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Minder bruinvissen
in zuidelijke Noordzee
Het beestje moet
een naam hebben
Dassen in Vlaanderen:
wie zoekt zal vinden
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Inhoud

< 31 oktober VLEN dag Naast een uitgebreid lezingenprogramma
over resultaten van vleermuisonderzoek en -bescherming konden de bezoekende vleermuisliefhebbers op de jaarlijkse VLEN-dag bijpraten en de informatiestands bezoeken. In 2016 is de VLEN-dag op 29 oktober.

> 15 maart 2016 Cursus Lanenbeheer voor Vleermuizen
Het Bureau van de Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren de eendaagse cursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’. Deze cursus bestaat uit een
theorie- en praktijkdeel en is bedoeld zowel voor beheerders, boswachters, opzichters van de terreinbeherende instanties en gemeenten, als voor particuliere bos- en landgoedeigenaren en bosbouwkundige adviesbureaus en andere
intermediairs.

1

Minder bruinvissen in de zuidelijke Noordzee

4

Dassen in Vlaanderen: wie zoekt zal vinden

6

Vleermuizenstudie Biscopveld afgerond

7

Zoogmens: Bart Noort

8

Forum: Het is tijd voor een ‘Leergang vleermuizen’

> Dassensymposium Het symposium dat het Jaar van de Das moet

in Nederland

afsluiten, is uitgesteld naar het voorjaar van 2016. Meer informatie volgt!

10 Te veel reeën aangereden in Nederland

> 19 maart Zoogdierdag De jaarlijkse Zoogdierdag is in 2016 op za-

13 Het beestje moet een naam hebben
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Te veel reeën aangereden in Nederland

< Zoogdierenweekend: Zeeuwse zoogdieren De Zoogdieren-

LUTRA voor wie meer diepgang wil
Naast Zoogdier geeft de Zoogdiervereniging het wetenschappelijke tijdschrift Lutra uit. De

werkgroep trok voor hun jaarlijkse Zoogdierenweekend naar Zeeland met als
doelsoort de Noordse woelmuis. In België komt deze soort niet voor en dit jaar
stond ze dan ook bovenaan de verlanglijst van de twintig deelnemers. Het doel
werd bereikt: iedereen kreeg de Noordse woelmuis te zien! Verder werden ook
bosspitsmuis, huisspitsmuis, bosmuis, rosse woelmuis, dwergmuis en veldmuis gevangen. Om het lijstje aan te vullen met wat grotere zoogdieren lieten
ook de bruinvis en de grijze en gewone zeehond zich zien. Een bezoek aan natuurgebied Het Zeepe en het in opbouw zijnde opvangcentrum voor zeehonden
A seal rondde een geslaagd weekend af.

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

op

Lutra

> Informatieavond steenmarter De steenmarter neemt zijn oude
verspreidingsgebied terug in. Ondertussen wonen er echter heel wat mensen
in dat gebied en de confrontatie tussen mens en marter brengt wel eens frustraties met zich mee. Er valt met steenmarters nochtans goed samen te leven.
Hoe je dat kunt doen kom je te weten op de informatieavond in Balen.

kost

€ 25,- per jaar. Leden van de
Zoogdiervereniging krijgen kor-

http://www.zoogdierenwerkgroep.be/activiteiten

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

Ga voor actuele informatie naar onze websites:
Op de voorpagina: bruinvis
Foto Richard Witte

zoogdiervereniging.nl/agenda
zoogdierenwerkgroep.be/activiteiten

Aangespoelde bruinvis. Foto Jan Haelters, KBIN

Over enkele jaren weer zeldzaam?

Minder bruinvissen in de
zuidelijke Noordzee
De bruinvis is de meest voorkomende walvisachtige in Belgische en Nederlandse wateren. Na een afwezigheid van vele decennia, is het dier aan het eind van de 20e eeuw teruggekeerd in onze wateren, en het komt er nu opnieuw talrijk voor. De laatste jaren leek
zich een tamelijk stabiel seizoenaal patroon te hebben ontwikkeld. Zeer recente strandingendata en het resultaat van monitoring vanaf de kust lijken echter te wijzen op verandering. In 2015 werden veel minder bruinvissen gezien dan afgelopen jaren. Monitoring in
de komende jaren zal moeten uitwijzen of een trend ingezet werd.
Jan Haelters en Steve Geelhoed

Vandaag de dag kijkt niemand nog raar op bij
het waarnemen van een bruinvis. Dit is de
meest voorkomende walvisachtige in de
Noordzee - ook in het Belgische en Nederlandse deel. In bepaalde periodes van de
voorbije jaren zwommen vele tienduizenden
bruinvissen rond in onze wateren, met plaatselijk zeer hoge dichtheden1,2,3,4. Enkele decennia geleden was dit wel anders: tussen
het einde van de jaren vijftig en het begin van

de jaren tachtig waren bruinvissen bij ons
zeer zeldzaam6,7. Vanaf 1985 nam het aantal
strandingen in Nederland toe8, en ook het
aantal waarnemingen steeg geleidelijk9,10,11.
Dezelfde trend, maar iets later, was ook
zichtbaar in België en in het noorden van
Frankrijk12,13,14. Twee grootschalige surveys
met vliegtuigen en schepen (SCANS en
SCANS II15) toonden voor de zomermaanden
een zuidwaartse verplaatsing aan van de po-
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pulatie in de Noordzee tussen 1994 en
200516,17. Naar de oorzaak voor het terugkeren van de bruinvis naar de zuidelijke Noordzee blijft het gissen. Er werd geopperd dat
een vermindering van vervuiling en bijvangst
een rol speelden, maar het is plausibeler dat
de achtergrond een veranderd voedselaanbod was, met minder gunstige omstandigheden in de noordelijke Noordzee, eventueel
gecombineerd met betere omstandigheden

Bruinvissen waargenomen vanuit de lucht. Foto SURV, KBIN

in het zuidelijke deel. Ergens hopen we dat
de bruinvis teruggekeerd is om te blijven…
maar net zoals het dier onverwacht terugkwam, kan het op relatief korte termijn opnieuw de voorkeur geven aan andere oorden,
en verdwijnen uit onze wateren. In 2015 werden in ieder geval minder bruinvissen in de
kustzone gezien dan in voorgaande jaren.

Bruinvissen op drift De strandinggegevens van 2015 lijken er op te wijzen dat in
het voorjaar minder bruinvissen aanwezig
waren voor de Belgische kust dan tijdens de
periode 2011-2014 (figuur 1). De sterke daling in het aantal gestrande dieren lijkt niet
(enkel) veroorzaakt door het verbod op het
gebruik van war- en kieuwnetten bij strandvisserij in 2015 in België18: de daling was
daarvoor te groot. In Nederland strandden,
net zoals in België, zeer hoge aantallen
bruinvissen in de periode 2011-2014, met
tussen 2011 en 2013 jaarlijks telkens meer
dan 700 dieren19! In Nederland was 2014 al
een ‘mager’ jaar in vergelijking met de jaren
daarvoor, met vooral in de maanden april en
mei weinig strandingen20. Het voorjaar van
2015 werd ook in Nederland gekenmerkt
door zeer lage aantallen gestrande bruinvissen in vergelijking met de jaren daarvoor,
met respectievelijk 16, 17, 25, 18, 15 en 26
dieren voor de maanden januari tot juni. In
juli daarentegen strandde een relatief hoog
aantal, namelijk 55 dieren.
De dichtheid van bruinvissen op zee, sterfte
en drift, bepalen het aantal gestrande dieren21,22. Omgekeerd kunnen gegevens over
strandingen in theorie dus gebruikt worden
voor het afleiden van de verspreiding en de
aantallen dieren op zee: bij een lage dichtheid op zee verwachten we weinig strandin-

gen en vice versa. Een dergelijke afleiding is
echter complex. Door gebruik te maken van
driftmodellen, waarin onder meer windrichting en stroming opgenomen zijn, kan men
aan een kadaver op zee een hoge of lage
kans toekennen om te stranden. Daarnaast
moet rekening worden gehouden met seizoensgebonden veranderingen in incidentele
vangst in war- en kieuwnetten, vaak geconcentreerd in bepaalde zones, en seizoensgebonden variaties in de natuurlijke sterfte van
jonge dieren.

Bruinvissen in de kustzone Anekdotische gegevens over waarnemingen in
Belgische en Nederlandse wateren, onder
meer gerapporteerd aan www.waarnemingen.be en www.waarneming.nl, lijken een
gelijke trend aan te tonen: in 2015 waren
minder bruinvissen aanwezig dan de afgelopen jaren. Systematisch verzamelde gegevens van de Nederlandse zeetrektellers
laten eveneens een sterke afname zien (figuur 2). De waarnemingen van deze vogeltrektellers gaan terug tot begin jaren
zeventig. Dankzij deze systematische tellingen hebben we de toename van bruinvissen
in ons deel van de Noordzee kunnen documenteren9,10. Alle bovenvermelde bronnen
hebben gemeen dat de gegevens alleen iets
zeggen over het voorkomen van bruinvissen
in de kustzone. Ze zeggen weinig over wat er
verder op zee aan de hand is. Meldingen van
incidentele waarnemingen van levende of
dode dieren verder op zee zijn dan ook extra
waardevol.
Een betere, en directe methode om aantallen en verspreiding vast te stellen, is het tellen van de dieren vanuit de lucht. In
Belgische wateren werden in het voorjaar
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van 2015 geen vliegtuigsurveys uitgevoerd,
maar een zomersurvey in Nederlandse wateren toonde aan dat de hoogste concentraties aan bruinvissen zich meer noordelijk en
verder van de kust af bevonden. De verzamelde gegevens moeten nog geanalyseerd
worden, maar de verspreiding van bruinvissen lijkt niet veel anders dan tijdens de vorige vliegtuigtellingen in juli. Toen
resulteerden de tellingen in 2010 en 2014 in
respectievelijk een schatting van 25.998 en
76.773 bruinvissen op het Nederlands Continentaal Plat. De aantallen in maart zijn
over het algemeen hoger. Zo liggen de geschatte aantallen in 2011-2013 tussen de
63.408 en 85.572 bruinvissen.

Op de vlucht Fysische factoren, zoals
diepte, bodemtype, bodem-topografie, zoutgehalte, temperatuur en stroming lijken de
verspreiding van zeezoogdieren te bepalen.
Ongetwijfeld spelen die, zeker voor kleine
soorten, slechts een indirecte rol, en bepalen ze vooral het voorkomen en de dichtheid
van geschikte prooien. Bruinvissen zijn, als
kleine, warmbloedige zeezoogdieren in een
relatief koude omgeving, sterk gebonden
aan gebieden met voldoende voedsel23. Indien ze enkele dagen niet eten, komen ze in
een neerwaartse spiraal van verhongering
terecht24: ze moeten dan immers hun vetreserves in de vorm van hun blubberlaag aanspreken – vetreserves die tevens
warmteverlies tegengaan – waardoor ze
weer meer moeten eten....
Voor de zeer mobiele bruinvis moeten we
Belgische, en in mindere mate Nederlandse
wateren, als ‘kleine geografische schaal’ beschouwen: ze zullen hier blijven bij een hoge
dichtheid aan prooien, tot het voordeliger
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Figuur 1 Aantal gestrande bruinvissen per maand in het voorjaar (februari tot mei) in België tussen
1990 en 2015 (data KBIN)
.

1990

wordt om naar een ander gebied uit te wijken25. Als gevolg kunnen zich op korte termijn sterke schommelingen voordoen in het
aantal dieren dat in deze wateren verblijft.
Maar nog andere factoren hebben een invloed. Zo verjaagt het geluid van het heien
van palen voor windturbines op zee bruinvissen tot op tientallen kilometers afstand26,27,28,29. Daarnaast heeft geluid dat
vrijkomt bij onderwaterexplosies (opruimen
van oude springstoffen), scheepvaart of seismisch onderzoek invloed op bruinvissen.
Ook de aanwezigheid van vijanden van bruinvissen heeft mogelijk een effect. In onze wateren hebben we slechts zelden bezoek van
een tuimelaar, waarvan bekend is dat ze
vaak bruinvissen verwonden of doden. Er
komt echter wel een roofdier voor dat de
bruinvis op zijn menu heeft: de grijze zeehond30,31. Onderzoek van 721 bruinvissen,
gestrand in Nederland tussen 2003 en 2013,
toonde aan dat predatie door grijze zeehonden, met minstens zeventien procent van de
gevallen, één van de belangrijkste doodsoorzaken was. Daarnaast bleek dat zes procent van de gestrande dieren vermoedelijk
ooit een aanval overleefd had32. Mogelijk ontstaat dus een leerproces onder bruinvissen,
en zullen ze gebieden waar ze geconfronteerd werden met grijze zeehonden – en dus
gebieden waar grijze zeehonden in relatief
hoge dichtheden voorkomen – vermijden,
zelfs als het gebied naar waar ze uitwijken
minder gunstige voedselomstandigheden
biedt. Een eventueel vermijdingsgedrag van
bruinvissen in functie van de aanwezigheid
van grijze zeehonden aantonen of weerleggen is een uitdaging voor onderzoekers: er
moet immers ook rekening worden gehouden met alle andere factoren die een invloed
hebben op hun verspreiding – en dat zijn er
heel wat. Onderzoeker Mardik Leopold van

Figuur 2 Aantal waargenomen bruinvissen per jaar langs de Nederlandse kust gecorrigeerd voor telinspanning. Gegevens zijn afkomstig van regelmatig bemande zeetrektelposten Westkapelle, Maasmond,
Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, Bloemendaal aan Zee, Egmond aan Zee en Camperduin. Voor 1990
waren bruinvissen in de kustzone schaars.

IMARES promoveerde eind november 2015
op het onderzoek “Eat or be Eaten: porpoise
diet studies”33 naar het dieet van bruinvissen en de predatie door grijze zeehonden in
Nederland. Het laatste werd in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het NIOZ
werd vastgesteld.

Meten is weten in 2016 De verspreiding, op kleine geografische schaal, van
bruinvissen wordt dus vooral bepaald door
de aanwezigheid van geschikt voedsel in voldoende dichtheid. Het lagere aantal strandingen in de late winter en het voorjaar van

2015 dan in de jaren daarvoor, en het vaststellen van de hoogste concentraties bruinvissen meer noordelijk, en verder uit de kust,
was vermoedelijk het gevolg van tijdelijk
slechtere voedselcondities in de kustwateren, en/of betere omstandigheden in andere
gebieden. Het is echter veel te vroeg om
trends aan te duiden. In de zomer van 2016
vindt voor de derde keer een grootschalige
inventarisatie van kleine walvisachtigen in de
Noordzee en aangrenzende wateren plaats.
Deze zogenoemde SCANS III survey kan
meer inzicht geven in trends en grootschalige verschuivingen in verspreiding.

@

Jan Haelters werkt bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
(KBIN), Operationele Directie Natuurlijk Milieu en maakt onderdeel uit van de wetenschappelijke commissie rondom het
bruinvisonderzoek in Nederland. Steve Geelhoed werkt bij IMARES Wageningen UR, Institute for Marine Resource & Ecosystem
Studies, Afdeling Ecosystemen. Correspondentie:
jan.haelters@natuurwetenschappen.be

Meer weten?

