgeplozen in de “LiveScience hal” van Naturalis op 27 december
2013, waarmee het project werd afgesloten.

Verrassingen Het openen van een
oude doos met braakballen was steeds
weer een verrassing en leidt niet altijd tot
geschikt onderzoeksmateriaal. Soms gaat
het om in kranten gewikkelde ballen van
blauwe reigers waar meestal nauwelijks
resten van kleine zoogdieren zijn terug te

vinden, of om ondefinieerbare braakballen
of resten of tot gruis vergane restanten van
schedels. Maar soms ook tot grote partijen
braakballen van kerkuilen uit regio’s waar
nog nauwelijks iets van bekend was.
Indrukwekkend waren de grote hoeveelheden luciferdoosjes en sigarenkistjes,
waarop met minuscuul gekrabbel allerlei
details over vindplaatsen en omstandigheden zijn opgeschreven. In de luciferdoosjes bevinden zich per bal eindeloze
hoeveelheden schedelresten, vaak netjes
uitgeplozen, maar nog nooit gedetermineerd, laat staan gedigitaliseerd. Soms is
de bovenkant van een luciferdoosje er zelfs
uitgeknipt en vervangen door een doorzichtig stukje papier.
De oudste braakbalpartijen waren afkomstig uit juni 1933. De meeste partijen

komen uit de periode 1949 tot en met
1951. Enkele uitzonderingen uit latere
jaren zijn Terschelling (september 1972),
Gieten (juni 1974) en gemeente Hontenisse
(maart 1971).
In 49 gevallen was de betreffende braakballenpartij wel al geplozen, maar waren
de schedelresten nog niet gedetermineerd
of genoteerd. In de overige gevallen waren
de braakballen nog intact.
De braakballen waren afkomstig van 10
verschillende soorten predatoren. De
meeste partijen waren afkomstig van de
kerkuil (24 partijen). De ransuil was een
goede tweede (11 partijen). Vervolgens
waren 6 partijen van de torenvalk. Braakballen van andere predatorens waren
slechts mondjesmaat vertegenwoordigd.

Enige resultaten In totaal zijn oude
braakballen van 63 lokaties in Nederland
onderzocht. Het merendeel had dus betrekking op kleine partijen. Uiteindelijk
werden meer dan 3300 prooidieren in de
braakballen op naam gebracht. Daarvan
had het overgrote deel betrekking op
kleine zoogdieren. Er waren relatief veel
partijen afkomstig uit het oosten en zuiden
van ons land.
De meest interessante resultaten geven
grote kerkuilenpartijen van meer dan 60
jaar geleden, zoals een grote verzameling
schedeltjes en botjes, die begin 1949 verzameld zijn in Geverik in Zuid-Limburg.
Wat een variatie in soorten en aantallen in
deze partij! Genoteerd werden 28 tweekleurige bosspitsmuizen, 14 dwergspitsmuizen, 1 waterspitsmuis, 15 huisspitsmuizen, 1 mol, 1 woelrat, 12 rosse
woelmuizen, 21 veldmuizen, 28 aardmuizen, maar liefst 61 (!) ondergrondse woelmuizen, 59 bosmuizen, 9 huismuizen, 2
dwergmuizen en 5 huismussen, in totaal
dus 257 prooidieren. Voor visuele weergave
zie figuur 1.
Ook een partij uit Gulpen was erg interessant, waarin 626 prooien en 15 soorten
kleine zoogdieren werden aangetroffen.
Meest algemeen zijn veldmuis (30%) en
tweekleurige bosspitsmuis (21%). Het
aandeel ondergrondse woelmuis (8%) en
huismuis (6%) is opvallend hoog. Meest
bijzonder was de veldspitsmuis, inmiddels
al enige decennia uit Zuid-Limburg verdwenen. Bijzonder waren ook de acht waterspitsmuizen en zes mollen. Voor visuele
weergave zie figuur 2.
Uiteindelijk werden in alle partijen gezamenlijk restanten van 23 kleine zoogdieren
in de braakballen vastgesteld. De meest
bijzondere meldingen hadden betrekking

Figuur 1 Geverik- vondsten van prooidieren in braakballen van de kerkuil

Figuur 2 Gulpen - vondsten van prooidieren in braakballen van de kerkuil
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op waterspitsmuis, veldspitsmuis, noordse
woelmuis, ondergrondse woelmuis en incidentele vondsten van egel, zwarte rat en
eikelmuis. De meest bijzondere worden
hieronder doorgenomen.

