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LUTRA voor wie meer diepgang wil
Naast Zoogdier geeft de Zoogdiervereniging het wetenschappelijke tijdschrift Lutra uit. De
artikelen in Lutra gaan wat dieper
in op de materie en worden door
deskundigen eerst aan een kriti-

Overheid stimuleert biodiversiteit op

Boer zoekt

sche blik onderworpen. Lutra verschijnt tweemaal per jaar. Een los
abonnement

op

Lutra

kost

€ 25,- per jaar. Leden van de

Zoogdiervereniging krijgen kor-

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

Ga voor actuele informatie naar onze websites:

zoogdiervereniging.nl/agenda
zoogdierenwerkgroep.be/activiteiten
Op de voorpagina: Age Opdam voor zijn stal. Foto Marcel Schillemans

Agrarisch natuurbeheer is één van de prioriteiten van de
overheid. Het agrarisch gebied vormt tenslotte het grootste
deel van de oppervlakte van Nederland, maar is voor veel
soorten geen geschikte habitat meer. Voor bepaalde soorten,
zoals vleermuizen, is het agrarisch gebied juist wel
belangrijk. Bovendien helpen vleermuizen boeren door
vliegen in de stal te bestrijden en plaaginsecten bij hun
gewassen weg te vangen. Daarom hebben het Centrum voor
Landbouw en Milieu (CLM) en het Bureau van de
Zoogdiervereniging samen met vijf Brabantse boeren in het
project ‘Boer zoekt Vleermuis’ maatregelen getroffen om
vleermuizen op boerenbedrijven te stimuleren. Goed voor de
biodiversiteit en goed voor de boer.

Adriaan Guldemond, Marcel Schillemans, Joost Lommen en Herman Limpens

Ingekorven vleermuis, specialist in het jagen op pestinsecten (stalvliegen) in stallen. Foto René Janssen

boerenbedrijf

Vleermuis
De meeste vleermuizen zijn insecteneters.
Ze kunnen wel 3.000 insecten per nacht opeten. Dat ze daarmee een nuttige rol kunnen
spelen in de landbouw, een ecosysteemdienst kunnen leveren, is bekend uit buitenlands onderzoek.
In Noord-Amerika is de rups van de nachtvlinder Helicoverpa zea een ernstige plaagsoort in de katoen- en maisteelt. In Texas
jagen 1,5 miljoen vleermuizen boven katoenpercelen op deze plaaginsecten. Zo is
berekend dat jagende vleermuizen jaarlijks
$183/ha opleveren1. Ook op maispercelen
blijken vleermuizen een effectieve plaagbestrijder. Niet alleen vermindert de aantasting
van maisplanten, ook wordt de secundaire
aantasting door schimmels teruggedrongen.
Deze schimmels, die de maisplant binnendringen via de vraatplekken van de rupsen,

produceren voor mens en vee schadelijke
stoffen, zogenaamde aflotoxinen en fumosine. Hierdoor vermindert de waarde van het
gewas. Vleermuizen besparen daar zo $8/ha
wat omgerekend naar wereldschaal een
enorm bedrag van 1 miljard dollar is2.
De Ebro-delta is de rijstregio van Spanje
waar de rupsen van de rijststamboorder, een
exotische nachtvlinder, de rijst aantasten. In
deze nagenoeg boomloze, open vlakte is een
groot aantal vleermuiskasten op palen geplaatst. Negen jaar later zitten ongeveer
4.500 kleine dwergvleermuizen in de kasten.
Ze voeden zich met de rijststamboorder,
waardoor telers niet of minder hoeven te
spuiten3. Een uitgespaarde bespuiting bespaart de teler €21/ha. De kosten van het
bouwen en installeren van eenvoudige vleermuiskasten wegen op tegen de baten4.
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Een meer anekdotisch verhaal tekenden wij
op in Nederland. Twee Limburgse boeren
vertelden dat zij in de jaren dat een groep ingekorven vleermuizen in hun stallen aanwezig was geen last van vliegen hadden; bij
afwezigheid moesten ze wel (chemisch) ingrijpen tegen de vliegen. Zowel in Nederland
als Vlaanderen wordt onderzoek verricht
naar de rol van stallen voor de ingekorven
vleermuis8,10. In stallen jagen ingekorven
vleermuizen op stalvliegen, muggen en spinnen9. Dat laat zien dat ook in Nederland en
Vlaanderen vleermuizen ecosysteemdiensten kunnen leveren.

Project Boer zoekt Vleermuis In
2013 en 2014 hebben CLM en Bureau van de
Zoogdiervereniging het project Boer zoekt
Vleermuis uitgevoerd, samen met vijf boe-

Paalkast op het fruitbedrijf Philips Fruittuin de Wielewaal, deze was al na een paar maanden bewoond door
waarschijnlijk gewone dwergvleermuizen! Foto Herman Limpens

een pannenkoekenhuis. •Trefpunt Pit is het
van de Zoogdiervereniging heeft de vijf berenbedrijven in midden Brabant en vrijwillistartpunt van wandelingen in de omgeving.
drijven bezocht en in samenspraak met de
gers van de Vleermuiswerkgroep Noord•De Genneperhoeve van Age Opdam en Mirboer hebben ze vleermuisbevorderende
Brabant. Doel is om vleermuizen op de
jam Matze, ook bij Eindhoven, is een gemaatregelen aangegeven. Dit is vastgelegd
bedrijven te stimuleren, zowel voor de bemengde biologische stadsboerderij met
in een simpel ‘vleermuisbedrijfsplan’. Op
vordering van biodiversiteit als voor onderroodbont melkvee en akkerbouwgewassen.
vier van de vijf bedrijven zijn er vleermuisdrukking van plaaginsecten. Voor boeren is
Naast een boerderijwinkel is er een zorgtak
kasten opgehangen, ongeveer 15 per bedrijf.
dit een aantrekkelijke combinatie, waarbij
op de boerderij. •Maatschap van den Oord in
Dit zijn zowel “platte” als “bolle” houten kashet nuttige met het aangename wordt verOirschot heeft een biologisch gemengd beten als “bolle” houtbetonnen kasten. Bij
bonden. Drie van de vijf bedrijven zijn biolodrijf met vleesvee. •Groentekwekerij Oppers
Maatschap van den Oord en De Genneper
gisch en zijn dus in sterke mate afhankelijk
van natuurlijke plaagonderdrukking.
Tabel 1 Waarnemingen op de vijf bedrijven in 2013 en 2014 met de Batlogger en door de vrijwilligers.
Tijdens het project zijn vleermuisbeIn het rood zijn de – voor die streek - bijzondere soorten weergegeven.
vorderende maatregelen bedacht en
in het tweede jaar uitgevoerd. In deze
GroentenGemengd
FruitGemengd
Veehouderij
kwekerij
bedrijf
bedrijf
bedrijf
pilot is gekeken met hoeveel inspan2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
ning en kosten vleermuisbevorderlijke maatregelen getroffen kunnen
Gewone dwergvleermuis
X
X
X
X
X
X
X
X
X
worden. Hoe makkelijker en goedkoRuige dwergvleermuis
X
X
X
X
X
Kleine dwergvleermuis
X
X
X
per de maatregelen, hoe grootschaLaatvlieger
X
X
X
X
X
X
X
liger deze kunnen worden toegepast.
Rosse vleermuis
X
X
X
X
X
X
Gewone grootoorvleermuis
X
X
X
X
In beide jaren is ook gekeken welke
Ingekorven vleermuis
X
X
vleermuissoorten op de bedrijven
Watervleermuis
X
Bosvleermuis
X
voorkomen, zowel met een automatische batdetector (Batlogger) als
door vrijwilligers van de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant. Het voordeel van
uit Middelbeers teelt verschillende groenten
Hoeve is in de stal een houten plaat tegen
de Batlogger is dat er een nacht lang wordt
onder het label Milieubewuste teelt en heeft
het dak aangebracht, waar vleermuizen achwaargenomen, maar weliswaar slechts op
een boerderijwinkel aan huis. •Jo van Balter kunnen gaan zitten. Bij Groentekwekerij
één plek per nacht. De vrijwilligers lopen
kom, zijn vrouw José en dochter Manon runOppers is in de dakrand een opening geover het hele bedrijf en zullen daardoor
nen samen een biologische boerderij in het
maakt, waardoor vleermuizen achter het
meer biotopen ‘bemonsteren’.
Brabantse Helvoirt. Ze doen veel aan nadakbeschot kunnen. Bij Philips Fruittuin de
tuurbeheer en zijn ook een zorgboerderij
Wielewaal is in de boomgaard een grote, exvoor
(ex)verslaafden.
perimentele vleermuiskast op een paal geDeelnemende bedrijven •Bij Phiplaatst5 (zie foto). Door een mix van typen
lips Fruittuin de Wielewaal van Carlos en Anneke Faes bij Eindhoven telen ze appels,
vleermuiskasten te gebruiken worden verMaatregelen voor vleermuizen
peren en pruimen. Er is een landwinkel en
schillende soorten vleermuizen van een moEen vleermuisdeskundige van het Bureau
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2014
X
X
X
X