Trekvogels en ook bruinvissen tellen vanaf de kust. Foto Berry van der Hoorn
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Naast de literatuurverwijzingen zetten we
ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten
en weblinks online. Kijk op
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_26-4

De das is goed in staat zich ongemerkt te verspreiden (foto David 'Billy' Herman)

Dassen in Vlaanderen:
wie zoekt zal vinden
Verschillende middelgrote zoogdieren zijn bezig aan een comeback. Onder hen de das. Toch
lijkt de das in Vlaanderen niet meteen overal te zitten. Wanneer hij dan wel ergens wordt waargenomen, lijkt hij uit het niets op te duiken. De das is goed in staat om zich ongemerkt te verspreiden, en hij is algemener dan je zou denken. Je moet hem gewoon weten te vinden.
Koen Van Den Berge en Jan Gouwy

De laatste jaren vertonen verschillende
(middel)grote zoogdiersoorten in onze contreien een opmerkelijke toename, zowel in
areaal als in dichtheid. Onder de roofdieren
gaat het dan uiteraard over vos en steenmarter, maar evengoed over boommarter,
wilde kat, das, otter, wasbeer en wasbeerhond, wilde kat, wolf en zelfs goudjakhals
(en plaatselijk ook lynx en bruine beer). De
oorzaken daarvan zijn niet altijd duidelijk, en
kunnen ook verschillen. Toch lijkt het erop
dat er minstens enkele gemeenschappelijke
factoren in het spel moeten zijn, die in werking treden op het moment dat andere,
soortspecifieke factoren gunstig zijn. Voorbeelden van soortspecifieke factoren zijn
snelheid van voortplanting, en capaciteit tot
dispersie en adaptatie. Het resultaat, de
‘zichtbaarheid’, van zo’n proces hangt in een
bepaalde regio nauw samen met de specifieke voorgeschiedenis van de soort : hoe
sterk was de populatie er uitgedund geraakt
of hoe ver was zij in areaal teruggedrongen?

De terugkeer van de roofdieren
Een gemeenschappelijke factor die zeker
voor roofdieren een rol speelt in hun comeback, is de gewijzigde houding van mens en
maatschappij. Voorheen was uitroeiing noch
min noch meer het nagestreefde – en niet
zelden grotendeels gelukte – doel. Parallel
met de gewijzigde doelstelling, werden ook
verschillende bestrijdingsmiddelen in meerdere Europese landen verboden wegens het
niet selectieve en niet humane karakter,
zoals de klassieke wildklem en zenuwgiffen
(bijvoorbeeld strychnine). In recente jaren
zullen ook de inspanningen op het vlak van
landschappelijk natuurherstel stilaan effect
hebben – al was het maar om andere, negatieve effecten (zoals toegenomen verkeersinfrastructuur) ten dele te compenseren.
Soms lijken soorten ergens heel plots op te
duiken, wat dan steevast allerlei complottheorieën over geheime uitzettingen doet
circuleren. Wie het plaatje echter breed genoeg kan overschouwen, zowel in de ruimte
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als in de tijd, ontwaart hier niet zelden een
doodgewone populatie-dynamische logica.
Voor soorten die van nature relatief lage populatiedichtheden kennen en tegelijk een
sterk verborgen leven leiden, komt dit er
vaak op neer dat zij reeds geruime tijd
(jaren) ergens mondjesmaat aanwezig kunnen zijn vooraleer ze ‘zichtbaar’ worden.

Verborgen dassen
Een van de soorten die het de laatste jaren
ook in Vlaanderen beter doet, is de das. Ten
tijde van het verschijnen van de zoogdieratlas van Vlaanderen in 2003 waren permanent bezette dassenburchten sinds ruim een
decennium enkel nog gekend in de provincie Limburg, meer bepaald in Haspengouw
en in Voeren. Daarnaast maakten we melding van het regelmatig opduiken van ‘losse’
waarnemingen over zowat geheel Vlaanderen, waaronder ook verkeersslachtoffers die
we via het INBO-Marternetwerk konden inzamelen. Onderlinge confrontatie van deze

data, hoewel soms ruim in de tijd gespreid,
noopte tot enige voorzichtigheid om de das
buiten zuidelijk Limburg als geheel verdwenen te beschouwen.
Een frappant geval betrof het Brugse Houtland in West-Vlaanderen. Daar werd op eenzelfde traject van de autosnelweg in 1967,
1982 én 1995 een doodgereden das gevonden. Verder raakten af en toe ook toevallige
waarnemingen van levende dassen uit deze
regio bekend. De globale perimeter van de
respectievelijke waarnemingen bleef evenwel te ruim om een directe focus te kunnen
richten op een specifiek gebied, en enkele
steekproefsgewijze speurtochten leverden
geen resultaat op. Toen we in 2014 weet kregen van een nieuwe toevallige zichtwaarneming op heel korte afstand van een andere,
onafhankelijke zichtwaarneming van vier
jaar eerder, was dit het signaal om zeer gericht ter plaatse te gaan zoeken. Spoedig nadien konden we in INBO-Marternieuws
effectief uitpakken met groot nieuws: voor
het eerst sinds vele decennia hebben we
weet van een bezette dassenburcht in WestVlaanderen. Via de inzet van wildcamera’s is
inmiddels gebleken dat daar ook voortplanting en wisseling tussen burchtsites plaatsvindt.
De vraag rees meteen of we hier met een recente nieuwe vestiging te maken hadden,
dan wel met een site die jarenlang over het
hoofd werd gezien. De aanblik van de burcht,
het feit dat daar ook voorplanting plaatsvindt, én de lange (!) voorgeschiedenis aan
diverse waarnemingen in de regio pleiten

sterk voor de laatste optie. Het is in elk geval
quasi zeker dat deze burcht reeds minstens
vier jaar door das was bezet op het ogenblik
van de tweede lokale zichtwaarneming. Een
lokaal contactpersoon wist kennelijk al een
paar decennia van het bestaan van ‘een
grote burcht’, zonder daar verder bij te hebben stilgestaan. Hoewel het ongeloofwaardig kan lijken dat een dassenburcht
jarenlang niet wordt gerapporteerd, hoeft
dit, bij nadere beschouwing, zeker geen ongeloof op te roepen. Er zijn tal van locaties
waar klassieke natuurliefhebbers nauwelijks (kunnen) komen: restgronden nabij wegeninfrastructuur en grote private domeinen
zoals abdijen en kasteelparken. Sommige
private eigenaars kunnen best ook opzettelijk een en ander stilhouden, terwijl anderen
mogelijk niet stilstaan bij het belang van een
dergelijke waarneming, of simpelweg een
dassenburcht niet (her)kennen of voor mogelijk houden. Het is overigens ook opmerkelijk dat er geen verkeersslachtoffers
werden gemeld, ondanks het feit dat daar nu
reeds een hele tijd met absolute zekerheid
meerdere dassen (ouderdieren en jongen)
rondlopen.

kennis dat we de verspreiding van middelgrote roofdieren op een ruimere schaal
moeten bekijken, leidt tot een optimistische
kijk op de toekomst van de das in Vlaanderen. In Vlaams-Brabant zijn er inmiddels op
een paar jaar tijd meerdere bezette burchten en voortplanting vastgesteld. Ook voor
de provincie Antwerpen zijn we er momenteel van overtuigd – op basis van de relatief
grote hoeveelheid waarnemingen – dat er
lokale vestiging moet zijn, onder meer in de
Kempische regio. Bij de ingezamelde verkeersslachtoffers merkten we soms ook de
typische bijtsporen op waarmee dassen elkaar vaak in de hals en op de stuit verwonden. Het is daarbij onwaarschijnlijk dat een
dergelijk dier de grote afstand tot gekende
bezette dassenburchten, zowel in Vlaanderen als in Nederland, op een heel korte tijd
zou kunnen hebben overbrugd. Ook in het
Nederlandse grensgebied deed men de afgelopen jaren verrassende ontdekkingen. Zo
werd in 2013 in het uiterste westen van de
provincie Noord-Brabant – tegen de grens
met Zeeland en op enkele tientallen kilometers van de populatie in centraal Noord-Brabant – een bewoonde dassenburcht ontdekt.
Wie (goed) zoekt, zal vinden.

De herovering van Vlaanderen
Als roofdieronderzoekers zijn we ervan overtuigd dat de aanwezigheid van roofdieren
zonder probleem jarenlang onder de radar
van de klassieke, niet doelgerichte natuurobservatie kan blijven. Dit gegeven, in combinatie met de heropleving die meerdere
zoogdiersoorten momenteel vertonen en de

Figuur 1 Verspreiding van de das in Vlaanderen van 2005 tot 2015. Bron INBO-carnivoren-databank.
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Koen Van Den berge en Jan Gouwy werken
op de onderzoeksgroep Faunabeheer van
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
Koen.VanDenBerge@inbo.be
Jan.Gouwy@inbo.be

In het nieuwbouwobject in Provinciaal domein Bulskampveld overwinteren sinds enkele jaren naar schatting bijna honderd vleermuizen.
In het najaar is er evenwel bijna geen zwermactiviteit vast te stellen. Foto Bob Vandendriessche

Vleermuizenstudie Biscopveld afgerond
Het Bulskampveld is het grootste boscomplex in de bosarme westelijke helft van
Vlaanderen. Het gebied is een belangrijke verblijfplaats voor vleermuizen. Binnen het
lokale Natuurinrichtingsproject Biscopveld zal mede dankzij de uitkomsten van deze
studie rekening gehouden worden met de noden van deze kwetsbare zoogdiergroep.
Bob Vandendriessche

Als het op vleermuizen aankomt, zowel qua
soorten als qua aantallen, scoort de bosarme westelijke helft van Vlaanderen niet
bepaald hoog in vergelijking met zijn omliggende regio’s. Uitzondering is de gordel van
de zogenaamde ‘bossen van zandig Vlaanderen’, die zich grofweg uitstrekt van het zuiden van Brugge tot Aalter. Het Bulskampveld
en omliggende park- en kasteelbossen
vormt daarin bijna het grootste min of meer
aaneensluitende boscomplex. Met het oog
op het herstellen van het typische veldlandschap en het versterken van de natuur- en
belevingswaarden in de bossfeer, werkt de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in dit gebied in samenwerking met alle grondeigenaars en –beheerders en onder het toeziend
oog van de minister, een Natuurinrichtingsproject uit. Omwille van de bewezen historische waarde van het gebied voor
vleermuizen (met als symboolsoort de in
2001 voor het laatst waargenomen mopsvleermuis), maar ook vanwege een zekere
commotie bij omwonenden rond het kappen
van een aantal kleinere bospercelen, schreef
de VLM een opdracht uit voor een uitgebreide vleermuizenstudie. De opdracht werd
gegund aan Natuurpunt Studie, en uitgevoerd door de Vleermuizenwerkgroep WestVlaanderen, gecoördineerd door een drietal
professionele vleermuizenonderzoekers. De

studie nam aanvang in augustus 2012 en liep
tot eind 2014, het eindrapport werd opgeleverd begin 2015.

ervan liet na het vrijlaten nog minstens een
keer van zich horen, en van heel wat dieren
konden de verblijfplaatsen en jachtgebieden
mooi in kaart gebracht worden.

Oude en nieuwe gegevens
In de studie werden alle gewenste en geplande inrichtingsmaatregelen voor het gebied tegen het licht gehouden wat betreft
hun directe en indirecte impact op vleermuizen: van ontbossing tot herbebossing, van
het aanbrengen van vleermuiskasten tot het
aanduiden van gevoelige kraamkolonies. Om
onderbouwde uitspraken te kunnen doen,
werd bovenop de beschikbare historische
gegevens een schat aan nieuwe informatie
verzameld.
Naast het ‘klassieke’ detectoronderzoek, het
zwermonderzoek aan kolonieplaatsen en
winterobjecten, sprak toch vooral het luikzenderonderzoek tot de verbeelding. De dagelijkse – of liever nachtelijke –
verplaatsingen van een vleermuis live kunnen volgen en vaak ook hun opeenvolgende
verblijfplaatsen kunnen ontdekken: het blijft
voor velen het summum van het hedendaagse vleermuizenonderzoek. Voor deze
studie werden maar liefst negentien vleermuizen van een zender voorzien: watervleermuizen, franjestaarten, baardvleermuizen, grootoorvleermuizen, rosse vleermuizen en een laatvlieger. Het grootste deel

Zoogdier 26-4 pagina 6

Enkele opvallende bevindingen
Opmerkelijk en mogelijk een nieuw inzicht
voor het vleermuizenonderzoek, was de
vaststelling dat rond een recent gebouwd
winterobject (2006) in de drie onderzochte
seizoenen (najaar 2012, 2013 en 2014) nauwelijks of geen zwermactiviteit was vast te
stellen (noch visueel of auditief, noch tijdens
vangstsessies), ondanks de nu op bijna honderd geschatte overwinteraars. Wie het volledige rapport wil doornemen, kan het
vinden op www.natuurpunt.be/publicaties.

@

Bob Vandendriessche is projectmedewerker
IHD Vleermuizen bij Regionaal Landschap
Houtland en bestuurslid van de Vlaamse
Zoogdierenwerkgroep
bob.vandendriessche@natuurpunt.be

Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen zetten we
ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten
en weblinks online. Kijk op
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_26-4
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Actief in

In deze rubriek wordt telkens een
vrijwilliger uit de vereniging voor
het voetlicht gebracht. Waar
houdt hij/zij zich mee bezig? Waar
komt de passie vandaan?
In deze aflevering Bart Noort uit
Hillegom die zich naast zijn

Ik zou graag cameraonderzoek naar boommarters in de waterleidingduinen doen, nog
meer otters filmen in het Niewkoopse plassengebied, en het vangen van vleermuizen
in heel Europa met de veldwerkgroep.
Maar, Odile en ik krijgen in maart een
kleintje. Die bekend maken met en laten
genieten van de natuur is voor ons ook
heel belangrijk, en de jeugdbond zijn we
daarbij niet vergeten, wie weet staat er
over een jaar of wat om 5:30 een clubje
jeugd voor de voordeur om onze oogap-

Geschiedenis
Bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, en
in het bijzonder op het zomerkamp in Zuid-Limburg in
1989, na afloop van het kamp
heb ik direct een batdetector
geleend om mee te kunnen
helpen aan het toen lopende
Vleermuis atlas project.
Mijn passie ligt bij de combinatie techniek en natuur en
denk daarbij dan aan cameravallen, geluidsanalyse of
infrarood opnamen, en ik ben
een echte nachtliefhebber,
helaas is dat soms moeilijk
combineren met mijn baan.

drukke baan bezighoudt met de
combinatie van natuur en techniek.