Curiositeiten In een ransuilenbraakbal afkomstig uit gemeente Hontenisse in
maart 1971 zijn restanten van een jonge
egel aangetroffen (veel fijne stekelharen).
De vondst van een egel in een braakbal is
zeer opmerkelijk en een zeldzaam verschijnsel. In juni 1974 werden enkele
braakballen van de ruigpootuil verzameld
die toen enige jaren tot broeden kwam in
het bosgebied rond Gieten. De braakballen
werden volgens het bijgeleverde briefje
verzameld in de nestholte (nadat de uilen
waren verdwenen). Er werd geen naam
vermeld. Helaas ging het maar om enkele
braakballen. In deze braakballen waren de
schedelresten van twee veldmuizen, een
bosmuis, een niet nader te determineren
muis en twee loopkevers aanwezig.

Het westen van het land Materiaal
van heel Nederland werd onder de loep
genomen, maar er werd met extra aandacht uitgekeken naar braakballen van de
kerkuil in het westen van het land. De
kerkuil is hier sinds de jaren vijftig namelijk vrijwel verdwenen, waardoor er vrijwel
geen oude analyses beschikbaar zijn.
Er was een schedelrest van waterspitsmuis, afkomstig van kerkuilenbraakballen
die in april 1944 zijn verzameld in Raaphorst te Wassenaar. Interessant om te
weten dat er in de oorlogsjaren hier kerkuilen aanwezig waren. Ook in landgoed
Oud-Poelgeest bij Leiden zijn braakballen
van kerkuilen gevonden, verzameld in mei
1944, waarin meerdere waterspitsmuizen
en een dwergspitsmuis werden aangetroffen. In de Nieuwkoopse Plassen zijn in
april 1943 enige braakballen van de ransuil verzameld, waarin alleen noordse
woelmuizen aanwezig waren.

De waterspitsmuis is een soort van moerassen en andere waterrijke biotopen. Er
zijn aanwijzingen dat de soort is achteruit
gegaan. Deze kunnen mooi worden gestaafd met “nieuwe” gegevens uit deze
oude dozen. De soort werd in 10 braakbalpartijen aangetroffen met een totaal van
28 exemplaren. Alle vondsten zijn afkomstig uit kerkuilenbraakballen. Relatief veel
dieren (6 exemplaren) werden aangetroffen in een kleine partij afkomstig uit Linschoten (Utrecht).

Opmerkelijke soorten en aantallen De veldspitsmuis werd in drie partijen aangetroffen (12 exemplaren) in
Zuid-Limburg. Het gaat om 5 exemplaren
aan de voet van de Bemelerberg in sep.
1949, 1 exemplaar in St. Geertruid in jan.
1949 en 6 exemplaren in de kerktoren van
Gulpen in 1948/1949. Sinds de jaren vijftig
is de veldspitsmuis verdwenen uit ZuidLimburg. Het gaat inmiddels dus om historische meldingen. De noordse woelmuis
is een soort van rietmoerassen en dynamische omstandigheden. Hoewel het areaal van deze soort weinig is gewijzigd,
hebben daarbinnen aanzienlijke veranderingen plaatsgevonden. Er zijn drie opmerkelijke vindplaatsen; zowel in Heer als
in Cadier en Keer werd een exemplaar geplozen. Dit zijn eenmalige vondsten en
zeer waarschijnlijk verslepingen. De vondsten bij Den Dungen in de omgeving van
Den Bosch zijn interessanter; hier werden
5 exemplaren geplozen van een partij. Dit
kan wijzen op een populatie en/of leefgebied die inmiddels zijn verdwenen.
Van de ondergrondse woelmuis werden in
10 braakbalpartijen 240 exemplaren gevonden. In sommige partijen werden grote
aantallen dieren gevonden. Dit geldt vooral
voor Geverik (61 exemplaren), Nuth (49
exemplaren) en Gulpen (58 exemplaren).
In Neercanne werd een jong exemplaar
van de eikelmuis aangetroffen in een
braakbal, verzameld op een binnenplaats

van kasteel Neercanne. De huismuis lijkt
ruim een halve eeuw geleden een stuk talrijker aanwezig in braakballen dan momenteel het geval is. De soort werd in 18
braakbalpartijen aangetroffen met een totaal van 161 exemplaren.
De zwarte rat werd eenmaal met zekerheid aangetroffen in de braakballen.