Gemengd bedrijf met vleesvee in de stal. Een goede plek voor vleermuizen om te jagen en in de aangebrachte
voorziening (rode cirkel) kunnen ze verblijven. Foto Jos Marcelissen, een van de vrijwilligers

gelijke verblijfplaats voorzien. Door verblijfplaatsen in de stallen en tussen de gewassen aan te bieden wordt het voor
vleermuizen aantrekkelijker om juist daar te
jagen; zij hoeven immers minder energie te
verbranden om van verblijfplaats naar jachtgebied te komen. Bij één boer is de verlichting aangepast. In totaal zijn 65
voorzieningen aangebracht.

Vleermuis vindt boer Doel van het
project is om vleermuizen op bedrijven te stimuleren. Dat is in de twee jaar van het project moeilijk vast te stellen. Wel weten we nu
welke soorten van het erf gebruik maken (zie
tabel). De meest opvallende waarneming is
een ingekorven vleermuis in een stal vlakbij
Eindhoven, die in beide jaren is waargenomen met de Batlogger. Dit is één van de
meest noordwestelijke waarnemingen, en
toevallig of niet, de plek waar deze soort lang
geleden ook is waargenomen. Ook kleine
dwergvleermuis, watervleermuis en bosvleermuis zijn opmerkelijke waarnemingen
op boerenbedrijven. In totaal zijn er vier tot
acht soorten per bedrijf waargenomen.
Vleermuisvrijwilligers hebben een deel van
de kasten gecontroleerd en een aantal bleek
in het tweede jaar al te worden gebruikt. Ook
in 2015 zijn wederom enkele kasten bezet,
waaronder ook de paalkast. De investering
in 15 vleermuiskasten, houten platen en
verlichting blijft beperkt, terwijl een paalkast
aanzienlijk duurder is. Dit laat zien dat met
bescheiden middelen al aanzienlijke winst
voor vleermuizen kan worden bereikt.

Laat het zien Een belangrijk onderdeel
van Boer zoekt Vleermuis is het laten zien
van de resultaten; zowel in de media (o.a.
natuurberichten6, Vroege Vogels, Trouw en
lokale media) als op de bedrijven zelf. Met
een flyer hebben we de resultaten van het
project samengevat voor een breed publiek7.
Alle bedrijven hebben daarnaast een groot
informatiebord gekregen, waarop vermeld
staat welke maatregelen zijn genomen voor
vleermuizen en welke soorten er zijn waargenomen. Dit stimuleert de discussie met de
bezoekers van deze bedrijven. Het fruitbedrijf met de paalkast, Philips Fruittuin de
Wielewaal, heeft excursies die langs deze
kast gaan, wat een goede gelegenheid is om
te vertellen wat de functie is van de vleermuizen. Carlos Faes, eigenaar van de fruittuin, kan het beeldend vertellen: “Als je hier
tussen de fruitbomen loopt hoor je op een
mooie zomeravond de laatvliegers meikevers kraken in hun bek. De volgende ochtend
ligt de grond bezaaid met afgebeten keverschildjes. Prachtig!” De larven van de meikevers, engerlingen, tasten namelijk de
wortels van de net geplante fruitbomen aan
en Faes is wat blij dat deze worden opgegeten. Het project heeft veel aandacht getrokken en vleermuizen op boerderijen onder de
aandacht gebracht. Voor ons is het project
dan ook geslaagd.

En nu verder ‘Boer zoekt Vleermuis’ is
een aanpak die het CLM en het Bureau van
de Zoogdiervereniging graag op andere
plaatsen willen oppakken. Daarom voeren
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we in samenwerking met Bionet Natuuronderzoek en in opdracht van provincie Limburg het project ‘Boer zoekt ingekorven
vleermuis’ uit. We brengen in kaart welke
ontwikkelingen op het erf plaatsvinden,
welke maatregelen getroffen en uitgevoerd
kunnen worden, zodat stallen geschikt(er)
worden als jacht- en verblijfsgebied voor ingekorven vleermuizen, waaronder de toepassing van speciaal type vleermuiskast11. In
Zuid-Holland kunnen we nu ook aan de slag
met ‘Boer zoekt vleermuis’ en in Brabant
willen we uitbreiden tot 50 bedrijven. Met
eenvoudige en relatief goedkope middelen
kunnen we vleermuizen veel meer kansen
geven op boerenbedrijven. Daarmee is de
biodiversiteit gediend en vleermuizen leveren boeren ook nog eens een goede dienst.

@

Adriaan Guldemond en Joost Lommen zijn
onderzoeker op CLM, Marcel Schillemans en
Herman Limpens zijn onderzoeker op het
Bureau van de Zoogdiervereniging.
Het project is mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het Ministerie van Economische
Zaken, ASN Bank, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Van der Hucht De Beukelaar
Stichting.

Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen en contactgegevens van de auteur(s) zetten we
ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten
en weblinks online. Kijk op
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_27-1

Ratten gedijen zeer goed in stedelijke omgeving. Foto Harold van de Meer

zoogdierenatlasbrussel.be

Zoogdieren in de hoofdstad
Zijn verspreidingsatlassen nog nodig in deze tijd van real time informatie? Websites als
waarnemingen.be tonen van dag tot dag waar welke soort werd gezien en je kunt zelfs
meldingen instellen zodat je meteen op de hoogte wordt gebracht als de door jou
geselecteerde soort ergens werd gezien. Toch is het – zeker voor zoogdieren – nog steeds
erg nuttig om een verspreidingsatlas te maken.
Diemer Vercayie

Zoogdieren zijn niet even zichtbaar als bijvoorbeeld vogels omdat ze een meer verborgen – vaak nachtelijk – leven leiden. Naar
veel groepen zoals marterachtigen en muizen moet je gericht op zoek gaan met allerlei hulpmiddelen om ze te zien te krijgen.
Soorten zoals de mol zijn zo algemeen dat
men er letterlijk over kijkt of niet de moeite
neemt om ze in te voeren op websites als
www.waarnemingen.be. De verspreidingskaarten die je te zien krijgt op de website zijn
dan ook vaak onvolledig. Samen met de
nood aan monitoringgegevens om te kunnen
rapporteren aan Europa was dit voor de
overheid van het Brussels Gewest reden genoeg om een opdracht uit te besteden voor
het opstellen van een Zoogdierenatlas. Want
zoals de recente documentaire Bruxelles
Sauvage prachtig illustreert, valt er ook in
een grootstad ontzettend veel wilde natuur
te ontdekken.

als een citizen science (burgerwetenschap)
project. Omdat Natuurpunt en haar Franstalige zusterorganisatie Natagora een uitgebreid vrijwilligersnetwerk en al heel wat
ervaring met dergelijke projecten hebben,
werden ze door de overheidsdienst Leefmilieu Brussel geselecteerd om de opdracht
uit te voeren. In februari 2015 werd het project gelanceerd en werden alle Brusselaars
opgeroepen om waarnemingen van zoogdieren in te voeren via www.zoogdierenatlasbrussel.be of via de gekende waarnemingsapps ObsMapp, iObs of Winobs. De verspreidingskaart van algemene soorten zoals de
mol is intussen al aardig aangevuld, maar
toch ontbreken er nog enkele puzzelstukken. Het project loopt nog tot eind 2016. Er
wordt dit jaar dan ook alles op alles gezet
om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen
van welke zoogdiersoorten per kilometerhok
voorkomen in het Brussels Gewest.