Hoe verhoudt zich dit tot je
eventuele werk of loopbaan?
Bart Noort tijdens het controleren van de ottercamera's in de Nieuwkoopse
Zoogdieronderzoek is slecht Plassen. Foto Gerben Achterkamp
te combineren met een baan
overdag, de laatste jaren is
de techniek steeds verder gevorderd, en is
pel op te halen om op de fiets te gaan vogehet mogelijk vleermuizen op te nemen als je
len op de pier van IJmuiden.
slaapt, en boommarters te fotograferen als
je aan het werk bent. Dat maakt het mogelijk
Heb je bepaalde wensen?
op een later moment de analyse uit te voeIk ben helemaal tevreden.
ren, het risico is wel dat je harddisk zich snel
vult...
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Het is tijd voor een
‘Leergang vleermuizen’
in Nederland
Vleermuisdeskundige Herman Limpens signaleert een aantal ontwikkelingen, die een samenhangend opleidingsprogramma rechtvaardigen met
betrekking tot vleermuizen. Want beleidsmakers, projectontwikkelaars,
terreinbeheerders, ecologen en onderzoekers hebben de afgelopen decennia
grote stappen gezet in het beschermen en onderzoeken van vleermuizen, maar
verdere verbetering is mogelijk én nodig.
Herman Limpens

Sinds de invoering van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet zijn er
meer mensen dan ooit, die ‘professioneel’
vleermuisonderzoek doen in Nederland. Als
gevolg daarvan is er ook meer veldonderzoek naar vleermuizen dan ooit. Dat vind ik
oprecht twee keer goed nieuws! Maar, het
meer fundamentele onderzoek blijft achter,
evenals meer basaal onderzoek naar voorkomen en verspreiding van soorten. Wettelijk gezien is het noodzakelijk onderzoek te
doen naar beschermde soorten als ruimtelijke ingrepen worden voorbereid. Logischerwijs vindt het meeste onderzoek plaats
in verband met de meest voorkomende ingrepen. Als gevolg daarvan is ervaring van
onderzoekers met landschappen en soorten
vaak eenzijdig.
Om het wat overtrokken te zeggen: gewone
dwergvleermuizen in de bebouwde kom
kunnen de meeste vleermuiswerkers dromen, maar of ze bijvoorbeeld ook een baardvleermuis die onder de dakrand verdwijnt of
een meervleermuis die in sneltreinvaart
voorbijkomt herkennen, is de vraag.
De toename van het veldonderzoek in de af-

gelopen tien tot vijftien jaar in het kader van
wetgeving is het gevolg van een ‘kapitaalkrachtige vraag’: initiatiefnemers hebben
behoefte aan onderzoek en beoordeling, onderzoekers krijgen de kans dit onderzoek
betaald uit te voeren.

… het meer
fundamentele onderzoek blijft achter …
Maar dit heeft tot gevolg dat veldmedewerkers bij een adviesbureau meteen ‘professioneel’ aan de gang moeten. De gelegenheid
om - zoals in het atlasproject uit de jaren ’90
van de vorige eeuw - in de loop van jaren je
kennis en vaardigheden te ontwikkelen, is er
niet. Dat kan ertoe leiden dat een medewerker die twee seizoenen met een bat-detector
controleerde of er vleermuizen uit gebouwen
kwamen nu als de vleermuisspecialist van
een bureau geldt.
Het is niet fair tegenover veldmedewerkers
als ze onvoldoende kansen krijgen zich te
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ontwikkelen en evenmin
tegenover opdrachtgevers die moeten kunnen
vertrouwen op een
goede
inventarisatie. Het

meest kwalijk is het tegenover zeldzame
vleermuissoorten, omdat de kans dat deze
gemist worden het grootst is terwijl het tegelijk de soorten zijn die de bescherming het
hardste nodig hebben.
Daarbij moet ook bedacht worden wat van
een veldwerker die vleermuizen inventariseert verwacht wordt:
• weten welke soorten voor kunnen komen:
17 à 18 actueel in Nederland voorkomende soorten en nog enkele vagebonden;
• weten welke methodes toegepast kunnen
worden en welke intensiteit nodig is voor

het vaststellen van aan- of afwezigheid
van soorten en functies (zie literatuur);
• beschikken over de vaardigheid voor alle
methodes om soorten waar te nemen
(inventariseren) en te herkennen
(determineren).
Sinds 2009 beschikken we over het vleermuisprotocol, waarin per soort beschreven
staat welk onderzoek in welke tijd van het
jaar moet worden uitgevoerd, maar dit vraagt
de nodige kennis en interpretatie om goed te
worden toegepast.
Omdat er – gelukkig – ook ontwikkeling en
innovatie zit in onze methoden en (ecologische) kennis, moeten kennis en vaardigheden voortdurend worden bijgehouden.

… kennis en vaardigheden moeten
voortdurend worden bijgehouden…
Onderzoek dat door onderzoekers met weinig ervaring wordt uitgevoerd kan leiden tot problemen voor de
opdrachtgever. Als zaken die niet werden
herkend later in het planproces boven
water komen kan dit tot aanzienlijke vertra-

oorzaken, hoe kunnen die effecten gemitigeerd en/of gecompenseerd worden? En ook
op dat punt is het niet fair als van een onderzoeker met beperkte kennis van vleermuizen verwacht wordt volwaardig werk te
leveren.
In de afgelopen jaren is het nodige gedaan
om kennis over vleermuizen gestructureerd
over te dragen. We hebben cursussen georganiseerd voor het werken met detectors,
voor geluidsanalyse, voor het herkennen van
(potentiele) vleermuiswaarden, over vleermuizen en planologie en over het beheer van
lanen. Er zijn handleidingen voor diverse onderzoeksmethoden, rapporten over specifieke onderdelen van het proces, er is een
vleermuisvangsysteem, er zijn kansen om
ervaring met vangen op te doen. De Zoogdiervereniging en ikzelf hebben hierin altijd
een actieve rol gespeeld. Er is een vleermuisvakberaad van het Netwerk Groene Bureaus dat werkt aan standaards en kwaliteit
van het werk van de leden, waaronder het
eerder genoemde vleermuisprotocol.
Maar dit heeft niet geleid tot een continu
aanbod, dus zijn er altijd nieuwe mensen die
een bepaalde ervaring of opleiding (nog) niet
hebben. En helaas zijn er ook mensen die
gewoon de kansen die er waren en zijn niet
hebben benut.

…meer gestructureerd
en dwingend
organiseren …
Hoe verder? We zouden,
met zijn allen in dit
werkveld,
moeten
willen
dit

Foto Paul van Hoof

ging en hoge kosten
leiden. Maar het kan er
ook toe leiden dat voor
vleermuizen belangrijke
functies gemist worden. Denk bijvoorbeeld
aan een massa-winterverblijf van gewone
dwergvleermuizen of de functie van een
‘winterverblijf’ als zwermlocatie.
Naast het veldwerk vraagt ook de interpretatie van de verzamelde gegevens de nodige
kennis: welke effecten kan een ingreep ver-

meer gestructureerd
en dwingender te organiseren. Wij willen
daarom toe gaan werken naar een ‘leergang
vleermuizen’ ten behoeve van mensen die
als professional met vleermuizen werken.
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Bijvoorbeeld in het kader van beoordelingen
voor de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet (en straks de nieuwe Wet natuurbescherming),
voor
zowel
de
adviserende bureaus als de toetsers bij het
bevoegd gezag. Maar ook voor input in beheer(plannen), pro-actieve maatregelen voor
gebiedsbrede ontheffingen, maatregelen ten
behoeve van instandhoudingsdoelen et cetera.
Er moet dus, stapsgewijs, een leergang worden ontwikkeld met een duidelijke structuur
van verschillende, op elkaar aansluitende
modules. Afhankelijk van wat de rol van de
deelnemer in het ‘planproces’ rondom vleermuizen is, veldwerker, beleidsmaker, initiatiefnemer/opdrachtgever, of schrijver van
beoordeling en advies, moeten doelmatige
modules te kiezen zijn.
Uiteindelijk moet dit ook leiden tot certificering van deelnemers, en dus een bijbehorende vorm van toetsing, waarbij punten
worden gehaald per module en een logische
combinatie van modules, ofwel leergang.

… certificering en
toetsing van
deelnemers …
Al beschikbare cursussen worden, waar mogelijk en zinvol, omgewerkt tot een aantal
modules. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn,
zoals verandering van de (interpretatie) van
de wet, nieuwe kennis over mitigatie, een innovatieve techniek et cetera, worden er terugkomdagen georganiseerd voor díe
specifieke onderdelen waarvoor een update
zinvol is.
Als we met zijn allen naar zo’n structuur toe
werken, wordt vanzelf ook duidelijk waar lacunes liggen. Dan kunnen we modules ontwikkelen voor de onderwerpen die nog niet
of onderbelicht zijn. Die initiatieven kunnen
komen vanuit de Zoogdiervereniging en haar
Bureau, maar het werkveld wordt expliciet
uitgedaagd daarin samen met ons op te
trekken en behoeftes aan (bij)scholing kenbaar te maken. Wanneer we zo’n nieuw aanbod dan inpassen in de leergang, kan de
Zoogdiervereniging de kwaliteit waarborgen
en zorgen voor de certificering. Samen
maken we en geven we de onderdelen van
de leergang.

@
Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen zetten we
ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten
en weblinks online. Kijk op
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_26-4

Een ree op de weg. Foto Jan Duker

Te veel reeën aangereden
in Nederland
Het gaat goed met de reeën in Nederland. Steeds vaker wordt het ree gezien in het
Nederlandse landschap en de populatie reeën groeit nog steeds. Alhoewel dit goed nieuws is,
zit hier ook een keerzijde aan. Het aantal aanrijdingen met reeën in Nederland is namelijk
toegenomen tot zo’n 10.000 aanrijdingen per jaar. En dat is te veel, vindt een coalitie van
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zoogdiervereniging, de 12 Landschappen en de
Dierenbescherming.
Mirjam de Vries

Om die reden hebben deze organisaties de
handen ineengesloten en zijn alle huidige én
innovatieve nieuwe maatregelen bekeken
om het aantal aanrijdingen met het ree te
verminderen. In opdracht van Natuurmonumenten, die te maken heeft met aanrijdingen met wild in en rondom hun gebieden,
heeft dit onderzoek plaatsgevonden.

Hierbij is vastgesteld wat de hoofdoorzaken
zijn van de aanrijdingen en is nationale en
internationale literatuur onder de loep
genomen.
Daarnaast zijn er interviews afgenomen van
ervaringsdeskundigen en zijn locaties
bezocht waar aanrijdingen met reeën met
regelmaat voorkomen.
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Aanrijdingen door gedrag van
ree Het aantal aanrijdingen met reeën
varieert door het jaar heen en is gerelateerd
aan onder andere het seizoensgebonden
gedrag van het ree. De meeste aanrijdingen
vinden plaats in de lente in de maanden april
en mei. Het is in deze periode dat reeën, die
in de winter in een zogenaamde winter-

Wildwaarschuwingssysteem. Foto Marc Wilborts, Prowild

sprong leven, een meer solitaire periode
tegemoet gaan. Een winterspong wordt
gevormd als de winter begint en bestaat op
dat moment meestal uit een reebok, een
reegeit, haar nakomelingen van dat jaar en
een vrouwelijk kalf van het vorige jaar. In de

Volwassen reebokken jagen achter
potentiële partners aan waardoor beide
seksen geregeld onoplettend wegen
oversteken. Dit heeft een verhoogd risico op
aanrijdingen als gevolg. Daarnaast is in de
bronstperiode het testosteron-niveau bij
volwassen reebokken het hoogst en zijn ze
nóg agressiever tegen de jongere bokken.
Dit zijn enkele voorbeelden van
seizoensgebonden gedragingen van het ree
die leiden tot een verhoogd risico op
aanrijdingen.

Aanrijding door gedrag van
mens Naast de invloed van het gedrag van

Figuur 1 Meldingen van ree vanaf 2004

lente valt deze wintersprong uit elkaar. Het
begint allemaal met een toename in het
territoriale en agressieve gedrag van de
dominante bokken. Hierbij worden de nog
onvolwassen bokken verjaagd uit het
territorium. Verbannen en op zoek naar een
veilige leefomgeving steken jonge bokken
regelmatig wegen over, wat geregeld leidt
tot aanrijdingen.
Enkele maanden later vindt de bronst plaats.
Dit is de periode van seksuele activiteit, ook
wel paartijd genoemd. In deze periode, van
midden juni tot midden augustus, is het
aantal aanrijdingen nog steeds relatief hoog.

het ree op het aantal aanrijdingen spelen
activiteiten van de mens ook een grote rol.
Zo heeft een toename in infrastructuur
ervoor gezorgd dat het ree steeds minder
leefomgeving heeft en steeds minder
aaneengesloten gebieden. Hierdoor wordt
het dier gedwongen zich tijdens de zoektocht
naar voedsel en rust te verplaatsen over de
weg. De gebieden die het ree nog heeft,
worden geregeld verstoord door recreatieve
activiteiten. In het bijzonder loslopende
honden verjagen geregeld reeën uit hun
leefomgeving en richting de wegen. Ook
enkele landbouwpraktijken gaan gepaard
met het verjagen van reeën. Bijvoorbeeld het
oogsten van graan en maïs, wat het ree vaak
gebruikt als beschutting en rustplaats. Op
het moment dat de boeren gaan oogsten
raken veel reeën hun beschutting kwijt en
zullen ze zoeken naar nieuwe beschutting.
Dit heeft vanzelfsprekend tot gevolg dat
reeën meer gaan migreren, in vele gevallen
over wegen, met gevaarlijke situaties tot
gevolg.

Maatregelen Er zijn al veel maatregelen
getroffen om het aantal aanrijdingen met
reeën in Nederland te verminderen, met
wisselend resultaat. Veertien bestaande en
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innovatieve maatregelen zijn onderzocht op
onder andere de effectiviteit. Aangezien de
literatuur over dit soort maatregelen voor
het ree in Nederland schaars was, is ook
gebruikgemaakt van de effecten van de
maatregelen op andere hertachtigen en in
andere landen. Onder deze maatregelen viel
ook afschot. Aangezien de betrokken
organisaties voor het in leven houden van de
dieren zijn, is afschot echter beschouwd als
het laatste redmiddel. Alleen wanneer
andere maatregelen niet werken, het
dierenwelzijn
en/of
veiligheid
van
bestuurders in geding is en lokaal afschot
als effectief wordt beoordeeld, kan dit als
maatregel aan bod komen. Een aantal
maatregelen wordt hieronder kort
behandeld.

Wildwaarschuwingssysteem Het
wildwaarschuwingssysteem is een relatief
nieuwe maatregel die erop gericht is om het
gedrag van de bestuurder aan te passen. Het
wildwaarschuwingssysteem dient te worden
geplaatst op specifieke oversteekplekken
van het ree en zal alleen geactiveerd worden
als een ree (of een ander dier van
vergelijkbare grootte) zich in de
migratiezone bevindt. Na activatie zullen
naderende bestuurders naast een specifiek
verkeersbord (ree-oversteekbord J27) ook
een dynamische snelheidslimiet te zien
krijgen. Dit attendeert de bestuurder dat er
een grote kans is dat er wild zal oversteken
en dat de snelheid verminderd moet worden
tot 50 km/u. Vaak wordt dit systeem
aangevuld met een lang stuk hekwerk,
waardoor wild begeleid wordt naar de
specifieke migratiezone en niet de weg op
een ander gedeelte over zal steken. Dit
verhoogt de effectiviteit van deze maatregel.
Het wildwaarschuwingssysteem wordt
momenteel
getest
in
Diepenheim
(Overijssel) waar de resultaten veelbelovend
zijn. Na drie jaar bleken er vijf aanrijdingen
met reeën te hebben plaatsgevonden, waar
er voorheen ongeveer 25 per jaar
plaatsvonden (reductie van meer dan 90%).