Naturalis Op zowel 27 december 2012
als 27 december 2013 werden gezamenlijke pluisdagen georganiseerd in Naturalis om de laatste grote partij oude
braakballen gezamenlijk uit te pluizen.
Maar liefst 18 ervaren mensen uit het hele
land waren bereid deze “derde” kerstdag
pluizend door te brengen in de “LiveScience” hal van Naturalis. De bedoeling
hiervan was om zo veel mogelijk mensen
in aanraking te laten komen met onderzoek, in dit geval het analyseren van oude
braakballen
In de ochtend konden we rustig achter de
schermen werken. Gedurende deze uren
werd de grote partij uit Gulpen (Zuid-Limburg) uit 1949 geanalyseerd. Een goede
gelegenheid om ervaring op te doen en
kennis te delen met niet alledaagse soorten. In de middag werden de oude braakballen verruild voor braakballen van veel
recentere data en mochten de museumbezoekers meedoen. De onderzoeksarena
liep vol met honderden kinderen en ouders. En alle serieuze ochtendpluizers
ontpopten zich tot enthousiaste educatiemedewerkers. Kinderen kregen allemaal 1
braakbal te pluizen. De schedels en kaken
zijn door ons gecontroleerd en genoteerd.
De kinderen werd duidelijk gemaakt dat ze
meedoen aan een belangrijk onderzoek
naar de verspreiding van muizen. Daarna
namen de trotse onderzoekertjes de botten en andere resten mee naar huis om ze
later aan hun juf of meester te laten zien.

Dankwoord Al met al werd dit onderzoek op grootse wijze afgesloten. Hierbij
wil ik Steven van der Meije, Wendy van Bohemen en Guido Keijl van Naturalis bedanken voor het beschikbaar stellen van
het materiaal en het assisteren bij de analyses. Waardevolle vondsten werden opgenomen in de collectie van Naturalis. Van
de algemene soorten werden per soort ten
minste 10 schedelresten bewaard en eveneens opgenomen in de collectie.

Verder lezen?

...dat was in de middag wel anders !
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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.

Het kanaal in wording, situatie juli 2014. De dassenburcht bevindt zich in het bos aan de rechterzijde van het kanaal. Foto: Peter Twisk

Hebben dassen last van
graafwerkzaamheden?
Ten oosten van ’s-Hertogenbosch werkt de WillemsUnie voor Rijkswaterstaat aan de aanleg
van een nieuw kanaal: de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Hierdoor ontstond de unieke
gelegenheid om het effect van graafwerkzaamheden op dassen te onderzoeken. Op minder
dan honderd meter van het tracé bevinden zich namelijk twee dassenburchten.
Martijn Boonman

De trillingen van het graafwerk zijn waarschijnlijk goed voelbaar door de dassen die
hier onder de grond verblijven. Met behulp
van Reconyx HC600 cameravallen is van
juni tot half oktober 2013 onderzocht of de
graafwerkzaamheden effect hebben op het
aantal dieren dat van de burcht gebruikmaakt. Voorafgaand aan de studie werd bij
de burchten gezocht naar een vrij open
plaats waar de dassen regelmatig langskomen. Gedurende de onderzoekstijd is
exact dezelfde positie van de camera’s
aangehouden. Met deze werkwijze werden
niet alle dassen dagelijks gefotografeerd
maar na enkele nachten ontstond een
goed beeld van het gebruik van de burchten. Van dieren die binnen twee uur na
zonsondergang of binnen twee uur voor
zonsopkomst werden gefotografeerd, werd
aangenomen dat ze van de burchten gebruikmaken. Op 4 september 2013 (week
36) is gestart met de ontgravingswerkzaamheden op het traject naast de burchten.