Lopend project Het opstellen van een

Cursussen voor vrijwilligers Het

verspreidingsatlas is een opdracht die zich
uitstekend leent om uitgevoerd te worden

waarnemen en herkennen van zoogdieren is
niet altijd even gemakkelijk. Soortengroepen

Ook vossen kunnen prima overleven in de buurt van mensen. Foto Harold van de Meer

zoals marterachtigen en muizen zijn moeilijk te zien te krijgen en moet je met hulpmiddelen als cameravallen en inloopvallen
verschalken. Het onderscheid tussen een
boommarter en een steenmarter of een
wezel en een hermelijn is ook niet voor iedereen algemene kennis. Daarom werden in
2015 cursussen aangeboden voor vrijwilligers die zich extra wilden inzetten voor het
project. Een vijftigtal enthousiaste vrijwilligers nam deel aan opleidingen rond het gebruik van cameravallen en het vangen van
muizen en kreeg de nodige vergunningen
om met de opgedane kennis aan de slag te
gaan in 2016.

@

Nieuwe soorten voor Brussel?

Verschillende zeldzame zoogdiersoorten
zoals bever, das en boommarter zijn reeds
gespot net buiten de grenzen van het Brussels Gewest. Zal hun aanwezigheid in 2016
ook in Brussel kunnen worden aangetoond?
We rapporteren erover in het eerste nummer van 2017, maar je kunt het ook zelf mee
volgen via www.zoogdierenatlasbrussel.be!
Diemer Vercayie werkt bij Natuurpunt Studie, is bestuurslid van de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep en redactiemedewerker van
Zoogdier.

Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen en contactgegevens van de auteur(s) zetten we
ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten
en weblinks online. Kijk op
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_27-1

Zeven grienden (en een kring in het water van de achtste) op 28 oktober bij Scheveningen. De witte keel en bolle kop zijn duidelijk zichtbaar. Foto Wim van Yperen

Grienden voor de kust
Van een driehoekige bruinvisrugvin die achter de branding voorbijkomt, of van een dode bruinvis op
het strand, kijken we in Nederland en België niet meer op. Het waarnemen van een andere walvissoort vanaf de kust daarentegen blijft bijzonder zeldzaam. Toch lijkt het alsof we de laatste jaren
hier iets vaker op getrakteerd worden. Zo ook in oktober van 2015, toen een groep grienden het
beeld van zeevogeltrekteller Guido Keijl in zwom.
Guido Keijl

Op maandag 12 oktober 2015 keek ik verbaasd op toen ik tijdens een telling bij Castricum plotseling allerlei grote zwarte
‘dingen’ zag op zo’n 2,5 kilometer uit de
kust. Gedachten als zwemmers, rommel of
schipbreuk flitsten door mijn hoofd – maar
de zwarte brede rugvinnen maakten direct
duidelijk dat het om grienden ging. Een
waarneming waar menig zeetrekteller van
droomt, en bovendien een groep walvissen,
niet als stipjes aan de horizon maar relatief
dichtbij. Hoewel de dieren langzaam naar
het zuiden zwommen en vrijwel continu
zichtbaar waren, bleek het lastig om ze te
tellen: eerst leek het om ongeveer vijf exem-

plaren te gaan, maar na enkele minuten
bleef vrijwel de hele groep tweemaal tien tot
twintig seconden stil aan de oppervlakte liggen. Hierdoor konden met zekerheid acht
dieren geteld worden en omdat tegelijkertijd
zowel aan de voorkant als aan de achterkant
van de groep nog een solitaire griend zwom,
zette dit de teller met redelijke zekerheid op
tien exemplaren. Andere waarnemers werden ingeseind, maar de grienden leken te
zijn opgelost en zijn die dag en de dagen
erna niet meer gezien.

Vervolg in Zuid-Holland... Ruim
twee weken later, op 28 oktober, werd ech-
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ter vermoedelijk dezelfde groep grienden
weer waargenomen voor de kust van Scheveningen; fotograaf Wim van Yperen ontdekte ze, nota bene vanuit zijn huis. Een
bericht op waarneming.nl zorgde ervoor dat
vele natuurliefhebbers de dieren de hele dag
vanaf de kust bij Scheveningen konden bekijken. Schattingen van het aantal varieerden nu van vijf tot acht exemplaren. De
laatste observatie die dag was ter hoogte
van Wassenaar. Het gedrag van de grienden
bij Scheveningen verschilde sterk van dat bij
Castricum: ze waren nu vooral aan het ‘spyhoppen’ (rechtstandig uit het water omhoog
komen). Volgens experts van SOS Dolfijn, die

ter plaatse waren, wees dit op onrust. Na 28
oktober zijn de grienden niet meer in Nederland of België waargenomen.

...en einde in Frankrijk Enkele
dagen later echter, op 2 november 2015,
strandde er bij Hardelot, nabij Calais in
Noord-Frankrijk, een groep van tien grienden, waaronder acht volwassen dieren en
twee jongen, zes mannetjes en vier vrouwtjes (bron: observatoire PELAGIS). Het grootste exemplaar was 5,35 meter. Vier leefden
nog toen ze werden gevonden en drie of vier
(de berichten daarover zijn onduidelijk),
waaronder de twee jongsten, zijn helaas in
zee teruggezet. Op foto’s is te zien dat de
dieren sterk vermagerd waren; als het dezelfde grienden betreft die in Nederland zijn
gezien, is dat niet verwonderlijk, na een verblijf van ten minste twee weken in de zuidelijke Noordzee, waar hun reguliere prooi –
inktvis – niet voorkomt. De voorlopige conclusie van de Franse onderzoekers is dat de
dieren gedesoriënteerd waren. Dat is een
flauwe maar wel logische verklaring, want
grienden hebben in de zuidelijke Noordzee
niets te zoeken en zijn ook in het Kanaal niet
bepaald een dagelijkse verschijning. Mede
daarom ligt het voor de hand dat de Nederlandse grienden dezelfde waren die in
Frankrijk zijn gestrand.

Determinatie De combinatie van kleur,
formaat en met name de vorm en positie van
de rugvin, samen met het waargenomen ge-

drag, sluit alle walvisachtigen uit, met uitzondering van de noordelijke griend en de
Indische griend. De twee soorten zijn op zee
niet te onderscheiden, tenzij de flippers worden gezien, die kenmerkend lang zijn bij
noordelijke grienden. De Indische griend,
met veel kortere flippers, komt volgens de
boeken niet voor ten noorden van Spanje. Op
foto’s van de nog levende dieren bij Scheveningen is wel de witte keeltekening te zien,
maar niet de flippers. Determinatie van deze
grienden is daarom feitelijk niet mogelijk. Bij
de gestrande dieren in Frankrijk zijn de flippers wel te zien en hier was dus duidelijk dat
dit noordelijke grienden betrof.