Virtueel hekwerk Ook het virtueel
hekwerk is relatief nieuw. In tegenstelling tot
het wildwaarschuwingssysteem is dit
systeem gericht op het beïnvloeden van het
gedrag van het ree. Het virtueel hekwerk
bestaat uit kleine palen die langs de weg
geplaatst moeten worden en voorzien zijn
van sensoren. Deze sensoren worden
geactiveerd door de koplampen van
motorvoertuigen en als gevolg daarvan
zullen lampjes op de palen gaan branden en
zal een geluidsignaal afgaan. Dit heeft als

wordt dat deze maatregel in combinatie met
politiecontroles en/of drempels zeer effectief
kán zijn.

Waarschuwingslampjes: variant
op virtueel hekwerk Tot slot een

Plaatsen van wildspiegels Veenhuizen /Westervelde. Foto Aaldrik Pot

doel het wild af te schrikken, zodat ze de weg
niet oversteken. Over de effectiviteit is nog
niet veel bekend. Er zijn echter
veelbelovende resultaten uit het buitenland
waar het aantal aanrijdingen met
hertachtigen sterk afgenomen is na het
plaatsen van het virtueel hekwerk. Ook in
Nederland wordt dit systeem momenteel
getest, maar er zijn nog geen resultaten
bekend.

Lagere snelheid Een andere, wellicht
meer voor de hand liggende, maatregel is
het verminderen van de maximum
toegestane snelheid op locaties waar
Reeën op een maïsveld in de winter. Foto Aaldrik Pot

aanrijdingen met wild veel voorkomen.
Hierdoor zouden zowel het ree als de
bestuurder meer tijd hebben om op elkaars
aanwezigheid te reageren. Naast een
toename in reactietijd is ook de remafstand
bij een lagere snelheid groter waardoor de
kans op een (fatale) aanrijding vermindert.
Het verminderen van de snelheid van 80
km/u naar 50 km/u zou een sterke
vermindering in aanrijdingen met wild
teweeg kunnen brengen. Bestuurders
houden zich alleen geregeld niet aan de
nieuwe snelheidslimiet waardoor het
lastiger is om uitspraken te doen over de
effectiviteit van deze maatregel. Verwacht

nieuwe, nog niet geteste maatregel die in
april 2014 de Natuur Innovatieprijs
gewonnen heeft. Deze prijs is in het leven
geroepen door Natuurmonumenten, om
originele en innovatieve oplossingen te
genereren
voor
natuur-gerelateerde
vraagstukken. In 2014 was het onderwerp
het verminderen van aanrijdingen met
reeën. De winnares kwam met een idee
vergelijkbaar met het virtueel hekwerk. Dit
idee bestond ook uit sensorpaaltjes langs de
weg, maar in tegenstelling tot het virtueel
hekwerk moet dit systeem wild in de berm
detecteren in plaats van voertuigen op de
weg. Daarnaast is het virtueel hekwerk
gemaakt om het gedrag van het ree te
beïnvloeden (verjagen), terwijl dit systeem is
ontworpen
om
automobilisten
te
waarschuwen. Na detectie van wild in de
berm zullen lampjes gaan branden en zo
kan de bestuurder precies zien waar het wild
zich bevindt en zijn of haar snelheid daarop
aanpassen. Alhoewel dit systeem nog niet is
getest, is het goed mogelijk dat de
effectiviteit hoger is dan maatregelen die
zich richten op het gedrag van het ree.
Omdat reeën erg snel wennen aan
veranderingen in hun omgeving, wordt
gedacht dat maatregelen die zich richten op
het gedrag van de mens een hogere
effectiviteit hebben.

Stappenplan Het uiteindelijke doel van
het onderzoek was het ontwerpen van een
stappenplan dat beheerders helpt om te
bepalen welke maatregel het beste past bij
een specifieke situatie. Dit stappenplan is
dus ontwikkeld om voor meerdere situaties
werkzaam te zijn. Om te beginnen dient er
een vragenlijst ingevuld te worden om alle
nodige informatie te verzamelen over de plek
waar de aanrijdingen plaatsvinden.
Vervolgens kan het stroomdiagram gevolgd
worden, waarbij je de zojuist verzamelde
informatie nodig hebt. Door dit stappenplan
kan een passende maatregel worden
gevonden voor verschillende type situaties.

@
Meer weten?
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Veldmuis (Microtus arvalis). Foto Rudmer Zwerver

De ontwikkeling van Nederlandse zoogdiernamen

Het beestje moet een
naam hebben
Zoogdieren hebben van oudsher allerlei functies voor de mens: sommige dienen als
voedsel (konijnen, hazen, herten, reeën), andere leveren bont (hermelijn), en weer
andere zijn schadelijk (muizen, ratten). De namen van inheemse zoogdieren zijn oud,
en de betekenis van die namen geeft dikwijls inzicht in de manier waarop de mens
tegen de zoogdieren aankeek en wat als hun belangrijkste eigenschap gold. Naarmate de zoölogische kennis toenam, werd de naamgeving preciezer. In het onderstaande vertel ik over de achtergrond van Nederlandse zoogdiernamen, waarbij ik me
beperk tot de wilde zoogdieren, en de gedomesticeerde terzijde laat.
Nicoline van der Sijs

Zoogdieren

in

plaatsnamen

Plaatsnamen die in Latijnse teksten worden
vermeld, vormen vaak de oudste bron van
een Nederlands woord. Regelmatig figureren dieren in die plaatsnamen. Zo worden in
de 9de en 10de eeuw de plaatsen Hindeloopen, Otterlo en Beverwijk genoemd (op dat
moment nog anders gespeld). De reden dat
een diersoort in een plaatsnaam wordt genoemd, verschilt per plaats: soms is dat

omdat er veel exemplaren van deze diersoort
op die plaats zijn aangetroffen, soms juist
omdat het dier er eenmalig is gevonden en
die gebeurtenis zo bijzonder was dat men de
plaats ernaar vernoemde, zie bijvoorbeeld de
verklaring voor Otterlo in het kader.
Dikwijls hebben we geen idee waarom de
plaats zo heet. De wolf in Wolfheze en Wolfswinkel kan slaan op het dier, maar kan ook
verwijzen naar een historische persoon die
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Wolf heette: Wolf werd namelijk al heel vroeg
gebruikt als voornaam, net als Beer, waarbij
men natuurlijk hoopte dat een aldus genoemd jongetje de kracht en dapperheid van
de genoemde dieren zou bezitten. In Wolfsput gaat het wel over het dier: de naam geeft
aan dat het hier ging om een valkuil voor
wolven. Lokale namen als Wolfskuil, Vossenberg en Voskuil verwijzen naar het feit
dat hier vroeger holen van de genoemde die-

Otter (Lutra lutra): naamgever van Otterlo. Foto Aaldrik Pot

Otterlo
G. van Berkel en K. Samplonius merken in hun
plaatsnamenboek op dat Otterlo volgens sommigen een samenstelling is van de diernaam
otter met lo ‘bos’. De ligging op de Veluwe, die
nogal waterarm is, zet vraagtekens bij deze
verklaring, hoewel men erop wees, dat in de
naamgeving vaak niet het gewone, maar het
bijzondere de aandacht trok. Zo zou een bos,
waar toevallig eens een otter verdwaalde, blijvend Otterlo genoemd kunnen worden. Het
tweede lid is echter eerder lo ontstaan uit
lahwa ‘poel’, dat in combinatie met otter waarschijnlijker is.

ren waren.
Maar niet alles is wat het lijkt... Zo heeft
Reedijk waarschijnlijk weinig te maken met
het zoogdier ree, maar wel alles met ree als
grensscheiding: een dijk als grensscheiding.
Ook bij Muisbroek moet je niet denken aan
muizen. Het oude woord muse betekent
‘slijk’ en broek is ‘drassig land’.

De betekenis van namen Vanaf het
moment dat er veel Nederlandse teksten
verschenen, in de 13de eeuw, verschijnen de

meeste namen van inheemse zoogdieren op
schrift. Die namen komen ook in andere
Germaanse talen voor en gaan vaak terug op
het Indo-Europees, de (niet op schrift overgeleverde) moedertaal van de meeste talen
die in Europa gesproken worden. Hierdoor
kunnen we soms, maar niet altijd, achterhalen wat de namen oorspronkelijk hebben betekend en wat de oorspronkelijke
naamgevers als typerende eigenschap van
het dier beschouwden. De namen geven
soms ook een inkijkje in de zoölogische kennis op het moment van de naamgeving. Denk
aan de walvis, waarvan we nu weten dat het
geen vis is. Of aan de vleermuis, wat letterlijk ‘fladderende muis’ betekent: het eerste
deel van het woord is vleder ‘vleugel, vlerk’.
Vleermuizen en muizen zijn, weten we nu, op
geen enkele manier aan elkaar verwant.
Enkele dieren zijn genoemd naar hun kleur:
de naam van de haas is afgeleid van een
woord voor ‘grijs’, die van de beer en de
bever zijn afgeleid van een woord voor
‘bruin’. Bij de benaming van de beer is waarschijnlijk sprake van een taboenaam: uit
angst dat het dier, als het zijn naam zou
horen, zou verschijnen, sprak men eufemistisch van ‘bruintje’. In het Russisch wordt het
dier om dezelfde reden omschreven als ‘honingeter’. Ook vos is waarschijnlijk een taboenaam: het woord is verwant met
Sanskriet puccha ‘staart’, en betekende ‘het
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dier met de [opvallende] staart’.
Het woord hert is verwant met het Griekse
keras ‘hoorn’: de grondbetekenis is ‘gehoornd dier’. Daarentegen is hinde verwant
met Grieks kemas ‘jong hert’ en met Sanskriet ama- ‘zonder hoorns’: de oorspronkelijke betekenis was dus ‘hert zonder
hoorns’. De ree is opnieuw genoemd naar de
kleur: de naam betekent waarschijnlijk oorspronkelijk de ‘bontgevlekte’.
Sommige namen verwijzen naar de manier
waarop het dier zich voedt. Zo wordt wolf wel
in verband gebracht met een Indo-Europese
wortel voor ‘scheuren’, wat goed past bij de
naam voor dit verscheurende roofdier. Rat is
mogelijk verwant met het Latijnse rodere
‘knagen’, en zou dan dus oorspronkelijk
‘knager’ hebben betekend. Het woord egel is
verwant met Latijn anguis en Grieks echis;
daaruit blijkt dat egel eigenlijk ‘slangeneter’
betekent: de egel eet inderdaad behalve insecten, muizen en kikkers soms ook slangen.
De otter gaat terug op een woord voor
‘water’; de naam betekent dus eigenlijk: het
in het water levende dier. Het woord das gaat
waarschijnlijk terug op een oorspronkelijk
woord dat ‘timmerman’ of ‘wever’ betekent.
Een das is dus eigenlijk een bouwer (van een
burcht).
Over de herkomst van wezel bestaat onzekerheid, maar het meest waarschijnlijk is

Mammalia
dat het woord is afgeleid van een Indo-Europese stam met de betekenis ‘stinken’: ‘de
stinkerd’ dus. Die verklaring wordt ook wel
gegeven voor bunzing, dat dan verwant zou
zijn met veesten ‘winden laten’, maar die
verwantschap is erg onwaarschijnlijk.
Voor muis worden twee verklaringen gegeven die beide goed denkbaar zijn: het woord
gaat ofwel terug op ‘stelen’ ofwel op ‘snel
voortbewegen’. Voor de woorden ever, mol
en eekhoorn hebben de etymologen voorlopig nog geen algemeen geaccepteerde verklaring kunnen vinden.

Geleende namen Behalve inheemse
soorten met inheemse namen zijn er in Nederland ook zoogdieren waarvan de naam al
vroeg aan een andere taal is ontleend. Zo
wordt eind 13de eeuw de fret genoemd, op
dat moment geschreven als furet. Die spelling toont de herkomst van het woord aan,
dat is namelijk het Franse furet. Dit woord is
een verkleinwoord van het Latijnse fur ‘dief’,
dat verwant is met Grieks phoor ‘dief’, letterlijk ‘hij die wegdraagt’, verwant met phérein ‘dragen’: het dier is dus oorspronkelijk
genoemd naar zijn opvallendste eigenschap.
De fret was heel geschikt om hazen- en konijnen bij de jacht uit hun holen te jagen, en
het inzetten van fretten voor de jacht hebben
de Nederlanders van de Franse adel overgenomen, vandaar de Franse naam voor dit
diertje. Ook konijn is in de 13de eeuw uit het
Frans als jachtterm bekend geworden: konijnen waren niet inheems in Nederland.
Zowel de marter als de hermelijn hebben
een interessante geschiedenis: hun namen
waren, in een andere vorm, al in het Germaans bekend. Maar de huidige vormen zijn
in de 14de eeuw ontleend aan het Frans of
het middeleeuws Latijn, en dat komt doordat in die periode het bont van de genoemde
dieren als waardevol product werden verhandeld. De namen, die aanvankelijk voor
het bont werden gebruikt, gingen ook de levende dieren aanduiden, zodat de huidige
namen ontleningen uit andere talen zijn,
hoewel de dieren inheems zijn voor Nederland en ook inheemse namen hebben gehad.

Toename van kennis Alle genoemde
namen duiden hoofdsoorten aan; ondersoorten of variëteiten krijgen geen aparte
namen. Het verschil in soorten was voor het
dagelijks leven van de mensen namelijk niet
erg relevant: muizen bijvoorbeeld waren
schadelijke dieren, ongeacht tot welke soort
ze behoorden.
In de loop van de 16de en 17de eeuw, toen
de wetenschappelijke kennis behoorlijk toenam, ging men toch wel wat verschillen tus-
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sen dieren zien en dat ook uitdrukken in de
namen. Zo werd eind 16de eeuw gesproken
van veldmuizen. In dezelfde periode werden
uit het Duits de woorden spitsmuis en hamster geleend. Waarschijnlijk zijn deze leenwoorden overgenomen omdat de Duitsers
een preciezere aanduiding van de verschillende soorten maakten dan de Nederlanders. Een hamster heette in het verleden
misschien gewoon rat of veldrat: daarop lijkt
in ieder geval het feit te wijzen dat in Groningen hamster en veldrat in het verleden
door elkaar heen werden gebruikt voor de
twee verschillende soorten.
In de 18de eeuw traden de systematici aan,
van wie natuurlijk Linnaeus de meeste blijvende invloed heeft uitgeoefend. Hij deelde
het dierenrijk in zes klassen in en gebruikte
systematisch voor alle dieren en planten de
binominale nomenclatuur, waarbij elke

Linnaeus’denken over de systematiek van
(zoog)dieren maakte een grote ontwikkeling
door. In de eerste druk van Systema Naturae
(1735) worden zoogdieren nog Tetrapoda
(viervoeters) genoemd, in de druk van 1758
wordt deze (verwarrende) term vervangen
door Mammalia. Het ging allemaal in het Latijn, de taal van de wetenschap in die tijd.
Beter observeren levert nauwkeurigere benamingen op.

soort een tweedelige wetenschappelijke, Latijnse naam heeft: de geslachtsnaam en de
soortaanduiding. De soortaanduiding gaf
vaak een typerend trekje van het dier weer.
Zo heet de veldmuis Microtus arvalis; microtus betekent letterlijk ‘klein-oor’ (van

Korenwolf. Foto Gerard Muskens

Bunzing (Mustela putorius): stinkdier? Foto Michelle Eikelboom

De wolf (Canis lupus) is een verscheurend dier. Foto Aaldrik Pot

Grieks mikros ‘klein’ en ootos, van ous ‘oor’)
en arvalis betekent ‘van, op het veld’.
Die indelingen en de Latijnse naamgeving
beïnvloedde al heel snel de Nederlandse
namen. Zo raakten in de tweede helft van de

De beest uithangen
In het Middelnederlands gebruikte men het
woord dier voor een wild, niet-gedomesticeerd
dier. In het Engels is deer de benaming geworden voor het hert, het favoriete wilde jachtdier.
Daarnaast ontleende het Nederlands in de dertiende eeuw het woord beest (bête) aan het
Frans. Met beest duidde men aan een ‘viervoetig dier’, ‘koe(beest)’ en ‘paard’. Nog steeds
spreken boeren over hun beesten, als ze hun
koeien bedoelen. Het geslacht van beest was
vrouwelijk, zoals nog blijkt uit een uitdrukking
als de beest uithangen. Al vroeg veranderde
het geslacht in onzijdig onder invloed van het

dier.