Resultaten Er is gekeken of er een verschil is tussen het aantal dassen in de periode voorafgaand aan de graafwerkzaamheden en de periode tijdens die

werkzaamheden. Het verschil werd
statistisch getoetst. (R Development
Core Team, 2012). Omdat de dieren
uitwisselen tussen de twee burchten
kunnen ze niet als onafhankelijke
steekproeven gezien worden. Daarom
werd het effect van de graafwerkzaamheden bekeken op het totaal
aantal dassen dat van de burchten
gebruik maakt. De aantallen werden
uitgezet tegen de weeknummers. Er
was geen significant verschil tussen
de twee perioden. (Poisson GLM,
df=102, z=1.15, p= 0.25; figuur 1).
Deze studie bevestigt dat dassen zeer
honkvast zijn en zich niet gemakkelijk laten verjagen. Het graven van
een kanaal kan natuurlijk ook op vele
andere manieren effect hebben op
dassen. De burchtlocaties kunnen
natter worden en foerageergebied
kan moeilijker bereikbaar worden.
Door waterhuishoudkundige maatregelen, de aanleg van een kunstburcht
en de compensatie van foerageergebied zorgen Rijkswaterstaat en de
WillemsUnie dat het gebied aantrekkelijk blijft voor dassen.
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Figuur 1 Gemiddeld aantal dassen per week in de burchten vlak naast het
tracé van de Zuid-Willemsvaart. De periode voorafgaand aan het graafwerk is in donkergrijs weergegeven. Lichtgrijs de periode waarin de graafwerkzaamheden plaatsvonden. De verticale lijnen boven de staven geven
de standaarddeviatie weer.

Figuur 2 Vier dassen bij de burcht langs de Groote Wetering. Omdat deze
dieren minder dan 60 minuten voor zonsopkomst zijn gefotografeerd is
ervan uitgegaan dat ze van de burcht gebruikmaken.

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.

Nieuws
NEDERLAND
Algemene ledenvergadering
en Sleutelvrijwilligersbijeenkomst
Op zaterdag 15 november a.s. is er de
Algemene Ledenvergadering van de
Zoogdiervereniging. Aansluitend op de
ledenvergadering is er een bijeenkomst
met werkgroepen en andere geïnteresseerde vrijwilligers.
Afgelopen november is voor de sleutelvrijwilligers binnen onze vereniging
(werkgroepen, leden, bestuur en ook
bureaumedewerkers) voor het eerst een
bijeenkomst georganiseerd. De reacties
daarop waren erg positief, daarom willen we zo’n bijeenkomst dit jaar weer

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

organiseren. Weliswaar in een iets andere vorm. Na een binnenprogramma
gaan we onder leiding van een van onze
werkgroepen naar buiten. Meer informatie over de locatie en het concrete
programma komt op onze website.

Kattenprooien Quest Het tijdschrift Quest besteedt aandacht aan
het doorgeven van waarnemingen van
kattenprooien aan de Zoogdiervereniging in ‘Quest Test Nederland’. Dit doen
zij in het kader van hun 10-jarig bestaan. De bestaande website om kattenprooien door te geven op
Zoogdiergezien.nl is op verzoek van
Quest daarom tijdelijk uitgebreid met
een aantal aanvullende vragen. Medio

Zoogdiervereniging zoekt nieuw bestuurslid

augustus waren er al bijna 100 kattenprooien gemeld met daarbij de aanvullende gegevens.

Rie de Boois-fonds 2014 toegekend aan Zoogdierwerkgroep Zeeland
Uit de nalatenschap van Rie de
Boois heeft de Zoogdiervereniging een
fonds ingesteld om zoogdieronderzoek
door vrijwilligers te stimuleren. Werkgroepen van onze vereniging konden dit
jaar voor de tweede keer projectvoorstellen indienen. Het bestuur van de
Zoogdiervereniging heeft besloten een
voorstel van de Zoogdierwerkgroep Zeeland toe te kennen.
De bijdrage van €1500 gaan zij gebruiken bij hun onderzoek naar vleermuismigratie langs de Zeeuwse kust. Langs
de Zeeuwse kust is in het voor- en najaar migratie van vleermuizen. Hierover