Status in Nederland Er zijn in Nederland, naast 22 strandingen (128 exemplaren, maar zestien exemplaren sinds 1900;
walvisstrandingen.nl), slechts twee waarnemingen van een groep grienden voor onze
kust: op 9 april 1825 is een groep van 38
exemplaren bij Tholen gezien, die daar vervolgens strandde1, en op 2 april 1856 is wederom een groep waargenomen bij Ouddorp,
nu van maar liefst 300-400 exemplaren; ook
een deel van deze groep is gestrand2. Voor
de Belgische kust zijn iets vaker groepen
waargenomen, maar toch zijn in de gehele
zuidelijke Noordzee tussen 1970 en 2005
slechts elf zekere waarnemingen van levende grienden bekend, de meeste tussen
augustus-januari3. Op waarneming.nl zijn,
afgezien van de waarnemingen in 2015,
slechts drie levende grienden ingevoerd,

steeds één exemplaar tegelijk en alle drie
meer of minder zeker. Het mag duidelijk zijn:
de griend is in de zuidelijke Noordzee erg
zeldzaam. Dit maakt het des te opmerkelijker dat er binnen een jaar, namelijk in december 2014, in januari 2015 én in december
2015, drie grienden strandden (de vorige was
in 2006, die daarvoor in 2003). Interessant
detail is dat de eerste twee gestikt zijn in een
tong (platvis)4, zo blijkt uit het onderzoek
naar de doodsoorzaak. Tong is een ongebruikelijke prooi voor een griend, en dit is
misschien een aanwijzing dat de dieren in de
zuidelijke Noordzee bij gebrek aan inktvis
‘maar wat gepakt hebben’4. Dit suggereert
dat er in het afgelopen jaar meerdere (groepen) grienden afgedwaald zijn naar de ondiepe zuidelijke Noordzee, ofwel vanuit het
noorden, waar de soort in diep water een gewone verschijning is, ofwel vanuit de Ierse
Zee of de Golf van Biskaje, waar grienden
eveneens voorkomen. Dat grienden in de
Noordzee ook wel noordwaarts de uitweg
kunnen vinden naar diep water blijkt uit de
groep van 20-40 grienden die zich in november 2014 eerst langs de Belgische en vervolgens langs de Britse oostkust noordwaarts
bewoog en daarna niet meer is waargenomen.
Guido Keijl is zeevogeltrekteller bij Castricum. In zijn vrije tijd brengt hij menig
uurtje door achter zijn verrekijker, nieuwsgierig naar wat er voorbijvliegt.

Een griend van onbekende tekenaar naar aanleiding van een stranding in 1825 bij Sint Annaland. Bron: walvisstrandingen.nl
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Noordse vleermuis foto Keith Redford & Jeroen van der Kooij

Kennis en ervaring delen

Samen voor vleermuizen
van Wit-Rusland
Een verslag van vier jaar samenwerking tussen Wit-Russische en Nederlandse
vleermuisonderzoekers en vleermuisbeschermers.

Fons Bongers

Onderzoek en bescherming van vleermuizen
zijn takken van sport waarbij vaak goed samengewerkt wordt tussen Europese partners. Meer dan bij veel andere thema’s op
het gebied van ecologisch onderzoek en natuurbescherming heeft die rond vleermuizen
een lange en succesvolle historie. Op tweejaarlijkse wetenschappelijke congressen
worden resultaten van onderzoek gedeeld.
Initiatieven worden uitgewisseld en het einde
van het ene onderzoek kan het startpunt zijn
van het volgende. Samenwerking vindt
vooral plaats tussen de landen van de EU en

de rijkere niet-lidstaten. Samenwerking tussen West-Europa en de landen aan de oostgrenzen van Europa blijft daarbij achter. Er
zijn initiatieven om samen te werken met
landen als Georgië en Oekraïne, maar de politieke verschillen stellen hier uitdagingen.
Ook vleermuisonderzoekers in Wit-Rusland
werken nog weinig samen met die in de overige Europese landen. Wit-Rusland is ondertekenaar van diverse internationale
natuurbeschermingsverdragen zoals de
Conventie van Ramsar (Wetlandsconventie),
de Conventie van Bonn en Eurobats, het Eu-
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ropese vleermuisverdrag. Van een intensieve
uitwisseling van kennis en ervaring wat betreft onderzoek en bescherming van vleermuizen is helaas nog geen sprake.

Hoe het begon In de zomer van 2009
bezocht een groep natuurminnende Nederlanders enkele natuurgebieden in het zuiden
van Wit-Rusland.Het meest aansprekende,
het rivierdal van de Pripjat, behoort tot de
meest natuurlijke riviersystemen in Europa.
De vele ingrepen die aan West-Europese rivieren zijn uitgevoerd zijn deze rivier be-

spaard gebleven. Bij dat bezoek troffen
werknemers van Birdlife Nederland en Birdlife Belarus elkaar. De directeur van Birdlife
Belarus meldde daarbij dat ze, oosters pragmatisch, een kleine vleermuiswerkgroep
onder hun wieken hadden. Tijdens deze ontmoeting werd een eerste contact gelegd tussen vleermuisbeschermers in Wit-Rusland
en het Nederlandse netwerk van natuurbeschermers. Terug in Nederland werden de
contactgegevens van de Wit-Russen doorgestuurd naar de Zoogdiervereniging. Daar
werden drie enthousiaste leden bereid gevonden om een eerste kennismakingsbezoek te brengen aan de actieve werkgroep
rond Brest. In februari 2010 bezochten
Anne-Jifke Haarsma, Eric Jansen en Fons
Bongers deze in het westen van het land gelegen stad. Het was een kennismaking met
gedreven vleermuisonderzoekers. Brest
herbergt bovendien het enige vleermuisreservaat in Wit-Rusland: een Sovjetbunker
die een overwinteringsplaats biedt aan ongeveer 4.000 mopsvleermuizen en enkele
honderden vleermuizen van andere soorten.
Illustratief voor de stand van onderzoek in
2010 was dat de zomerverspreiding van de
mopsvleermuis in Wit-Rusland vrijwel onbekend was. Ongeveer 50 kilometer ten noorden van Brest ligt de Belavezhskaya
Pushcha, dat samen met de Poolse
Białowieza Nationale Park het 200.000 hectare grote grensoverschrijdende Unesco biosfeer bosreservaat vormt. Vermoedelijk
liggen daar de zomerleefgebieden van deze
mopsvleermuizen. Er was maar weinig informatie, door een gebrek aan menskracht,
kennis, onderzoekstechnieken en -middelen.

ring werd gevonden bij het Wereld Natuur
Fonds, Bat Conservation International en de
Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland. De organisatie van seminar en workshop was tijdrovend maar de uiteindelijke resultaten waren
bevredigend. Birdlife Belarus stelde een
contactpersoon beschikbaar voor alle praktische kanten van de organisatie, waaronder
de contacten met mogelijke deelnemers van
seminar en workshop. Via hem werden contacten gelegd met universiteiten, het Ministerie van Natuur, het Ministerie van
Landbouw en de Academie van Wetenschappen. Wit-Rusland kent geen particuliere organisatie voor vleermuisonderzoek of
–bescherming. Birdlife Belarus is de enige
private organisatie waar enthousiaste onderzoekers een thuis vinden. Het aantal actieve vleermuisonderzoekers in het land
bedraagt minder dan 20. In de maanden voor
het seminar en de workshop werden accommodaties en vervoer geregeld, uitnodigingen verstuurd en werd het lesprogramma
samengesteld. Hiervoor werd een aangepast
lesprogramma gebruikt dat eerder bij workshops in Oekraïne en Georgië was gebruikt.
De bijdragen voor het lesprogramma werden
geleverd door Elena Godlevska (Oekraïne) en
de Nederlanders Herman Limpens en Peter
Lina. Afwisselend werd de workshop verzorgd door Elena en Peter. Het veldwerk, bestaande uit het leren werken met detectoren
en het gebruik van mistnetten, werd verzorgd in Lyutsinki, 50 kilometer westelijk van
Minsk.
Het halfdaagse seminar werd gehouden op
de Academie van Wetenschappen in Minsk.
De 20 deelnemers waren vooral studenten
afkomstig van universiteiten verspreid over
het land en medewerkers van het Ministerie