18de eeuw in het Nederlands de woorden
zoogdieren, knaagdieren, roofdieren, hoefdieren, etc. bekend, die gebruikt worden om
het dierenrijk in grotere orden of klassen in
te delen. Dankzij de indeling in soorten en

ondersoorten ontstonden er in het Nederlands ook veel nieuwe samengestelde
namen voor ondersoorten, zoals bosspitsmuis, dwergspitsmuis, huisspitsmuis, veldspitsmuis en waterspitsmuis. Het eerste
deel van de samenstelling (bos, dwerg etc.)
geeft een typerende eigenschap aan, bijvoorbeeld waar het dier voorkomt, precies
zoals de soortaanduidingen in de Latijnse
benamingen.
De subtiele onderscheidingen in soorten die
in de samengestelde namen, zowel in het
Nederlands als in het Latijn, worden gereflecteerd, zijn alleen aan biologen besteed:
de gemiddelde Nederlander denkt nog
steeds in de oudere, eenvoudigere indelingen in hoofdsoorten. Soms maakt men
daarbij wel een onderscheid dat is gebaseerd op de plaats waar een dier wordt
waargenomen. Zo maken leken wel verschil
tussen veldmuizen en huismuizen; het verschil is relevant omdat een veldmuis zich
niet blijvend in huizen vestigt en dus niet
hoeft te worden bestreden. Irrelevant, en
daardoor ook onbekend, is voor leken is dat
een veldmuis behoort tot de woelmuisachtigen, terwijl een huismuis tot de zogenaamde
Ware muizen hoort.
Nog steeds worden er nieuwe volksnamen
voor diersoorten geïntroduceerd. Het meest
recent is de korenwolf, de naam die niet-biologen gebruiken voor de hamster. Het is
een officieuze naam afkomstig uit het Limburgs en bekend geworden sinds de Vereni-
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ging Das en Boom zich in 1996 sterk maakt
voor de bescherming van het laatste leefgebied van de wilde hamster in Zuid-Limburg.
In het Limburgs heet het dier korenwoof of
korenwouf. Het tweede deel is afgeleid van
het werkwoord wolven, wouven, dat onder
andere betekent ‘oppotten, gulzig eten’; dit
verwijst naar het feit dat de dieren graankorrels in de wangzakken hamsteren en dit
naar hun burcht brengen. Het woord korenwolf bestond overigens al in het Nederlands
en was, net als graanwolf, korenbijter en korenmot, een aanduiding voor insecten die
het graan bederven. Wolf is in deze namen
overdrachtelijk gebruikt voor ‘bederf’; ook
tandcariës wordt wel wolf genoemd. Aangezien de Limburgse hamsters op akkerland
leven en zich onder andere voeden met
koren, kon de naam makkelijk worden overgedragen op de hamster.
Al met al geven de namen voor de zoogdieren een mooi inkijkje in de ontwikkeling van
onze biologische kennis, maar ook in de relatie tussen mens en natuur.

@

Nicoline van der Sijs is hoogleraar Historische Taalkunde aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en senior-onderzoeker bij het
Meertens Instituut in Amsterdam
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Verdwenen zoogdieren

De Etruskische wolf
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.

Soms zie je iemand op straat lopen met aan
de riem iets dat het midden houdt tussen
een cavia en een levende zwabber zonder
steel. Bij het oversteken wordt het trippelende voorwerp even op de arm genomen en
eenmaal aan de overkant van de weg weer
neergezet. Het is – u raadt het al – een
hondje. Een exemplaar van de diersoort
Canis familiaris; ook bekend onder de naam
Canis lupus familiaris, wat erop wijst dat
onze trouwe viervoeter eigenlijk een wolf is.
Ook de pekinees dus. Ons land telt ongeveer
2 miljoen van deze wolven, het is daarmee
een van de meest voorkomende zoogdiersoorten, na de mens (17 miljoen), het varken
(13 miljoen) en de kat (3,8 miljoen). Van ratten en huis- en woelmuizen wordt geen census bijgehouden, maar daarvan zijn er ook
vele miljoenen. Twee miljoen wolven dus,
een getal waar bijna niemand van wakker
ligt. Alleen wanneer de oervorm van de wolf
vanuit Duitsland de grens over wandelt, is
heel het land in rep en roer. Gedomesticeerde wolven zorgen jaarlijks voor tienduizenden gewonden, mensen die in hand,
been of zelfs gezicht zijn gebeten, en gemiddeld 1,2 doden per jaar. Maar alleen een
schuwe zwerfwolf die door Drenthe of OostGroningen draaft, haalt de krant en het journaal.

Kaakfragment. Foto P. Piskoulis/J.W.F. Reumer/UU

Wolven horen in ons land, en niet alleen de
tot pekinees of chihuahua doorgefokte
exemplaren. En, zo bleek tijdens een bottenvistocht in de Oosterschelde, ze zijn hier
al minstens twee miljoen jaar. In 2012 werd
een klein brok van een onderkaak opgevist
met daarin twee kiesjes, premolaren. Het
was onmiskenbaar een roofdierengebit en
omdat tot dat moment alleen de hyena en de
sabeltandkat uit de Oosterscheldefauna bekend waren, en het geen katachtige was
maar wel flink aan de maat, was eigenlijk al
aan boord tussen de mosselnetten en de
staalkabels duidelijk dat er een hondachtige
was opgevist.
Het was lastig dat er alleen maar premolaren in de kaak zitten, één of twee molaren

… geen “Wolf Event”,
geen plotselinge
invasie ...
zou voor een eenduidige determinatie een
stuk handiger zijn geweest want de diagnostische waarde van premolaren is nogal
beperkt. Onderzoek van UU-student Pavlos
Piskoulis en de discussie met reviewers
hadden als resultaat dat het fossiele hondekaakje als Canis cf. C. etruscus in de boeken
komt te staan. Met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid is het dus een Etruskische wolf en die soort was tot nu toe in Nederland nog nooit gevonden.
Over het algemeen kun je in Europa twee
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soorten Canis aantreffen, naast kleinere
hondachtigen als vossen en poolvossen. Tegenwoordig kennen we de gewone wolf,
Canis lupus, en de kleinere goudwolf, Canis
aureus, ook wel goudjakhals genoemd. In
Noord-Amerika zie je trouwens datzelfde
beeld, maar dan met de jakhals Canis latrans in de rol van de kleinere soort. Met de
huidige soorten gaat het in Europa redelijk
goed, niettegenstaande de publieke opinie
die met angst en beven reageert. Wolven
komen onze kant op en goudjakhalzen zijn
ook bezig met een gestage uitbreiding van
hun areaal in noordwestelijke richting. In het
Pleistoceen was het beeld niet anders: de
grotere Etruskische wolf Canis etruscus
(ook als Canis mosbachensis bekend) naast
de kleinere Canis arnensis (die ook onder
meerdere namen bekend staat – de hoeveelheid synoniemen is in de paleontologie
vaak groot).
De vondst in de Oosterschelde dateert van
2,1 – 2,35 miljoen jaar geleden. Daarmee bevestigt het kaakfragment de al eerder geuite
veronderstelling dat er nooit zoiets plaatsvond als het zogenaamde ‘Wolf Event’, een
tamelijk plotselinge invasie in Europa van
leden van het geslacht Canis ongeveer 1,8
miljoen jaar geleden. Ze waren er al veel
eerder, in Zuid- en Midden-Europa en, zo
bleek tijdens het korren bij Zierikzee, ook in
Nederland. En hoewel de Etruskische wolf
intussen tot de uit ons land verdwenen soorten behoort, lopen de tot het absurde doorgefokte en gedomesticeerde exemplaren van
zijn neef Canis lupus hier nog altijd rond. Bij
voorkeur aangelijnd.
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Zoogdieratlas komt eraan!
In maart wordt de nieuwe ‘Atlas van de Nederlandse zoogdieren’ feestelijk gepresenteerd
tijdens de Zoogdierdag. Het is het twaalfde deel in de serie ‘Natuur van Nederland’. Hier is,
als vervolg op de provinciale atlasprojecten, aan gewerkt door tientallen vrijwilligers uit
onze vereniging in samenwerking met Naturalis. Met Sim Broekhuizen en Berry van der
Hoorn wordt teruggekeken op deze periode van hard werken en wordt de Zoogdieratlas
onder de loep genomen.

Eekhoorn

Sciurus vulga

De eekhoorn is een va
dieren. De soort is gem
jaar door overdag act
pluimstaart, de grote o
de oren. Hun lange ten
goede klimmers. De kl
van oranje of rood tot
scherp afgescheiden va
vacht op de rug en de
zijn nagenoeg even gro
staartpunt tot 45 cm, w
tot 410 g (WILTAFSKY 1978)
Eekhoorns leven groten
en het voorjaar, wanne
worden benut (HOLM 1987
namelijk beperkt tot de
bos houden ze geen m
naaldbomen klein zijn
(WAUTERS & DHONDT 1987).

Leefomgeving
Eekhoorns komen in o
van naaldbos en gemen
groei, in houtwallen en
een beboste omgeving
rijk. De soort komt da
gronden in het oosten,
Limburgse heuvelland
Zuid-Holland, waar ze
gebieden beslaan in na
meer dan 10 ha. De le
lappen elkaar grotendee
en hebben weinig overl

Voedsel
Het voedsel bestaat vo
loof- en naaldbomen en
bloeiwijzen, bladeren,
insecten, eieren en jong
sumptie van paddensto
een speciale plaats in, om
ding van de sporen (SLO

Areaal
De eekhoorn komt in
Ierland tot Kamtsjatk
loopt tot aan de Barent
landse Zee langs de no
der Korea en het Japan
TERS 1999A).

Stefan Vreugdenhil

Voorkomen in Ned
Prehistorie
De oudste resten van e
opgravingen van meso
derzettingen: Hoge V

Het maken van een atlas begint met het vinden van voldoende fondsen. Dit bleek veel
vlotter te gaan dan vooraf werd gedacht en
vele organisaties en particulieren hebben
een bijdrage geleverd. “Het heeft me verrast
dat het zó goed ging. Op voorhand had ik besloten me niet met de fondsenwerving bezig
te houden, want het redactiewerk voor zo’n

omvangrijk boekwerk is al complex genoeg.
Ik heb het dus op enige afstand gevolgd,
maar is heel verheugend dat het zo soepel
is verlopen”, aldus Sim Broekhuizen.

Meer kennis Hierdoor werd het dus
mogelijk om een opvolger te maken van de
Zoogdieratlas uit 1992, waar Sim ook aan
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meewerkte. “In de oude atlas zijn data gebruikt tot 1988, maar in de afgelopen decennia is veel veranderd. De verspreiding is voor
veel soorten veranderd, maar ook de kennis
over zoogdieren is enorm toegenomen.
Nieuwe hulpmiddelen als cameravallen en
batdetectors geven veel nieuwe data. De
nieuwe atlas geeft dan ook een heel ander

beeld. Bijvoorbeeld met spectaculaire
nieuwkomers als de wilde kat, waar je zonder nieuwe technieken waarschijnlijk niks
van had geweten. Fascinerend!”
“Met een aantal soorten gaat het duidelijk
beter en met andere minder, maar de afname van de hamster kan natuurlijk niet
worden gecompenseerd met de toename
van de das. Een voor- of achteruitgang moet
je per soort bekijken. En er zijn nog steeds
soorten waarvan we eigenlijk heel weinig
weten over de stand van zaken, zoals de
kleine marters. Wie ziet er nou wel eens een
wezel of hermelijn? Van deze soorten hebben we zo weinig gegevens, dat er niet veel
onderbouwd over te zeggen valt. Voor het
onderzoek aan kleine marters biedt de ontwikkeling van de ‘Mostela’ door de Werkgroep Kleine Marterachtigen nieuw kansen
(zie ook Zoogdier 26(1)). Als we daar meer
systematisch mee aan de slag kunnen gaan,
kan er in een volgende atlas wellicht wel een
veel beter beeld worden gegeven. Dit is een
mooie uitdaging.”

Alle zoogdieren bij elkaar Berry
van der Hoorn van ‘Natuur van Nederland’uitgever Naturalis noemt het heel knap dat
het is gelukt om alle Nederlandse zoogdieren bij elkaar te brengen in één boek. In totaal gaat het om maar liefst 106 soorten.
“Dat is echt een compliment voor de redactie. Want het is absoluut een meerwaarde
ten opzichte van andere zoogdierboeken dat
de vleermuizen, landzoogdieren én zeezoogdieren in deze atlas samenkomen.”

walviswaarneming, van een dier dat onderweg is van iets onbekends naar iets onbekends. Maar het geeft wel aan dat sommige
soorten in bepaalde tijden wel in de zuidelijke Noordzee terechtkomen, of juist niet
meer. De oorzaak ligt vaak in de leefgebieden in het Arctisch gebied. Dat maakt het
ook zo interessant.”

erl and

se zoo gdie

ren

voor het eerst gegevens uit de pre-historie
opgenomen in deze atlas. Sim: “Ik had altijd een soort schuldgevoel dat dit soort
oude gegevens in 1992 niet in de atlas
waren opgenomen. Nu is er een website
(BoneInfo) waar alle gegevens van opgravingen in Nederland op staan. En ook walvisstrandingen.nl is een goede bron. De
meerwaarde van de atlas zit in de detailgegevens, saillante details en de interpretatie van de meldingen. Die ontbreken op
die sites.”