Bestuurslid Hugh Jansman treedt in november 2014 na 2 termijnen af. Om deze
reden zoeken wij een nieuw bestuurslid. Omdat het bestuur het belangrijk vindt
om een goede binding met de achterban te houden, worden leden van de Zoogdiervereniging nadrukkelijk verzocht om hun interesse kenbaar te maken.
Het vertrekkend bestuurslid is zeer actief binnen de vereniging en onderhoudt
contacten met diverse werkgroepen van de Zoogdiervereniging. Het bestuurslid
dat wij zoeken voldoet idealiter ook aan dat plaatje. Want hoewel het bestuur in
principe niet over inhoudelijke, direct zoogdier gerelateerde zaken vergadert,
moet er in het bestuur uiteraard wel een goed begrip blijven van wat er leeft
onder onze leden en werkgroepen.
Voor een verhoging van de diversiteit in ons bestuur wordt in het bijzonder gezocht naar vrouwelijke leden onder de 40 jaar. Uiteraard zonder leden die niet
volledig aan deze kenmerken voldoen uit te willen sluiten.
Deze vacature is voor het bestuur van onze vereniging, niet voor het bestuur van
het daaraan gelieerde bureau. Maar gezien de directe banden tussen beide organisaties stuurt het verenigingsbestuur het bureau wel mede aan.
Uit het bovenstaande volgt dat de ideale kandidaat:
• actief is in de vereniging, idealiter binnen 1 of meerdere werkgroepen
en/of redacties;
• in staat is om de drijfveren en belangen van leden te vertegenwoordigen
in het bestuur;
• over ervaring beschikt die relevant is voor het (mede) aansturen van
de Zoogdiervereniging.
Het kandidaat-bestuurslid wordt bij voorkeur op 15 november 2014 voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering.
Meer informatie over de huidige bestuurssamenstelling en de Zoogdiervereniging wordt gevonden via http://www.zoogdiervereniging.nl/node/9.
Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich voor 01-10-2014 per e-mail te
melden bij de voorzitter, Hans van Dord (hansvandord@xs4all.nl)
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is nog weinig bekend. De Zoogdierwerkgroep Zeeland wil met dit onderzoek een beeld krijgen welke soorten
langs-trekken en hoe de migratie het
best in beeld gebracht kan worden. Er
is de laatste tijd apparatuur ontwikkeld
waarbij langdurige (automatische) monitoring uitgevoerd kan worden. Er zijn
op 5 locaties verspreid over Zeeland
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C O L U M N

‘Songmeters’ geplaatst. Deze meters
registreren continu vleermuisgeluiden.
Na afloop van het seizoen worden de gegevens geanalyseerd. De determinaties
kunnen vervolgens gekoppeld worden
aan datum, tijd en weersomstandigheden. Zo kan bepaald worden wat op iedere locatie de doortrekpatronen zijn
(doortrekpiek per soort per datum en
tijd op in de nacht). De resultaten van dit
onderzoek worden volgend jaar gepubliceerd in Zoogdier.

Nieuwe zoogdierfilmpjes
De Zoogdiervereniging heeft met hulp
van het Prins Bernhard Cultuurfonds en
Groen & Doen van een vijftal aansprekende soorten nieuwe, educatieve filmpjes gemaakt. Bezoekers van de
Zoogdierdag hebben in het voorjaar al
een voorproefje gehad maar de komende maanden lanceren wij deze filmpjes met een nieuwsbericht op onze

Vleermuizen vooruit
De groep ‘vleermuizen’ is al lang niet meer de groep soorten waar we weinig
van afweten. De laatste decennia is de kennis over verspreiding, trends en de
ecologie van de verschillende soorten die in ons land voorkomen enorm toegenomen. Dat komt in eerste instantie door de almaar groeiende groep van
vrijwilligers die vleermuizen onderzoeken, onder andere van de VLEN (Vleermuiswerkgroep Nederland, een werkgroep van de Zoogdiervereniging). En op
de tweede plaats door de professionals van het Bureau van de Zoogdiervereniging en de vele (groene) ingenieursbureaus die jaar in jaar uit onderzoeksmethodes en technieken verfijnen en nieuwe ontwikkelen. En deze
nieuwe methodes en technieken kunnen vervolgens weer door de vrijwilligers gebruikt worden.
Een goed voorbeeld hiervan zijn de batdetectoren. De nieuwe generaties zijn
veel beter (en goedkoper) dan die van 20 jaar geleden. Maar nu zijn er ook
automatische detectors als de Batlogger. Waar je met de batdetector zelf op
stap gaat en de geluiden van de vleermuizen ter plaatse moet determineren
en opschrijven, kun je de Batlogger ergens neerleggen en zonder dat je er bij
bent continu de vleermuisgeluiden opnemen. Inmiddels kan ook al een groot
deel van de opnames automatisch gedetermineerd worden. Dit levert tijdwinst en toch meer waarnemingen.
Door buurtbewoners te vragen om een nacht lang een Batlogger bij hun huis
op te hangen betrek je ook niet-vleermuisonderzoekers en wordt het pas echt
‘citizen science’. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Utrecht, Wageningen en Wijchen. En reken maar dat er op verjaardagsfeesten over vleermuizen gesproken wordt!