van Natuur. Voor de meeste deelnemers was
het een eerste kennismaking met natuurbescherming.
De workshop in Lyutsinki werd bijgewoond
door 25 buitengewoon enthousiaste en gedreven natuuronderzoekers. Sommigen van
hen waren vooral actief in onderzoek aan
andere dier(groep)en, zoals kikkers, steppearend of wolf. De belangrijkste adviseur
van de Wit-Russische regering voor het beheer van de nationale wolvenpopulatie was
een van hen. Persoonlijk vond ik het verrassend enig begrip op te kunnen brengen voor
de bejaging van wolven, een heersende
praktijk in Wit-Rusland.
Tijdens het veldwerk zelf werden vooral
waarnemingen gedaan van noordse vleermuis, watervleermuis, rosse vleermuis en
ruige dwergvleermuis. Voor wie ervaring
heeft met vleermuisonderzoek is dit niet zo
bijzonder, maar de deelnemers werden bijzonder enthousiast door het zien van vleermuizen die gevangen waren in mistnetten en
te horen waren met batdetectors. De meest
verbreide vleermuissoort in Minsk was de
noordse vleermuis: in elk stadspark in Minsk
en ook in boslandschappen was deze soort
te vinden, veelal jagend boven paden en open
plekken. Na afloop van de workshop werden
10 vleermuisdetectoren verdeeld onder de
deelnemers. Bij de verdeling werd rekening
gehouden met regionale verspreiding en samenwerkingen. Op die manier kon met de
detectoren het hoogste rendement behaald
worden. Van seminar en workshop is een
verslag gemaakt waarvan u de internetlocatie onderaan dit stuk vermeld vindt.

Het vervolg Na de workshop bleek dat
de kennis en populariteit van vleermuizen in

Geboorte van een project Terug in
Nederland groeide het enthousiasme voor
samenwerking met de Wit-Russische vleermuisonderzoekers. De Habitat Stichting
bleek bereid om daarin een voortrekkersrol
te vervullen. Ondersteuning van internationale samenwerking op het gebied van natuurbescherming met behulp van
vrijwilligers past naadloos in haar doelstellingen. Samen met de vertegenwoordiging
van Wit-Rusland in Eurobats werd vastgesteld dat vleermuisbescherming in Wit-Rusland vooral gebaat is bij het verbeteren van
de kennis voor veldwerk en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor dat onderzoek.
Een project bleek geboren. In 2011 en 2012
werden voorbereidingen getroffen voor een
seminar en een veldwerk-workshop in de
regio Minsk. Ook werden middelen gezocht
voor de aanschaf van 10 moderne batdetectors voor verspreidingsonderzoek. FinancieDe 25 deelnemers aan de Workshop, tezamen met Peter Lina, Dennis Wansink en Fons Bongers. Foto Fons Bongers

Zoogdier 27-1 pagina 10

Fort 5 in Brest is een vleermuisreservaat waar ongeveer 4.000 mopsvleermuizen overwinteren. Foto Fons Bongers

Wit-Rusland nog extra aandacht verdiende.
Om die reden besloot De Habitat Stichting bij
te dragen aan meer Wit-Russische documentatie rond het thema ‘vleermuizen en
bosbeheer’. Hierbij speelde ook mee dat
Wit-Rusland zich wil ontwikkelen tot exporteur van natuurvriendelijk geteeld en geoogst hout. Essentieel bij een verantwoord
bosbeheer is de zorg voor bomen met holten die gelegenheid geven aan vleermuizen
en in holten broedende vogels. De meeste
nationale landschappen van Wit-Rusland
bestaan voornamelijk uit bos. Met geld van
Eurobats is in 2013 bovendien de Wit-Russische versie van de Eurobats folder voor bosbeheer en vleermuizen verschenen (link
onderaan dit artikel) en in 2014 de voor WitRusland bewerkte Nederlandse brochure

“Vleermuizen, bomen en bos” (uit 2003,
Zoogdiervereniging, hoofdredactie AnneJifke Haarsma).

Resultaten Het verspreidingsonderzoek
naar vleermuizen in Wit-Rusland heeft sinds
2012 een forse impuls gekregen. Vooral de
combinatie van het werken met batdetectoren en het gebruik van mistnetten heeft belangrijke nieuwe gegevens opgeleverd. De
twee volgende voorbeelden zijn wel het
meest aansprekend. Van de mopsvleermuis
konden zogende vrouwtjes worden aangetoond in het biosfeerreservaat Belavezhskaya Pushcha en dat voor het eerst
sinds 1930 werden waarnemingen gedaan
van de grote rosse vleermuis. Dit laatste betrof twee zogende vrouwtjes in het zuiden

van het land, door twee deelnemers van de
workshop in 2012. Dit leidde uiteindelijke tot
de vondst van de eerste kraamkolonie van de
grote rosse vleermuis in Wit-Rusland. Hierover zal op korte termijn een artikel verschijnen in Vespertilio.
Verspreid over het gehele land zijn waarnemingen gedaan van soorten waarvan de verspreiding in het zomerhalfjaar ten hoogste
fragmentarisch bekend was. In de regio
Brest konden voor het eerst kraamkolonies
van de franjestaart worden aangetoond. Met
deze gegevens kon de Wit-Russische Rode
Lijst van zoogdieren in 2015 geactualiseerd
worden. Hierbij kon men al beschikken over
veel meer verspreidingsgegevens van vleermuizen dan bij de vorige versie uit 2006. Het
aantal soorten vleermuizen met een zorgwerkkende status is tussen 2006 en 2015
toegenomen van zes naar acht. De status
“bedreigd” van meervleermuis en mopsvleermuis blijft gehandhaafd.
In 2017 zal een vervolg-workshop worden
georganiseerd in Wit-Rusland. Bij die workshop zullen vooral de onderzoekers en beheerders van de vier grote nationale parken
in Wit-Rusland, de universiteiten van Minsk
en Brest en de groene ministeries worden
betrokken.

@

Fons Bongers is actief lid van de Zoogdiervereniging en Vleermuiswerkgroep Defensieterreinen.

Meer weten?

Peter Lina geeft uitleg tijdens de workshop. Foto Fons Bongers
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Eekhoorn. Foto Aaldrik Pot

Toxoplasmose bij
de eekhoorn
In 2014 werden in de zomer en herfst enkele honderden dode eekhoorns gemeld. Er
kwamen zelfs berichten dat eekhoorns dood uit de boom vielen. Onderzoek dat het
Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) samen met het Bureau van de Zoogdiervereniging heeft uitgevoerd, wees uit dat de meeste van de aangeleverde dieren in 2014 aan
toxoplasmose waren overleden. Toxoplasmose wordt vaker bij eekhoorns aangetroffen, maar voor zover bekend is nog nooit eerder een dergelijk grote sterfte geconstateerd. Inmiddels zijn er meer gegevens beschikbaar en kijken we ook naar de
mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling in de populatie.
Vilmar Dijkstra en Margriet Montizaan

Ook in 2015 werden gevallen van toxoplasmose (veroorzaakt door de parasiet Toxoplasma gondii), als doodsoorzaak bij
eekhoorns vastgesteld. Deze ziekte staat
beter bekend als kattenbakziekte, omdat de
uitwerpselen van vooral jonge katten een belangrijke infectiebron zijn (ook voor mensen,
zie kader). Van 38 dieren die in 2015 bij het

DWHC werden onderzocht, werd bij 9 dieren
toxoplasmose als doodsoorzaak vastgesteld
(tabel 1). Dat is aanzienlijk minder (50%) dan
in het voorgaande jaar, terwijl er een vergelijkbaar aantal dieren werd onderzocht. Een
verschil is echter wel dat 35 van de in 2014
onderzochte dieren zijn verzameld in de
laatste vier maanden van dat jaar, waarvan
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18 met toxoplasmose. In die periode zijn in
2015 13 dieren onderzocht, waarvan 5 met
toxoplasmose. Hoewel het aantal onderzochte dieren gering is, kan het vinden van
minder aan toxoplasmose overleden eekhoorns in 2015 een aanwijzing zijn dat de invloed van de ziekte aan het afnemen is. Maar
het kan ook zijn dat de ziekte in het ene jaar-