Digitale Zoogdieratlas “De nadruk
ligt in de atlas op de verspreiding van de
soorten en de veranderingen daarin”,
meldt Sim. “Voor de diepere ecologische
achtergronden moet je elders terecht.
Daarom is het zo leuk dat er straks ook
een Digitale Zoogdieratlas komt. Via die
website kun je doorlinken naar allerlei andere bronnen, voor degenen die zich ook in
de ecologie willen verdiepen. Dat is ook
een van de doelen van de atlas: mensen
enthousiasmeren om zelf aan de slag
te gaan met zoogdieronderzoek. Met
een combinatie van papieren en digitale atlas hebben we een groter be-
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1970-198
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1989-201
88)
(1970-19
uitbijter
12)
(1989-20
uitbijter

an de bekendste Nederlandse zoogakkelijk te zien doordat hij het hele
ief is. Kenmerkend zijn de lange
ogen en in de winter de pluimen op
nen met lange nagels maakt ze tot
eur van de vacht op de rug varieert
kastanjebruin, zwartbruin of grijs,
an de witte buik. In de winter is de
flanken wat grijzer. De geslachten
oot en zwaar (lengte van neus tot
waarvan 15-20 cm staart, en wegen
).
ndeels solitair, behalve in de winter
eer nesten soms gemeenschappelijk
7). In de winter is de activiteit voorvoor- en namiddag, maar in naaldiddagpauze, doordat de zaden van
en ze dus langer moeten foerageren

ons land vooral voor in bosranden
ngd bos, in loofbos met rijke ondern -singels en in tuinen en parken in
g. Vooral naaldbomen zijn belangaarom van oudsher voor op zandmidden en zuiden van het land, het
en in de duinen van Noord- en
e zijn uitgezet (BIJLSMA 1992). De leefaaldbos 2-5 ha en in loofbossen tot
efgebieden van de mannetjes overels, die van de vrouwtjes zijn kleiner
ap (WAUTERS & DHONDT 1992).

ornamelijk uit zaden en noten van
n struiken, aangevuld met knoppen,
bast, bosvruchten, paddenstoelen,
ge vogels (WILTAFSKY 1978). Bij de conoelen neemt die van truffelachtigen
mdat deze bijdraagt aan de verspreiOS ET AL. 2015).

Chr.) (LAARMAN 2001) en bij Hardinxveld-Giessendam
(4700-4450 v. Chr.) (OVERSTEEGEN ET AL. 2001). Dat eekhoornresten bij archeologische opgravingen weinig zijn aangetroffen komt vooral doordat de soort leeft in bossen op de
hogere en meestal zuurdere zandgronden, waarin de kans
op het ontstaan van fossielen klein is.
Historische gegevens tot 
In de negentiende eeuw werd het voorkomen van eekhoorns gemeld voor Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant (BIJLSMA 1992). Het is
niet duidelijk in hoeverre het hier altijd ging om vestigingen vanuit het natuurlijke verspreidingsgebied, of dat er
dieren zijn uitgezet nadat plaatselijke populaties waren
verdwenen. Uitzettingen of ontsnappingen hebben in ieder geval plaatsgevonden in Gaasterland (fr) en bij
Noordwijk (zh) (omstreeks 1860), bij Ter Apel (gr; 1896)
en Serooskerke (ze; 1910), op Texel (1922), in Amsterdamse en Rotterdamse parken, op Ameland, en in Zeeland bij
Valkenisse, Cadzand, Krabbendijke, Ter Hooge bij Middelburg en Sint Jansteen bij Hulst (BIJLSMA 1992, WIELAND 2010).
Niet overal leverde dit een geslaagde vestiging op, zoals op
Texel en Ameland. Wel werden met de aanplant van
(naald)bos de leefomstandigheden voor de eekhoorn
steeds beter en verspreidde de soort zich steeds verder, zoals in Noord-Brabant (RITZEMA BOS 1879).

nagenoeg geheel Eurazië voor, van
a. De noordgrens van het areaal
szzee, de zuidgrens van de Middeloordrand van de steppezone tot onse eiland Hokkaido (GURNELL & WAU-
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Veranderingen en oorzaken
Aan het begin van de jaren 1960 waren er veel meldingen
van dode en stervende eekhoorns en nam het aantal dieren
sterk af (BIJLSMA 1992). Ook op veel andere plaatsen in WestEuropa namen de populaties tussen 1960 en 1970 sterk in
omvang af (VERBEYLEN 2003A). Hoewel de oorzaak niet zeker
is, bleek uit onderzoek in Engeland dat daar een aan het
myxomatosevirus verwant parapokkenvirus een belangrijke rol heeft gespeeld (KEYMER 1983). Nadien heeft de stand
zich in veel gebieden weer behoorlijk hersteld, al is het niet
zeker of de aantallen van voor de epidemie weer zijn gehaald. Het lijkt erop dat zo af en toe weer een besmettelijke ziekte de kop opsteekt en daardoor populaties plaatselijk afnemen. Zo werden in de winter van 1999/2000
opvallend veel dode eekhoorns in de bossen in Drenthe en
Brabant gemeld (DIJKSTR A 2000A).
De verspreiding van de eekhoorn in Nederland neemt nog
altijd toe als gevolg van bosuitbreiding, uitzettingen in het
westen van het land en kolonisatie van bossen in de provincie Flevoland, die met het ouder worden steeds geschikter worden voor de eekhoorn. Plaatselijk is er echter
ook sprake van een afname als gevolg van versnippering
binnen kleinere boscomplexen.
De waarnemingen in het kader van het nem-meetnet Dagactieve Zoogdieren (daz) over de periode 1996-2014 geven
aan dat zowel landelijk als in de duinen van het vasteland de
stand tot 2007 vrij stabiel was, maar dat de trend sinds 2006
negatief is, ondanks een zeker herstel in 2014. De landelijke
dip in 2013 was het gevolg van een combinatie van het nagenoeg ontbreken van zaden van beuk en eik in de herfst
van 2012 en een lange winter met veel sneeuw in 2012/13.
Bedreigingen en bescherming
Afgelopen 20-30 jaar worden er in Nederland in toenemende mate uitheemse eekhoorns verhandeld en als huisdier
gehouden. Deze kunnen, als ze ontsnappen of worden losgelaten, een ernstige bedreiging vormen voor de inheemse
eekhoorn, zoals de verdringing van de inheemse eekhoorn
in Groot-Brittannië en Italië door de uit Amerika afkomstige grijze eekhoorn Sciurus carolinensis heeft laten zien
(GURNELL & WAUTERS 1999A). Ook zijn er aanwijzingen dat de in
Nederland ontsnapte Pallas’ eekhoorn (zie aldaar) onze eekhoorn verdringt (DIJKSTR A & DEKKER 2008). Andere eekhoornsoorten, zoals de Japanse eekhoorn S. lis, kunnen eveneens
een bedreiging vormen. De enige maatregel die werkt om
verdringing door uitheemse eekhoorns te voorkomen is
het verbieden van het houden en verhandelen ervan. Daar
is in 2013 een begin mee gemaakt door een verbod in te
stellen voor grijze eekhoorn, Pallas’ eekhoorn en Amerikaanse voseekhoorn S. niger. De Nederlandse overheid
heeft plannen om in 2015 het houden en verhandelen van
meer eekhoornsoorten te verbieden.
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Geïndexeerd aantal waargenomen eekhoorns (1996=100)
in het nem-meetnet Dagactieve
Zoogdieren in Nederland
(blauw) en in de duinen
(oranje) in 1996-2014.
Indexed number of observed
red squirrels (=) in the
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Omdat eekhoorns knoppen en scheuten eten en bast afritsen voor het bouwen van nesten, werden ze vroeger als
schadelijk voor de bosbouw gezien en mede daarom bejaagd. Tegenwoordig onderkent men de belangrijke rol
van de eekhoorn bij de verspreiding van zaden en is de
jacht gestopt.
Het is van belang om volwaardige bosecosystemen, waarin
alle bosfasen van zaailing tot dode boom aanwezig zijn, in
stand te houden en waar nodig te ontwikkelen. Daarnaast
is het belangrijk om de versnippering van kleine boscomplexen te stoppen en op te heffen, om de eekhoorn de kans
te geven bossen en bosjes waar de soort is verdwenen opnieuw te koloniseren (EURLINGS & DIJKSTR A 2010).
Eekhoorns kunnen al vanaf eind januari jongen hebben.
Het kappen van bomen waarin niet goed te beoordelen is
of er eekhoornnesten in zitten (sparren en in mindere
mate bomen met holten) zou niet moeten plaatsvinden
vanaf 1 februari om het verloren gaan van jongen te voorkomen (POT 2014).
Vilmar Dijkstra


Red squirrel Sciurus vulgaris
Red squirrel is common throughout the higher sandy soils
in the east, centre and south of the country and in the hills
of Limburg. Populations in the dunes of Noord-Holland
and Zuid-Holland are the result of reintroduction. The
same is true for individuals reported from other parts of
the country. Red squirrels mainly live in forests, woodland
borders, wood banks, gardens and parks. Especially the
presence of coniferous trees are important. Red squirrels
are becoming more abundant as a result of afforestation,
although sometimes numbers significantly decrease locally
as a result of an outbreak of an infectious disease.

96

erland

eekhoorns in Nederland komen uit
lithische en vroeg-neolithische neVaart in Flevoland (5300-4200 v.



“In de vorige atlas waren de zeezoogdieren
niet behapbaar, door gebrek aan kennis,”
zegt Sim. “Waarnemingen van walvissen zijn
ook anders dan bij de andere zoogdiergroepen. Er zit een zekere toevalligheid in een

Serie Natuur van Nederland Naturalis is dan ook blij met dit nieuwe onderdeel in de serie. “Zoogdieren zijn natuurlijk
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teksten, dus het is raadzaam om die ook digitaal te verspreiden. Hoe groter het bereik,
hoe beter!”



reik.” Ook Berry ziet een groot belang voor
de Digitale Zoogdieratlas: “Liefhebbers
kopen vaak een boek, maar andere geïnteresseerden bereik je beter via internet. En
het meeste werk zit in het schrijven van de
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De ‘Atlas van de Nederlandse zoogdieren’
wordt verspreid door de KNNV Uitgeverij.
Het boek zal verkrijgbaar zijn op de Zoogdierdag en vervolgens in de betere boekhandel, maar ook via www.zoogdierwinkel.nl van
de Zoogdiervereniging en www.knnvuitgeverij.nl. Via de website van de KNNV Uitgeverij
is het mogelijk om voor in te tekenen, u krijgt
de atlas dan vanzelf thuis gestuurd. De Digitale Zoogdieratlas komt beschikbaar via
www.verspreidingsatlas.nl.

beeldbepalende dieren. Wat de soortenrijkdom betreft is het een relatief kleine groep,
maar wel enorm aaibaar en maatschappelijk belangrijk. Wij vinden het prachtig om
ook groepen als vogels en zoogdieren in de
serie te hebben. We bieden graag een platform voor kennis van buiten Naturalis. Dit
zien we ook als een verschuivende rol van
Naturalis, om experts van buiten te faciliteren.”

Dank aan alle betrokkenen Berry
van der Hoorn benadrukt nog graag de grote
prestatie die is neergezet door alle vrijwilligers. “Het maken en uitgeven van zo’n omvangrijk boekwerk is ongelofelijk moeilijk,
hier wordt wel eens aan voorbijgegaan. We
moeten ons ook realiseren dat er nog nooit
een atlas volgens de oorspronkelijke planning is verschenen. Daarom hulde voor iedereen die in eigen tijd aan de Zoogdieratlas
heeft gewerkt .”
Stefan Vreugdenhil is hoofdredacteur van
Zoogdier en werkzaam op het Bureau van
de Zoogdiervereniging.
(stefan.vreugdenhil@zoogdiervereniging.nl)

Waarnemingen

Bijzondere waarnemingen van zoogdieren
in Vlaanderen en Nederland.

Zwarte reeën komen wel vaker voor in Noord-Oost-Vlaanderen. Foto Luc Dijon

Melanistisch ree Op 11 september zag
Luc Dijon een zwarte reebok in het Drongengoed in Ursel in de provincie Oost-Vlaanderen. De zwarte kleur wordt veroorzaakt
door melanisme: een genmutatie die ervoor
zorgt dat het pigment melanine in grote hoeveelheden wordt aangemaakt. Het is dus in
feite de tegenpool van albinisme. Melanisme
komt wel vaker voor bij reeën, en in NoordOost-Vlaanderen worden af en toe zwarte
exemplaren gespot. In Duitsland zijn er zelfs
plaatsen waar bijna de gehele populatie uit
zwarte reeën bestaat.

Halfblinde steenmarter Sinds mei
2012 wordt in Hoboken Polder (Antwerpen)
onderzoek verricht naar de aanwezige zoogdieren. Er wordt geschat dat er vier of vijf
steenmarters in het gebied leven, waarvan
er eentje wel erg in het oog springt. Doordat
hij blind is aan zijn rechteroog, reflecteert dit
oog het ingevallen licht niet. Op nachtelijke
camerabeelden is hij dus gemakkelijk te
herkennen omdat er maar één lichtbolletje
te zien is in plaats van twee. Eenoog werd
voor het eerst waargenomen op 20 maart
2013, de voorlopig laatste waarneming dateert van 3 februari 2014. Op basis van de
beelden die werden vastgelegd door camera’s op verschillende locaties, lijkt de marter
een normaal verspreidingsgebied te hebben.

De medewerkers van Natuurpunt Hobokense Polder merkten wel op dat Eenoog op
de beelden nooit geursporen of vlaggen
plaatste, een gedrag dat frequent werd
waargenomen bij de andere marters in het
gebied. Hoe éénoog zijn rechteroog is verloren, is niet duidelijk. Dit kan het gevolg zijn
van een gevecht met een andere steenmarter of een hond, maar het is best mogelijk
dat het gaat om een aangeboren afwijking.
Dat hij zeker een jaar heeft weten te overleven onder concurrentiedruk van soortgenoten bewijst dat steenmarters zich goed
kunnen aanpassen, en dat is ook de reden
waarom de soort het goed doet in verstedelijkte gebieden.

De halfblinde steenmarter Eenoog wist zeker een jaar
te overleven. Foto Bert Mertens

Vossenburcht onder tuinhuis
Johan Lefebvre woont in Denderleeuw, een
dorp met vele woonwijken waar de natuur
zich beperkt tot de Dendervallei en de hoger
gelegen kouters. Wat zoogdieren betreft zijn
het vooral de courante soorten als mol, bosmuizen en bosspitsmuizen, egel en konijn
die in de tuin te zien zijn. Voedsel genoeg dus
voor een vos. Daarnaast biedt de tuin van
Johan blijkbaar ook de perfecte woongelegenheid voor een moedervos en haar jongen.
In het voorjaar van 2015 nam een vrouwtjesvos haar intrek onder het tuinhuis, dat geen
betonnen vloer heeft, maar lichtjes verhoogd
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Moeder en jongen te zien op beelden van de cameraval
in de tuin. Foto Johan Lefebvre

van de grond staat. De ingang van het vossenhol bevindt zich achter een schuin opgestelde plaat tegen de muur. Dankzij het
uitzetten van een cameraval kon Johan vast-

Butskop, Wenduine/Harendijke, 27 augustus 1922

Deze foto is genomen door fotograaf Idés Louwage Kiebooms die actief was als souvenirfotograaf in Blankenberge in de jaren twintig van vorige eeuw. Toen in augustus 1922 een
Butskop of Hille (Hyperoodon ampullatus) levend strandde in Wenduine, ter hoogte van kilometerpaal 46 op de wijk Harendijke, was fotograaf Louwage erbij om deze op de foto te
vereeuwigen. Het ging om een wit specimen, een mannetje van ongeveer 2.000 kg. en 7,36
m lang. Volgens de literatuur zou op dezelfde plaats (sic) drie jaar later weer een mannetje aanspoelen... in de maand augustus. Waarschijnlijk berust dit op een vergissing en gaat
het om de Butskop die in augustus 1922 strandde. In het boek Zoogdieren in Vlaanderen
wordt melding gemaakt van 2 bekende strandingen aan de Belgische kust in 1922 en 1925.
Ingezonden door Pierre Mannaert

stellen dat het vrouwtje zeven puppy’s gekregen had. Dit verhaal illustreert mooi dat
tuinen een belangrijk deel uitmaken van de
natuur in de Lage Landen en dat hiervoor
niet altijd grote aanpassingen nodig zijn.