website. De aftrap is al gemaakt met de
steenmarter, vleermuizen en de egel.
Het wild zwijn en de hazelmuis volgen
nog.
De filmpjes zijn te bekijken op het YouTube kanaal van de Zoogdiervereniging:
https://www.youtube.com/user/deZoogdiervereniging.

Als Bureau van de Zoogdiervereniging zetten we ons in om het gebruik van
Batloggers en vergelijkbare apparaten te stimuleren en te zorgen voor een
robuuste en duurzame opslag van de vele duizenden waarnemingen. Het zal
mij niet verbazen als over een aantal jaren op vele tientallen plekken in Nederland automatische detectors hangen die online hun data doorgeven aan
het datacenter en dat onze kennis over vleermuizen dan exponentieel is toegenomen ten opzicht van anno domini 2014!

Rob van Westrienen

VLAANDEREN
Das maakt comeback
West-Vlaanderen

in

In de bossen rond Brugge is een bewoonde dassenburcht ontdekt. Het gaat
om de eerste bewoonde dassenburcht in
de provincie. De das gold lang als uitgestorven in Vlaanderen, maar mede
dankzij een wettelijk verbod op jacht in
en rond burchten, maakt hij zijn terugkeer. Er waren al sinds 2010 vermoe-

om de soortenrijkdom van de directe
omgeving in kaart te brengen. Het onderzoek leverde een leuke lijst op van
mogelijke gebruikers van het ecoduct.
Zo werd de steenmarter – zeker nog niet
algemeen in deze regio – meermaals
waargenomen.
De Vlaamse overheid is bijna meteen na
de studie gestart met de werken. Intussen is de betonnen constructie geplaatst
en wordt de laatste hand gelegd aan de
inrichting van het ecoduct en de omgeving. We kijken dan ook uit naar de eerste gebruikers van deze nieuwe brug.

Aanvulling artikel Knollen
tegen mollen?
In het vorige nummer van Zoogdier
legde Dirk Criel uit hoe je op diervriendelijke wijze mollen uit de tuin kunt houden. Daarin stond dat mollen in
Duitsland bij wet beschermd zijn, maar
ook dichter bij huis genieten ze een beschermde status. In het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is de mol sinds
1991 beschermd. Hij mag er dus niet
gevangen of gedood worden.

Eikelmuizen van oost tot west

Het ecoduct Kikbeek over de E314 in
Maasmechelen (Limburg) werd aangelegd in 2005-2006. Het herstelt de ecologische verbinding tussen grote
natuurgebieden ten noorden en ten zuiden van de snelweg, binnen het Nationaal Park Hoge Kempen. In 2007, 2009
en 2013 werd het gebruik van het ecoduct uitvoerig opgevolgd met onder andere cameravallen, sporenonderzoek op
een
zandbed
en
batdetectors.
Met ten minste acht, en mogelijks zelfs
negen, soorten wordt het ecoduct goed
gebruikt door vleermuizen. Vooral grote
zoogdieren zoals ree, everzwijn en vos

De provincie Limburg heeft een nieuw
eikelmuisproject. Om de monitoring via
vrijwilligers nieuw leven in te blazen,
werd een nieuw project opgestart rond
de gemeente Grootloon. Er zullen onder
andere nestkasten en cameravallen
worden opgehangen om te zien waar de
eikelmuizen voorkomen. Herstelwerken
aan haagkanten moet het de eikelmuizen gemakkelijker maken om zich te
verspreiden. Naar Limburgse gewoonte
wordt ook het publiek niet vergeten:
door middel van onder meer een timmeractiviteit en een fruitrattentocht
kunnen zowel bewoners als toeristen
kennismaken met de gemaskerde
slaapmuis. Het lokale project dient als
een pilootstudie voor een groter eikel-

lijken veelvuldig gebruik te maken van
het ecoduct. Van de kleinere zoogdiersoorten werden steenmarter, bunzing,
egel, haas , hermelijn of wezel, haas,
konijn, eekhoorn, bosmuis, aardmuis en
dwergspitsmuis waargenomen. Met ten
minste 22 soorten die er gebruik van
maken is het ecoduct Kikbeek dus een
echt succes.