Tabel 1 Overzicht van het aantal bij het DWHC aangeleverde dode eekhoorns met de resultaten van het onderzoek.

aangeleverd

te lang dood, toxoplasmose trauma
niet onderzocht
(o.a.verkeer)

andere oorzaak
of onbekend

2014

38

2

181

12

6

2015

41

3

91

182

11

1

inclusief met toxoplasmose besmette eekhoorn gedood door trauma, de ontstekingen door toxoplasmose

waren van dien aard dat dit van invloed kan zijn geweest op het oplopen van het lichamelijk letsel, dan wel
het dier zou korte tijd later aan de ziekte zijn gestorven.
2

één dier had weliswaar de Toxoplasma-parasiet, maar had geen ontstekingen.

getijde meer slachtoffers maakt dan in het
andere. Om dit duidelijk te krijgen zijn een
langere jaarreeks en meer onderzochte dieren nodig.

tabel 2). Alleen uit het verspreidingsgebied
van de eekhoorn in het kustgebied, Limburg
en Zeeuws-Vlaanderen zijn geen of maar
weinig waarnemingen van dode eekhoorns
met onbekende oorzaak binnengekomen.

Andere doodsoorzaken Een aanzienlijk deel van de aangeleverde dieren is
gestorven aan een trauma, lichamelijk letsel dat veroorzaakt wordt door onder andere
een aanrijding of door uit een boom te vallen (12 in 2014, 18 in 2015, zie tabel 1). Andere doodsoorzaken die werden vastgesteld
zijn: ontsteking van onbekende oorzaak (1,
1), invaginatie van een deel van de darm (1,
1), predatie (0, 2). Soms was het beeld echter onduidelijk en kon de doodsoorzaak niet
worden vastgesteld (4, 7). Van de dieren met
trauma, waren sommige vermagerd (geringe tot geen vetreserves), door bijvoorbeeld coccidiose (1, 2), of jonge dieren
waarvan (waarschijnlijk) de ouder de week
ervoor dood werd aangetroffen (0, 3).

Populatieontwikkeling in Nederland De populatie van de eekhoorn is
in Nederland over de periode 1996-2014
matig afgenomen (figuur 2). Theoretisch
mag je verwachten dat in jaren na een voed-

selrijke herfst (veel zaad van eik en beuk,
ook wel mast genoemd), veel eekhoorns
aanwezig zijn en in jaren na een herfst met
weinig of geen mast de populatie afneemt.
Dat is echter niet altijd het geval, zo was er
in de periode 1999-2002 jaarlijks (relatief)
veel mast van inlandse eik en/of beuk zonder
dat daar noemenswaardige invloed van uitging op de eekhoornstand (figuur 2). In jaren
dat er in de voorgaande herfst geen of nauwelijks sprake is van mast is de populatie altijd relatief laag (figuur 3). In jaren na mast
kan de populatie pieken, maar ook op een
relatief laag niveau blijven. Blijkbaar spelen
er nog andere factoren mee die kunnen
voorkomen dat de populatie gaat pieken. Eén
van die factoren zou ziekte kunnen zijn,
waarbij (indirect) ook weersomstandigheden
een rol kunnen spelen bij het optreden van
ziekten.
De meest bekende periode waarin een ziekte
de eekhoornpopulatie decimeerde is echter
die in het begin van de jaren 1960. Toen werden in veel gebieden in West-Europa dode en
stervende eekhoorns aangetroffen. In Groot-

Toxoplasmose 2014
Toxoplasmose 2015
oorzaak onbekend

Geografisch optreden van toxoplasmose De besmettingen met toxoplasmose worden in een groot deel van
Nederland geconstateerd (figuur 1). Helaas
werden niet uit alle provincies vers dode
eekhoorns aangemeld voor onderzoek of
ging het slechts om weinig exemplaren. Het
gaat daarbij doorgaans om provincies waar
relatief weinig eekhoorns voorkomen. Vanuit het duingebied zijn geen gevallen bekend,
maar dat kan ook te maken hebben met de
relatief kleine en geïsoleerde populaties die
hier leven. Naast de onderzochte dode eekhoorns werden in 2014 en 2015 een kleine
400 dode eekhoorns gemeld. Nadat gescreend werd op dieren die (waarschijnlijk)
door het verkeer waren omgekomen of als
prooi, bleven nog een kleine 200 dieren over
waarvan onbekend is wat de doodsoorzaak
was. Daarvan zal een deel aan toxoplasmose
gestorven zijn. Ook deze gevallen liggen verspreid over nagenoeg het gehele gebied
waar eekhoorns voorkomen (figuur 1 en

Figuur 1 Locaties waar aan toxoplasmose gestorven eekhoorns zijn
aangetroffen in 2014 en 2015 en locaties waar dode eekhoorns werden gemeld waarbij de doodsoorzaak onduidelijk is, maar niet onderzocht zijn.
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Figuur 2 Ontwikkeling van de eekhoornpopulatie in Nederland
in de periode 1996-2014 (Bron: Zoogdiervereniging, NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren).

Brittannië werd geconstateerd dat een aan
het myxomatosevirus verwant parapokkenvirus een belangrijke rol heeft gespeeld bijde
afname aldaar. In Nederland is echter geen
onderzoek uitgevoerd en is het virus nooit
aangetoond.
De laatste afname van de populatie in Nederland vond plaats na de herfst zonder
mast in 2012, in combinatie met de lange
koude winter van 2012/2013. De verwachting
dat in 2014 de eekhoornpopulatie zich vanwege een redelijke hoeveelheid mast van eik
en beuk in de herfst van 2013 en de zachte
winter van 2013/2014, zou herstellen, is
maar deels uitgekomen (zie figuur 2). Mogelijk is dit veroorzaakt door de ziekte toxoplasmose die in 2014 optrad.

Figuur 3. Trend tussen de eekhoornpopulatie en de mast van eik en
beuk in de voorgaande herfst in Nederland in de periode 1996-2014
(bron eekhoorn: Zoogdiervereniging, NEM Meetnet Dagactieve
Zoogdieren; bron mast: Vereniging Wildbeheer Veluwe).

Blijf dode eekhoorns melden en
aanleveren! We zijn benieuwd hoe de

naar eekhoorn). Daarnaast willen we het publiek vragen om verse dode dieren (maximaal 24 uur dood), die niet langs de kant van
de weg liggen, veilig te stellen (niet invriezen, wel koelen als dat kan) en zo snel mogelijk aan te melden via de website van het
DWHC (www.dwhc.nl), zodat de dieren eventueel voor onderzoek opgehaald kunnen
worden.
Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de
eekhoorns wordt mede mogelijk gemaakt
door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

eekhoornpopulatie zich verder ontwikkelt.
Dit jaar komen de gegevens van de tellingen
over 2015 beschikbaar. In de herfst van 2014
was er een behoorlijke hoeveelheid mast van
beuk, dus een verder herstel van de populatie in 2015 is mogelijk. De vraag is of ziekten
als toxoplasmose verder herstel zullen voorkomen of vertragen. Om beter zicht te krijgen op de invloed van ziekten op de
populatieontwikkeling van eekhoorns en om
in beeld te krijgen of toxoplasmose daarbij
nog steeds een rol speelt, roepen de Zoogdiervereniging en het DWHC het publiek op
om dode en zieke eekhoorns te blijven melden (www.zoogdiergezien.nl, doorklikken

Vilmar Dijkstra is werkzaam bij het Bureau
van de Zoogdiervereniging
en Margriet Montizaan werkt bij het
Dutch Wildlife Health Centre.

Tabel 2 Overzicht van het aantal onderzochte en aan toxoplasmose overleden eekhoorns en meldingen
van dode eekhoorns waarbij de doodsoorzaak onduidelijk is (niet langs de weg en geen uiterlijke verwondingen) per provincie in 2014 en 2015.