Leucistische grootoorvleermuis
In Broechem in de provincie Antwerpen werd
een leucistische gewone grootoorvleermuis
gevangen. Net als bij albinisme hebben leucistische zoogdieren een bleke vacht. Een
belangrijk verschil is dat leucistische zoogdieren normaal gekleurde ogen – en vaak
ook een normaal gekleurde huid – hebben.
Albino’s zijn niet in staat om het donkere pigment melanine aan te maken en dat geeft
hen de karakteristieke rode ogen en roze
huid. Terwijl albino’s zeer gevoelig zijn voor
zonlicht, kunnen de meeste leucistische dieren net zo goed zonlicht verdragen als hun
normaal gekleurde soortgenoten. Al is dit
voor vleermuizen misschien minder van belang.

Vleermuis legt 20 kilometer af
Technologie stelt ons in staat om de verplaatsingen van dieren in groot detail te vol-

gen. Ingekorven vleermuizen zijn klein,
wendbaar en kunnen snelheden van 40 km/u
halen. Zonder hulpmiddelen is het onbegonnen werk om een exemplaar in de duisternis te volgen. Door een ingekorven vleermuis
van een zendertje te voorzien, slaagden onderzoekers erin om Charlotte – want zo werd

ze genoemd – over een afstand van maar
liefst twintig kilometer te volgen. Een team
van onderzoekers van N8 voerde in samenwerking met vrijwilligers van de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt de
achtervolging uit met behulp van verschillende antennes en wagens. De tocht leverde
heel wat nuttige informatie op. Zo kwam aan
het licht dat de vleermuis grote afstanden
langs kleine en grote waterlopen vliegt. Dat
vermoeden was er al langer, maar nu werd
het ook aangetoond. Verder vloog de vleermuis voornamelijk langs houtkanten en bomenrijen. Belangrijk bleken ook de kleine
bosjes die de vleermuis tegenkwam. Telkens werd in deze kleine stukjes natuur
even halt gehouden om te jagen op insecten. Dit toont het belang aan van kleine natuurgebieden, bomenrijen en houtkanten in
het landschap. Hopelijk kunnen we met de
opgedane kennis en de betrokken overheden aan de slag om de vleermuizen beter te
beschermen.

Grote klis vangt vleermuis In de
tuin van het Provinciaal Groendomein Rivierenhof vond domeinwachter Simon De
Smedt een dode grootoorvleermuis die was
vastgeraakt in de bloem van een grote klis.
De vruchten van de grote klis blijven dankzij
weerhaakjes aan de vacht van dieren hangen en worden op die manier verspreid. Voor
lichte dieren als vleermuizen kunnen de
weerhaakjes echter een dodelijke val vormen. De vleermuis hing met haar vleugels
vast aan de weerhaakjes. Omdat ze er al een
tijdje hing en dus al in staat van ontbinding
verkeerde, was het niet met zekerheid vast
te stellen of het om een grijze of een gewone
grootoorvleermuis ging.

De weerhaakjes van de grote klis kunnen een dodelijke val vormen voor vleermuizen zoals deze grootoorvleermuis. Foto Simon De Smedt

Ontdek de wereld van de

De das heeft in Nederland een spectaculaire comeback gemaakt en dat wordt in 2015 gevierd met het
‘Jaar van de Das’. Drie Nederlandse experts vertellen
het verhaal van dit indrukwekkende zoogdier.

Nederlandse

ZOOGDIEREN
voor maar 25 euro per jaar!
Ontdek de wereld van de Nederlandse zoogdieren voor ongeveer 25
euro per jaar. En draag met uw lidmaatschap bij aan onderzoek naar
en bescherming van de Nederlandse zoogdieren. Leden van de Zoogdiervereniging ontvangen vier maal per jaar Zoogdier. Met prachtige
foto’s en unieke artikelen is Zoogdier het enige tijdschrift dat alle in
het wild levende zoogdieren bij u thuis brengt. Van egel tot eekhoorn,
van bever tot boommarter en van das tot otter. Dit populair-wetenschappelijke blad is een must voor iedere natuurliefhebber.
De leden van de zoogdieren- of vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt
betalen slechts 15 euro per jaar om Zoogdier te ontvangen.

Dit boek is te bestellen via
www.zoogdierwinkel.nl
voor € 24,95!

Te koop in onze Natuurpunt Winkel

Marter Protect
€ 103,45 (leden) / € 114,95
Steenmarters in de buurt?
Bescherm je auto met Marter
Protect. Dit hoogspanningsapparaat werkt zoals een
schrikdraad, en wordt in de
motorruimte gemonteerd.

Automatische
kippendeur

Compendium van
dieren als dragers
van cultuur

€ 305 (leden) / € 315
Hou je kippen binnen en
de vos buiten met deze
automatische kippendeur
Anti-Fox-Security. Eenvoudige installatie. Geschikt voor
elk kippenhok.

Artikel Nr.: 95734
Artikel Nr.: 95705

€ 94,50 (leden) / € 105
Dieren spelen een belangrijke
rol in onze kunst, verhalen
en cultuur. Compendium van
Dieren als dragers van Cultuur
is een rijk geïllustreerde naslagwerk dat je een grensverleggend inzicht geeft.
Artikel Nr.: M23746

Bestel online: www.natuurpunt.be/winkel
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Zoekkaart muizen
€ 1,50
Ondek onmiddellijk welke
muizen je tegenkomt met de
geweldige zoekkaarten van
Stichting Veldwerk.
Artikel Nr.: M23549

Het gebied waar de tellingen plaatsvonden

In groepsverband
rosse vleermuizen tellen
De rosse vleermuis is in een groot deel van Nederland een algemene soort, maar
komt in delen van Zuid-Holland niet of nauwelijks voor. Een melding in 2013 uit de
omgeving van Maassluis, waar tientallen dieren op een vliegroute langskwamen, was
aanleiding om te proberen uit te zoeken waar deze dieren vandaan kwamen. Door dit
in groepsverband te doen werden mooie resultaten bereikt.

Kees Mostert

In juni 2013 werd door Maarten Breedveld
melding gemaakt van een vliegroute van vele
tientallen rosse vleermuizen. De dieren volgden een rij populieren langs de Nieuwe Waterweg en de Oranjeplassen bij Maassluis en
vlogen naar het oosten in de richting van
Maassluis. Deze melding was om meerdere
redenen opvallend. Rosse vleermuizen vol-

gen over het algemeen nauwelijks lijnvormige elementen. Bovendien was onbekend
waar deze dieren vandaan kwamen. Als je de
vliegrichting zou volgen waar de dieren vandaan kwamen, zou je uitkomen in Hoek van
Holland. Voor deze boombewonende soort is
hier echter geen geschikte habitat aanwezig
want oud bos ontbreekt hier. Het Europoort-
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gebied en de Noordzee vallen in dit opzicht
helemaal af.
In noordelijke richting ligt wel het Staelduinse Bos, een geïsoleerd loofbos in de omgeving van ‘s Gravenzande. Bij onderzoek in
2013 was hier een verblijfplaats van ongeveer
tien rosse vleermuizen gevonden. Het bos is
al vaker op vleermuizen onderzocht en het

was voor het eerst dat deze soort hier werd
aangetroffen. De waarneming van Maarten
was reden om nader uit te zoeken wat hier
precies aan de hand was.

Veldinstructies
Om vliegroutes van rosse vleermuizen in
kaart te brengen werd besloten met zo veel
mogelijk mensen op strategische telposten
een avond te laten tellen. Op 4 juni 2015 organiseerde de Zoogdierenwerkgroep ZuidHolland een gemeenschappelijke telling. Er
waren veertien mensen beschikbaar. Het
was een zonnige avond, aan de warme kant
en er was vrijwel geen wind. De vrijwilligers
werden verdeeld over zeven telposten tussen
het Staelduinse Bos en Maassluis, met tenminste een ervaren waarnemer per post. De
vraag was hoeveel dieren er per locatie passeerden en uit welke richting zij kwamen.
Voor de gelegenheid werd er een speciale
‘groepsapp’ in het leven geroepen, zodat we
elkaar tijdens de telling direct op de hoogte
konden brengen van de ontwikkelingen.

Recente ontwikkeling
Het Staelduinse Bos, gelegen bij Hoek van
Holland, ligt in een omgeving met glastuinbouw, dorpen en steden en een grootschalig
akkergebied langs de Nieuwe Waterweg. Op
wat grotere afstand ligt het veenweidegebied
Midden-Delfland. Hier en daar zijn recrea-

tiegebieden aangelegd met grote plassen. In
deze omgeving zijn verschillende inventarisaties van vleermuizen uitgevoerd, maar tot
voor kort werden hier vrijwel nooit rosse
vleermuizen waargenomen. De meest dichtbij gelegen verblijfplaatsen van rosse vleermuizen waren bekend van landgoederen bij
Den Haag, ruim 20 km noordelijker.

Telposten
Zoals verwacht werden op 4 juni langs de
populierenrij bij de Oranjeplassen de meeste
dieren gehoord. Er passeerden hier 31 dieren tussen 22.11 en 22.45 uur. Hiervan bleken
16 dieren recht over de polder naar de Oranjeplassen te vliegen. Vanuit het oostelijke
deel van het Staelduinse Bos vlogen ze in
een breed front richting Oranjekanaal. De
meeste dieren vlogen boven open terrein
richting de Oude Spui om anderhalve km
verderop in twee groepen te splitsen. Iets
meer dan de helft van de dieren vloog schuin
naar het zuidoosten en volgde de populierenlaan langs de Nieuwe Waterweg. De anderen staken het akkerbouwgebied over op
een hoogte van minstens 30 meter. De vliegsnelheid werd ook nog bepaald: deze bedroeg ongeveer 32 km per uur. Aan de
westkant van het Staelduinse Bos werd ook
gepost. Hier werd maar eenmaal een rosse
vleermuis waargenomen die westelijke richting vloog.

Eén van de recreatieplassen waar rosse vleermuizen foerageren. Foto Kees Mostert
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Wat later op de avond werd in het Staelduinse Bos een verblijfplaats van rosse
vleermuizen in een boom gevonden. Dit was
in het deel waar vorig jaar ook al activiteit
was waargenomen. Helaas bleek deze boom
de volgende avond al weer verlaten. Zodoende kon geen telling van uitvliegende
vleermuizen uitgevoerd worden. Laagvliegende dieren maakten duidelijk dat er in
westelijke deel van het bos nog een verblijfplaats aanwezig moest zijn.

Foerageerplaatsen
Wat betreft foerageerplaatsen bleek een
aantal recreatieplassen favoriet te zijn bij de
rosse vleermuizen. Een deel van deze plassen is zo niet zo lang geleden aangelegd.
De Oranjeplassen, niet ver van de Nieuwe
Waterweg, werden als eerste bezocht. Hier
werd het grootste aantal langsvliegende dieren geteld. Tussen 22.30 en 23.00 werden
zeker 10 foeragerende dieren waargenomen.
Vanaf deze plassen vlogen de meeste dieren
verder naar het oosten, waarschijnlijk naar
de recreatieplassen in Midden-Delfland. Om
dat uit te zoeken waren enkele aanvullende
bezoeken nodig.

Fine-tunen
Na de telling op 4 juni werden enkele aanvullende bezoeken gebracht aan MiddenDelfland. Afgelopen zaterdag werden tevens

Een deel van de conversatie via
de speciale groepsapp:
Rudy (22.02) eerste rosse gehoord
Bart: (22.02) Vliegend ?
Rudy (22.03) Ja, twee nu
Gerben (22.09) 1e rosse richting Rotterdam
vliegt langs
Anton (22.09) hier ook, over de masten
Maarten (22.11) wij hebben er nu twee bij
de Oranjeplassen / Bomerij
Anton (22.11) Bonnerlaan
Kees (22.11) twee nu over ons heen richting
Maassluis
Bart (22.13) eerste west
Overvliegende rosse vleermuis. Foto Kees Mostert

diverse plassen in het Westland onderzocht.
Dit leverde minder resultaat op. Alleen boven
het recreatiegebied Het Kraaiennest bij De
Lier werd een rosse vleermuis gehoord. Al
met al vliegen de rosse vleermuizen met
gemak 20 km van de kolonieplaats om dergelijke plassen te bezoeken. Direct ten oosten van Maasluis werden inderdaad vroeg in
de avond overvliegende rosse vleermuizen
gehoord. De dieren vlogen over een breed
front door open gebied naar het westen van
Maassluis. Ook boven de Krabbenplas bij
Vlaardingen foerageerden later in de avond
tussen de 15 en 20 rosse vleermuizen. Dit is
een globale schatting; als er zoveel rosse
vleermuizen dicht bijeen foerageren is op
een detector een kakofonie van geluid te
horen en is nauwkeurig tellen niet meer mogelijk. Ook boven kleinere plassen en vaarten
tussen Maasland en Vlaardingen werden
kleine aantallen foeragerende dieren waargenomen.
Tot een afstand van ongeveer 15 km van het
Staelduinse Bos werden foeragerende rosse
vleermuizen gehoord. De actieradius van
deze kolonie was naar het oosten toe min of
meer in beeld gebracht.
Ten noordoosten van het Staelduinse Bos ligt
het Westland. Dit glastuinbouwgebied is grotendeels ongeschikt als foerageergebied,
maar mogelijk konden ook hier enkele locaties voor dit doel gebruikt worden. In juli
werden hier alle mogelijke gebieden bezocht. Dit leverde alleen bij recreatiegebied
Kraaijenstein een foeragerende rosse vleermuis op.

Samenvattend
Uit het hiervoor beschreven onderzoek blijkt
dat het met de inzet van een groep vrijwilligers mogelijk is in korte tijd veel nieuwe in-

Kees (22.15) nog eentje
formatie te verzamelen over vliegroutes, kolonieplaatsen en foerageergebieden van
vleermuizen. Hierbij helpt het wel als het om
een goed herkenbare vleermuissoort gaat
als de rosse vleermuis. Bij deze soort zijn
dieren met een detector over een relatief
grote afstand te horen, en bovendien vaak
goed te zien, vooral in de eerste helft van de
avond. Aanvullende vragen kunnen in kleiner
verband worden uitgezocht.

Bart (22.17) een ree

Vliegroute

brede baan

Zoals ook elders in Nederland is waargenomen blijken rosse vleermuizen in de omgeving van Hoek van Holland en Maassluis
vooral over open gebieden te vliegen. Op de
route naar de Oranjeplassen stuiten zij op de
Nieuwe Waterweg. De hier aanwezige populierenrij vormt een geleidende structuur
tot aan de Oranjeplassen. Een deel van de
rosse vleermuizen houdt een meer oostelijke
koers aan en komt via open polders bij deze
plassen.
Ten oosten van de Oranjeplassen is er nauwelijks meer sprake van een gezamenlijke
vliegrichting.