muisproject in Limburg
In de provincie West-Vlaanderen loopt al
een project waarmee de resterende eikelmuispopulaties beschermd moeten
worden. Het project Eikelmuis wil hiervoor een beroep doen op terreinbeheerders, maar ook bewoners. Meer info kun
je vinden op de eikelmuiswebsite
(http://www.eliomys.eu )

Ecoduct Kikbeek wordt veel
gebruikt door zoogdieren

dens dat er opnieuw dassen zaten in de
regio, maar omdat de bossengordel
rond Brugge veel grote private (kasteel)domeinen telt, was het moeilijk om
de aanwezigheid van de das met zekerheid vast te stellen. Na een nieuwe melding gingen medewerkers van het INBO
in juni samen met een streekkenner op
zoek naar geschikte burchtsites. Na
amper een uur zoeken, vonden ze een
bezette dassenburcht, die al meerdere
jaren in gebruik is. De das woont dus al
zeker vier jaar ongemerkt in de regio.

Ecoduct Postel bijna klaar
In 2012 deed de Zoogdierenwerkgroep –
in opdracht van de Vlaamse overheid –
uitgebreid onderzoek op de plaats waar
een nieuw ecoduct zou komen over de
E34 in Postel (provincie Antwerpen). Er
werden onder andere cameravallen,
sporenbuizen en zandbedden ingezet
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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

Wild van Sporen
Deze reeks veldgidsen nodigt uit om onmiddellijk op voetsporenzoektocht te
gaan. Je leert alles over de loopsporen van alle zoogdieren in West-Europa,
met per soort een handige transparant met het loopspoor op ware grootte. Zo
kun je tijdens je tocht in het veld meteen nagaan welk dier je op het spoor
bent. In deze reeks verschenen:
• Roofdieren en haasachtigen • Knaagdieren en insecteneters
• Hoefdieren

€ 20,- per deel (excl. verzendkosten)

werkgroep-kleine-marterachtigen@zoogdiervereniging.nl

Meer informatie over dit boek en andere artikelen is te vinden op
Zoogdierwinkel.nl

Bever- en Otterwerkgroep CaLutra
calutra@gmail.com

Zoogdierwerkgroep Zeeland

Colofon

nanning-jan.honingh@slz.landschapsbeheer.nl

Zoogdierwerkgroep Overijssel
blij@natuurmilieu.nl

Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland
www.zwgzh.nl

Werkgroep KNNV Delfland
afdelingdelfland@knnv.nl

Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep
info@nozos.nl

Zoogdierwerkgroep Friesland
johnmelis@chello.nl

Contact Vlaanderen
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015/297244, goedele.verbeylen@natuurpunt.be

Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep

Disclaimer

De artikelen in Zoogdier geven niet noodzakelijkerwijs de
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maar zijn voor rekening van de auteurs.
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Natuurpunt Vleermuizenwerkgroep
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JNM Zoogdierenwerkgroep
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Losse nummers Zoogdier Losse nummers kosten 7 euro (inclusief porto) en zijn te
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Het moment van...

Jannes Goozen

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

Ik ben een natuurliefhebber en mag graag in de natuur vertoeven. Van daaruit is het fotograferen van natuur dan ook
ontstaan. Zo’n 10 jaar geleden begon het eigenlijk met landschapsfotografie. Later kwamen er de beestjes bij. Eerst
veel macrofotografie. daarna eigenlijk alles wat leeft. Mijn’jachtgebied’ ligt globaal rondom het Lauwersmeer. Vooral
wat vogels betreft, die scoor ik daar het meest. Maar ook kwamen we daar onverwachts deze hermelijn met jongen
tegen. Een prachtig tafereeltje waarvan we hebben genoten. Het ouderdier gaat eerst de weg over en gaat daar op zijn
achterste pootjes om zich heen staan kijken. Daarna loopt het dier terug en haalt een stuk of 7/8 jongen op, wat ik toen
mooi kon vastleggen.
Het was genieten en via de foto kunt u nu ook meegenieten.

Jannes Goozen