Toxoplasmose bij mensen
Onderzocht door DWHC

Mensen kunnen ook toxoplasmose oplopen. Doorgaans zijn de verschijnselen

onderzocht

toxoplasmose

Groningen

0

-

Friesland

0

-

Drenthe

12

3

Overijssel

12

8

Gelderland

15

7

Utrecht

8

2

Noord Holland

1

0

oppassen, want er zijn risico’s voor het

Zuid Holland

0

-

Zeeland

0

-

ongeboren kind. Een kat scheidt alleen

Noord Brabant

19

7

mild en vergelijkbaar met een lichte
griep. Zwangere vrouwen moeten echter

eitjes uit als deze voor de eerste keer

Limburg

6

0

Flevoland

1

0

Totaal

74

27

met de parasiet in aanraking komt, vandaar dat het meestal de kittens zijn die

niet onderzochte gemelde dode
eekhoorns onder onbekende omstandigheden

@
7
3

24

44
30
14
3

0
0

32
4

0

191

Meer weten?

eitjes uitscheiden.
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Boekbespreking

Monografie van de das
In het Engelse taalgebied is de das niet
weg te branden uit zowel de wetenschappelijke als de niet-wetenschappelijke literatuur. Op dat vlak mogen we
ons in België en Nederland gerust tekort gedaan voelen. Niet dat er geen
Nederlandstalige boeken over dassen
bestaan, maar ze zijn schaars. Het laatste boek dateert alweer van een decennium terug en is net als de andere
dassenboeken enkel nog op de tweedehandsboekenmarkt op te snorren.
Het boek met de simpele titel ‘De Das’
komt dus niets te vroeg.

Dirk Criel

Het is ondertussen het vijfde boek in een
reeks van boeken die door de Zoogdiervereniging worden gepubliceerd en waarvan de
KNNV Uitgeverij peter is. In tegenstelling tot
eerdere uitgaven kreeg dit boek een ander
formaat, maar de opzet bleef hetzelfde. De
hoofdstukken worden zoals weleer afgewisseld met korte toelichtende kaderteksten en
enkele interviews met mensen die elk op
hun eigen manier met de das begaan zijn.
Het boek is ingedeeld in de klassieke hoofdstukken te beginnen met een inleiding en de
verplichte items over biologie en ecologie.
Om niet in herhaling te vallen wordt hier vlot
en bondig doorheen gefietst om snel te
komen tot de situatie en de evolutie van de
das in Nederland. Jammer dat die verspreiding aan de landsgrenzen stopt. Vooral het
Vlaamstalige publiek blijft daardoor op zijn
honger zitten en dat hongergevoel zal doorheen het gehele boek blijven knagen. Het is
niet de eerste keer dat hierdoor een stukje
marktaandeel in boekenland verloren gaat.
Hetzelfde geldt voor de literatuurverwijzingen. Die refereren vooral naar de Engelstalige literatuur, terwijl er in Duitsland en
Frankrijk even waardevolle wetenschappe-

lijke informatie te halen valt die vaak beter
op de Nederlandse situatie aansluit. De Belgische dassenliteratuur valt zelfs helemaal
buiten de boot; die is weliswaar beperkt
maar daarom niet minder relevant. De grote
verdienste van dit boek is dat het op een bevattelijke en overzichtelijke wijze het meest
recente onderzoek naar de das in Nederland
samenvat. De resultaten hiervan zitten verweven doorheen de hoofdstukken. Op gelijkaardige wijze worden ook verleden en
toekomst geschetst waarmee je een gestructureerd overzicht krijgt van wat er zo allemaal is gepresteerd om de toekomst van
de das veilig te stellen. Een bedrukt maar
ook een hoopvol beeld dat zowat de helft van
het boek beslaat. Zowel beleidsaspecten als
uitvoerende acties komen aan bod waarbij
de interactie met de mens centraal staat. Te
beginnen met de roekeloze vervolging van de
das en te eindigen bij de technische hoogstandjes die dassen veilig doorheen het
landschap geleiden. Nu de das zijn leefgebied verder uitspreidt, moet er worden gewerkt aan een vreedzaam samenleven van
mens en dier. Een nieuwe uitdaging in een
land waar open ruimte schaars is en tole-
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rantie ten aanzien van de natuur niet vanzelfsprekend is. Het boek geeft een aanzet
voor oplossingen. Als de das voor jou een
onbekende diersoort is, dan is dit boek een
ware openbaring. Met het lezen ervan krijg
je algauw inzicht in alle aspecten van het
dassenleven en alles wat daaromheen gebeurt. Een heel toegankelijk boek ook, waarmee je meteen op de hoogte bent van de
actuele stand van zaken. Voor wie de das
geen onbekende is, levert dit boek een geheugenopfrissing en bijscholing inzake Nederlands onderzoek alsook een uitstekende
samenvatting van alles dat op dit vlak wetenswaardig is. Een verdienste die zowel de
auteurs als de Nederlandse onderzoekers
die de informatie leverden als pluim op hun
hoed mogen steken.
Dirk Criel is actief binnen de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt en redactiemedewerker van Zoogdier
De Das. KNNV Uitgeverij, Zeist.
Auteurs: Frans van Bommel,
Stefan Vreugdenhil & Maurice La Haye
(2015). ISBN 978 90 5011 5360
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Geschiedenis
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 Paul Voet, die
zijn werk in de sociale sector
combineert met zijn passie voor
natuur en vleermuizen.

Door Niels Desmet

Hoe/wanneer is je interesse in zoogdieren ontstaan?
Dat is begonnen in 1983. Toen heb ik mijn
vrouw leren kennen, en zij zat in de natuurvereniging De Torenvalk. Er was in de
buurt een voordracht over vleermuizen en
met enkele leden van De Torenvalk zijn we
daarnaartoe gegaan. De voordracht werd
gegeven door Alex Lefevre, een heel bekende man binnen de Vleermuizenwerkgroep, en na de lezing hebben we nog een
uur met hem staan praten. En zo ben ik
begonnen met de Vleermuizenwerkgroep
West-Vlaanderen. Er waren al twee personen actief: Rudi Vantorre en Jan Talloen.
Alex heeft me met hen in contact gebracht
en we zijn begonnen met alle vleermuis-

Een overwinterende franjestaart. Foto Niels Desmet

objecten in kaart te brengen. Dat was de
start van de Vleermuizenwerkgroep WestVlaanderen. Natuurlijk was de interesse
voor natuur er al veel eerder. Ik was actief binnen De Torenvalk, en begeleidde
er kampen en activiteiten voor kinderen
van acht tot twaalf jaar.

Wat onderneem je allemaal?
Binnen de Vleermuizenwerkgroep ben
ik vooral bezig met het beheer van de
vleermuisreservaten. Daarnaast doe
ik ook inrichtingswerken en onderhoud van overwinteringsplaatsen
voor vleermuizen. In West-Vlaanderen hebben we er zo’n 150, waarvan een zestigtal volledig is ingericht, en
dat vergt natuurlijk ook jaarlijks onderhoud. Het zijn zeer vochtige ruimtes (dat
zijn de eisen die vleermuizen stellen) en
dan heb je veel slijtage en rotting van de
houten toegangsdeuren, de sloten en
scharnieren, het latwerk dat gebruikt
wordt om microklimaten te creëren. Onderhoud is heel belangrijk, want het geleverde werk kan zeer snel teniet worden
gedaan. Stel bijvoorbeeld dat de toegangsdeur van een ijskelder eraf valt, dan
krijg je een tocht en die verandert het klimaat in de ijskelder op drastische wijze: je
krijgt meer wind en de temperatuur – die
voor vleermuizen vrij constant moet zijn –
gaat variëren. Je krijgt ook meer ongewenst bezoek van bijvoorbeeld jeugdverenigingen die niet beseffen dat de
ijskelder in feite niet vrij toegankelijk is. Ik
vind het ook heel belangrijk om contacten
te leggen en op die manier nieuwe plaatsen te zoeken waar we een vleermuis-

De nieuw aangelegde
ijskelder in het Bulskampveld kwam er
mede dankzij Paul.
Foto Niels Desmet

structuur kunnen inrichten. In mijn vrije
tijd ga ik vaak wandelen en vogels kijken,
waarbij ik steeds probeer om jonge mensen warm te maken voor de natuur.