Kees (22.26) in totaal 11 hier

Ontwikkeling in Zuid-Holland
Op basis van eerder uitgevoerde inventarisaties mag aangenomen worden dat rosse
vleermuizen in een recent verleden ontbraken in het Staelduinse bos. Waarschijnlijk
houdt dit verband met de geïsoleerde ligging. In 2013 werden er voor het eerst aanwijzingen gevonden dat er
rosse
vleermuizen huizen in dit bosgebied. Dit past
in een veel breder beeld dat de soort zich uitbreidt in Zuid-Holland. Zo werden er in 2010
voor het eerst kraamkolonies gevonden in
het Kralingse Bos en in 2012 in het binnenduingebied van Voorne.
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Maarten (22.18) nu in totaal vier hier
Frank (22.19) nu zes in totaal
Maarten (22.21) Nu 12
Anton (22.22): Nog een, onder de hoogspanningsmast door (laatvlieger, nog een)
Rudy (22.25) Hier vliegen nog steeds rosse
Anton (22.25) Ze gebruiken hier een vrij

Maarten (22.28): 22
Gerben (22.30) Hier 12
Anton (22.31) hier wordt gefoerageerd
boven de weilanden door meerdere ex.
Maarten (22.41) 30
Anton (22.42) hier komt al 15 min niks meer

@

over

Bart (22.42) totaal drie

Rudy (22.46) Hier nog steeds een aantal
rosse rondvliegend

Anton(22.47): 2 watertjes

Rudy (22.49) boom gevonden, alleen te laat.
Schatten dat we rond de 20 dieren hebben
gezien

Maarten (22.49) nu de eerste terugvlieger
Kees (22.49) we gaan terug lopen

Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen zetten we
ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten
en weblinks online. Kijk op
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_26-3

Nieuws
NEDERLAND
Nieuw bestuurslid
Tijdens de ledenvergadering op 21 november is Jan Hovenkamp benoemd tot bestuurslid van de vereniging. Jan introduceert
zichzelf: Bij de Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie (NJN) liep ik op mijn twaalfde
voor het eerst met een batdetector door Leiden. In de jaren daarna heb ik meegewerkt
aan veel vleermuisvangprojecten, vooral in
Zuid-Limburg. Daarnaast heb ik vaak meegedaan aan muizenprojecten. Als zzp'er
deed ik enkele vleermuisinventarisaties. Ik
studeerde economie aan de Universiteit van
Maastricht en werk nu als financieel economisch adviseur bij het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Ook naast studie en werk heb ik veel met financiën gedaan, ik was voorzitter van de NJN en
penningmeester van de congrescommissie
bij de NJN.

Twee nieuwe vleermuissoorten
ontdekt op St Eustatius
Een grootschalige expeditie om nieuwe
soorten te ontdekken komt niet vaak meer
voor in ons koninkrijk. Toch ging er begin oktober een grote groep onderzoekers op expeditie: naar St. Eustatius. Op dit Caribische
eiland, dat sinds 2010 hoort bij het koninkrijk
der Nederland, is de van de soortenrijkdom
nog veel onbekend. Naturalis Biodiversity

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

Centre leidde de expeditie waarbij ook zoogdieronderzoek werd gedaan.
Met een hangmat in de krater van een slapende vulkaan overnachten, 7 liter water per
persoon op je rug, een doos onderzoeksmaterialen, netten en palen bij 35 graden de
vulkaan op tillen: het is niet voor niets geweest. Op de rand van de krater van de vulkaan de Quill op St Eustatius is de tot nog
toe voor het eiland onbekende Lesser Antillian long-tongued bat (Monopyllus plethodon) gevangen. En als klap op de vuurpijl
vloog de volgende morgen de Mexican funnel-eared bat (Natalus stramineus), ook
nieuw voor het eiland, om de hangmat.
Sil Westra, Wesley Overman en Ellen van
Norren doen op http://www.zoogdiervereniging.nl/twee-nieuwe-vleermuissoorten-ontdekt-op-st-eustatius verslag van hun
vleermuisonderzoek als onderdeel van de
expeditie onder leiding van Naturalis.

Afscheid eindredacteur
Jaap van der Veen

Dode eekhoorns door toxoplasmose
De onderzoekers van het Dutch Wildlife
Health Centre (DWHC) hebben, in samenwerking met de Zoogdiervereniging en het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vastgesteld dat meer dan de
helft van de in het najaar 2014 onderzochte
(rode) eekhoorns is doodgegaan aan toxoplasmose, in de volksmond ook wel bekend
als ‘kattenbakziekte’. De meeste andere
dode eekhoorns vertoonden lichamelijke

De Lesser Antillian long-tongued bat (Monophyllus plethodon), nieuw voor Sint Eustatius. Foto Ellen van Norren
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Na 5 jaar eindredacteurschap neemt Jaap
van der Veen met dit nummer afscheid van
de redactie van Zoogdier. Naast de vaste
taken van een eindredacteur, vond Jaap
het ook zijn taak om zo veel mogelijk soorten zoogdieren uit Nederland en Vlaanderen aan bod te laten komen in ons
tijdschrift. Ook soorten waar in de vereniging minder aandacht is, zoals de bruine
rat. Hier is hij goed in geslaagd, en de redactie kan hier nu verder op voorbouwen.
De redactie wil Jaap hartelijk bedanken
voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Zijn
taken worden overgenomen door Dana
Bezdickova, die zich in het volgende nummer zal voorstellen.
verwondingen, en waren onder andere verkeersslachtoffers. Er zijn geen aanwijzingen
gevonden voor besmetting met een virus of
voor vergiftiging. De vondst van meerdere
dode eekhoorns in Twente in het najaar van
2014, waarbij dieren uit de boom vielen, was
aanleiding voor de Zoogdiervereniging en
het DWHC om een gezamenlijke oproep te
plaatsen om dode eekhoorns te melden en
te verzamelen voor onderzoek. Dankzij deze
oproep kwamen in 2014 meer dan 350 meldingen binnen, waarvan 35 eekhoorns zijn
onderzocht. Van deze in 2014 onderzochte
eekhoorns, blijkt meer dan de helft te zijn
doodgegaan
aan
toxoplasmose.

C O L U M N

Ook in 2015 werd het onderzoek voortgezet:
tussen 1 januari en 1 oktober 2015 onderzocht het DWHC 32 dieren, waarvan een deel
positief was. Het aantal onderzochte dieren
per maand is te laag om een uitspraak te
kunnen over eventuele temporele en geografische verschillen.

Een rapport met een opdracht
Op 29 oktober jongstleden werd in Naturalis het eerste Living Planet Report

5000 tuintellers

over ‘Natuur in Nederland’ ten doop gehouden. Dit rapport is uitgebracht

Begin november werd de 5000 ste teller op
de Jaarrond Tuintelling bereikt. Dit werd gevierd met een speciale uitzending van Vroege
Vogels. De website van de Jaarrond Tuintelling wordt steeds uitgebreider. Je kunt er nu
je onder andere ook je eigen tuinlijst bijhouden en verspreidingskaartjes per soort bekijken. Ook meedoen en de soorten in jouw
eigen tuin doorgeven? Ga naar www.tuintelling.nl .

door het Wereld Natuur Fonds, in samenwerking met Naturalis en de soor-

North African Big Carnivore
Stichting (NABCS)
Twee leden van de Zoogdiervereniging
(Peter van der Leer, Dick Klees) ontdekten tot hun schrik dat roofdieren in
Noord-Afrika verdwijnen in een alarmerend tempo. Veel van de soorten waar
Afrika bekend om is, kwamen ook boven
de Sahara tot aan de Middellandse Zee
voor. De atlasbeer is reeds uitgestorven,
de atlasleeuw bestaat enkel nog in dierentuinen, terwijl panter, caracal, serval, gestreepte hyena en jachtluipaard
een zelfde lot wacht of erger. Terwijl dit
goeddeels plaatsvindt in onwetendheid.
Zonder oorzaken te kennen valt achteruitgang niet te stoppen. Om dit tij te
keren is samen met Koen de Smet (België) een stichting opgericht, het NABCS.
Hoewel NABCS mensen in Algerije en
Tunesië opleidt in veld-ecologische
technieken, methoden en materialen introduceert, stimuleert NABCS ook lokale vrijwilligers en overheidsmensen
om bewust te worden en zelf (veld)kennis te vergaren. Neem bij interesse eens
een kijkje op de website: NABCS.org.

tenorganisaties waaronder ook de Zoogdiervereniging. Onze data zijn deel
van het fundament van dit rapport. Mooi dat in deze tijd van ‘fact free politics’een doorwrocht en gedetailleerd beeld van de staat van de natuur wordt
uitgebracht. Mooi is ook dat er daarbij onderscheid is gemaakt tussen verschillende leefgebieden: agrarisch landschap, natuurgebieden, ‘stad en
dorp’, ‘zoet water en moerassen’ en Noordzee. Die uitsplitsing maakt onder
andere duidelijk dat het met de natuur relatief goed gaat in de moerasgebieden, maar relatief slecht in het agrarische landschap.
De levendige discussie die middag in Naturalis ging dan ook vooral over de
vraag hoe we de landbouw en de natuur meer met elkaar kunnen verzoenen:
meer mét de natuur dan tégen de natuur. Dat is de eerste opdracht die uit het
rapport voortvloeit. Dat dit niet onmogelijk is vertelde ons een jonge boer uit
Friesland.
De tweede opdracht is er een voor ons als Zoogdiervereniging. De basis van
dit rapport wordt gevormd door de waarnemingen van alle soorten in Nederland. Dat geldt alleen niet voor de zoogdieren, daar betreft het 35 soorten,
ruim de helft. Onze opdracht is om die andere helft ook in beeld te krijgen.
De derde opdracht voor het team dat dit rapport uitbrengt, is om ook de flora
en de mossen mee te nemen. Dat zal gebeuren in 2017 wanneer het volgende
rapport zal uitkomen. Het rapport zal vanaf nu elke twee jaar worden uitgebracht. Het is een rapport met een boodschap die enerzijds hoop biedt –
‘diersoorten laten een voorzichtig herstel zien’– en anderzijds laat zien dat er
nog heel veel te doen is, ook voor ons. Het is een rapport met een opdracht.

Hans van Dord
Voorzitter Zoogdiervereniging
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VLAANDEREN
Mopsvleermuis terug van weggeweest
Het begon in augustus 2014 met een toevallige geluidsopname van een mopsvleermuis in Waasmunster (Oost-Vlaanderen). Dit was een van de meest opvallende ontdekkingen van de afgelopen
jaren, want de laatste waarneming da-

in maar liefst 76 procent van de bunzings
en steenmarters die het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onderzocht (vooral verkeersslachtoffers), werden sporen van rattengif teruggevonden.
Zelfs wanneer de dieren niet rechtstreeks sterven door het gif, kunnen de
toxines hun eetlust verminderen en dus
hun lichaamsconditie aantasten. In de
meeste gevallen bestaan er doeltreffende bunzing- en martervriendelijke alternatieven om ratten en muizen te

De uitgestorven gewaande mopsvleermuis duikt op in het Waasland. Foto Bram Conings

teerde al van 13 jaar geleden. Al snel
bleek het zelfs om verschillende individuen te gaan. Als voorbereiding op concrete beschermingsmaatregelen werd
een soortenbeschermingsproject aangevraagd bij de provincie Oost-Vlaanderen.
Verder onderzoek binnen dit project,
waarbij enkele zogende vrouwtjes werden gezenderd, leidde tot de ontdekking
van twee kraamkolonies met in totaal 28
mopsvleermuizen. Uit het soortenbeschermingsproject zullen eind 2015 al
eerste aanbevelingen geformuleerd worden en vooral ook een voorstel tot een
vervolgproject met concrete beschermingsmaatregelen. Lees meer in een
volgende editie van Zoogdier!

Bunzings en marters onder
rattenvergif
Sinds de jaren 1950 worden ratten en
muizen met gif bestreden. Omdat sommige gifstoffen lang in het lichaam kunnen blijven zitten, vinden ze hun weg
naar omhoog in de voedselketen. Door
het eten van vergiftigde prooidieren krijgen ook roofdieren een dosis gif binnen:

niebomen ontdekt, tegenover slechts 3
gedurende een onderzoeksperiode van 5
jaar. Op basis van deze informatie kan
Natuurpunt de nodige maatregelen treffen om deze bedreigde diergroep beter te
beschermen.

Een app om verkeersslachtoffers in te geven
Met het project ‘Dieren onder de wielen’
wil Natuurpunt onze wegen diervriendelijker maken, en het rekent daarbij op de
hulp van vrijwilligers om verkeersslachtoffers te registreren. Sinds enkele jaren
werd ‘Dieren onder de wielen’ ook mobieler. Gebruikers van een smartphone
kunnen hun waarnemingen van verkeersslachtoffers voortaan doorgeven via
drie verschillende apps van waarnemingen.be, één per besturingssysteem: ObsMapp voor Android, iObs voor iPhone en
WinObs voor Windows. Een schot in de
roos, want vandaag wordt liefst 35 procent van alle waarnemingen doorgegeven via een smartphone. Van alle
waarnemingen van verkeersslachtoffers
wordt dan weer zo’n 18 procent mobiel
ingevoerd. En dat heeft zo zijn voordelen:
het is snel, gemakkelijk en nauwkeurig.
Dus: smartphones in de aanslag en registreren maar! Het vormt de eerste stap
naar een oplossing voor dodelijke knelpunten op de weg.

bestrijden, zoals het beperken van het
voedselaanbod voor de knaagdieren en
rattenvallen die geplaatst worden waar
roofdieren er niet bij kunnen. Het volledige rapport lees je op www.inbo.be.

Nieuwe technologieën helpen
vleermuizen opsporen
Door hun nachtelijke levenswijze zijn
vleermuizen moeilijk te bestuderen. Bovendien is bekend dat vleermuizen geregeld van kolonieboom verhuizen en dat
ze over meerdere tientallen verblijfplaatsen beschikken, wat het zoeken niet vereenvoudigt.
De
technologische
vooruitgang maakt het vleermuisonderzoekers een pak gemakkelijker. Door
nachtkijkers, warmtebeeldcamera’s en
automatische batdetectoren in te zetten,
kunnen ze gerichter gaan zoeken naar
nieuwe verblijfplaatsen. Het voordeel van
het inzetten van deze verschillende
nieuwe technologieën is dat het de dieren niet verstoort. Bovendien zijn ze buitengewoon efficiënt: in totaal werden in
het Turnhouts Vennengebied gedurende
een periode van 3 maand 5 nieuwe kolo-
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Dankzij het gebruik van apps wordt mobiele
registratie van verkeersslachtoffers een pak
gemakkelijker. Foto Niels Desmet
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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

Adem inhouden en genieten De passie voor de natuur en natuurfotografie is door mijn ouders doorgegeven. De natuur houdt me constant bezig in verwondering en bewondering. Het zoeken naar de ultieme foto en terwijl kunnen genieten van de natuurpracht is voor mij de ideale combinatie.
Zoogdieren zijn reeds van begin af aan mijn grote passie, maar zijn spijtig genoeg niet altijd gemakkelijk te vinden. De
vos kom je de dag van vandaag wel vaker tegen, maar het blijft toch wel een unieke ervaring als hij ineens naar je toe
komt lopen of als je hem plots te zien krijgt. Je probeert niet meer te bewegen en je hoopt dat hij niet van je schrikt.
Gewoon adem inhouden en genieten van dit prachtige dier.
Eva Suls