Hoe verhouden je activiteiten zich tot je
werk?
Ik heb sinds twee jaar het geluk dat ik mijn
werk en mijn hobby kan combineren. Vroeger werkte ik in een bedrijf in ploegenshifts, maar op een bepaald moment zei ik
tegen mezelf: “Ik moet iets vinden waarbij
ik buiten kan werken in de natuur.” En dan
ben ik bij 360° GROEN terechtgekomen.
We voeren werken uit in de tuinen van
mensen die door omstandigheden niet in
staat zijn om hun eigen tuin te onderhouden: oudere of zieke mensen en alleenstaanden. Daarnaast werken we ook in
natuurreservaten en bosgebieden, bijvoorbeeld in opdracht van de stad Brugge, de
provincie West-Vlaanderen, Regionaal
Landschap Houtland of het Agentschap
voor Natuur en Bos (ANB). Ik probeer hierbij de mensen steeds warm te maken om
iets te doen voor de natuur, bijvoorbeeld
bloemenmengsels zaaien om bijen aan te
trekken. Het is ook mensen begeleiden in
de natuur en hen bewust maken van het
belang van een natuurvriendelijke tuin. Ik

laat de mensen ook kennismaken met
vleermuizen en leer van hen ook nieuwe
plaatsen kennen die kunnen worden ingericht voor vleermuizen. Je hoort veel, je
ziet veel, en je legt heel veel contacten, en
dat is heel belangrijk voor een natuurvereniging. Zo heb ik samen met mijn werk
een afspraak met Regionaal Landschap
Houtland en de provincie West-Vlaanderen. Er is regelmatig wat budget beschikbaar voor inrichtingswerken, en uiteraard
doe ik die inrichtingswerken: ze moeten
niets meer uitleggen aan mij, ik weet hoe
je een ijskelder, kazemat of bunker inricht.

Toekomst
Wat zijn de toekomstplannen?
Mijn toekomstplannen zijn voor mij zeer
duidelijk: ik ga voor de rest van mijn leven
voor de natuur werken, zowel vrijwillig als
professioneel. Ik wil continu mensen bewustmaken van de pracht van de natuur.
Dat is mijn droom. Ik denk ook aan de volgende generatie, en de generatie daarna,
en de generatie daarna. Na mij moet het
allemaal verderlopen en moet het liefst
verbeteren. Ik hoop dat ik honderd jaar
kan worden en dat ik mij nog vijftig jaar
kan inzetten voor de natuur. Ik denk ook

Bij een nieuwbouw ijskelder is het belangrijk dat er spleten en holtes worden aangebracht om microklimaten te creëren. Foto Niels Desmet

nog niet aan mijn pensioen. Zo lang ik gezond ben en het graag doe, blijf ik verder
doen.

Heb je bepaalde wensen?
We zitten met een hele goede groep in de
West-Vlaamse Zoogdierenwerkgroep: iedereen wordt als gelijk beschouwd. Maar
we moeten nog meer verjongen. Ik probeer steeds jonge mensen aan te trekken
om zich in te zetten voor de natuur en zich
bij ons aan te sluiten. Ik merk ook dat het
de laatste jaren moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Niet alleen binnen natuurverenigingen, maar ook andere
verenigingen. De mensen zijn met van
alles bezig en hebben het zeer druk. Ik zou
ook graag willen dat de communicatie verbetert. Duidelijke communicatie is essentieel, en dat geldt overal: zowel voor
bedrijven als verenigingen. En dat blijkt
vaak een probleem. Eén van mijn grootste
wensen is om een overwinteringsplaats
van ingekorven vleermuizen te vinden in
West-Vlaanderen. Er zitten er in WestVlaanderen: we hebben ze tijdens de
zomer al gevonden, maar nog niet in de
winter.
Oproep voor hulp of ideeën?
Laat maar komen, hé mensen! Ik zou
graag meer aandacht besteden aan kerkzolderonderzoek. Ik zou alle kerken van
West-Vlaanderen willen doen. En alle kelders ook. Dat de mensen eens spontaan
bellen: “Hé, wij hebben hier een kelder en
er hangen hier ook vleermuizen.” Er zitten
volgens mij nog duizenden objecten verscholen waar vleermuizen zitten. Ook de
steden en gemeenten zoals bijvoorbeeld
Brugge, wat zit daar niet allemaal onder
de grond? Wat ik vooral wil is mensen samenbrengen, zich goed laten voelen, de
verenigingen goed laten draaien, en ondertussen moeder natuur soigneren.

Deze jaargang besteden we extra aandacht aan de zoogdieren van de landen
en bijzondere gemeenten van het Koninkrijk der Nederlanden in de Cariben

Ligging van de twee delen van het Yarari reservaat. Bron: Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)

Yarari, het eerste walvisreservaat
voor Nederland
Op de meeste kinderkamers hangt wel een tijdje een poster met daarop een dolfijn. Het dolfinarium
trekt jaarlijks ruim 700.000 bezoekers en een stranding van grote walvissen krijgt zeer veel aandacht
in de media. Een beroep als dolfijnenverzorger staat bij kinderen dan ook vaak hoog op het wensenlijstje. Aandacht voor bruinvissen en regelmatige waarnemingen van bultruggen maken dat steeds
meer Nederlanders het besef hebben dat er in onze Noordzee ook walvisachtigen voorkomen.
Richard Witte

Toch blijft de gedachte bestaan dat je dolfijnen vooral in warme tropische wateren aantreft. Wat we daarbij weleens vergeten is dat
Nederland een niet onbelangrijke rol kan
spelen op het gebied van walvisbescherming
en dat nu eindelijk ook doet. Wereldwijd zijn
minstens 86 soorten walvisachtigen bekend.
Wat veel Nederlanders niet beseffen is dat
bijna de helft van alle soorten walvisachtigen
binnen ons koninkrijk voorkomt. In de wateren van Caribisch Nederland kunnen we bijvoorbeeld meer tropische soorten aantreffen
zoals de Bryde walvis, dwerggriend, zwarte
zwaardwalvis, gevlekte dolfijn en Clymene
dolfijn. In het Nederlandse deel van de
Noordzee en van de Caribische Zee zijn 40
soorten walvisachtigen bekend. Niet voor
niets heeft Nederland sinds het najaar van
2015 zijn eigen walvis- en haaienreservaat,
en wel het Yarari Marine Mammal Sanctuary.

Het reservaat, bestaande uit twee deelgebieden gelegen in de wateren rond Saba en
Bonaire, zal extra beschermd worden tegen
illegale visserij en bijvangst. De lokale natuur- en visserij-organisaties worden betrokken bij deze bescherming. Met dit
reservaat draagt Nederland bij aan een actieve bescherming van de walvissen en
haaien in de Caribische Zee. De naam van
het reservaat “Yarari” is een Taíno Indiaans
woord, dat ‘een fijne plek’ betekent. Instellen van het reservaat is een belangrijke en
waardevolle stap. Het is nu van belang dat er
duidelijke voorlichting komt naar vissers en
bewoners evenals een systeem van sluitende
controle en handhaving om het gebied echt
effectief
te
kunnen
beschermen.
Aanwijzing van de wateren rond Bonaire als
reservaat is mede te danken aan een rapportage van IMARES en Bureau Endemica:

The marine mammals of the Dutch Caribbean: a comparison between EEZ sectors,
contrast and concerns. In aansluiting hierop
verscheen het rapport A Proposal towards a
Dutch Caribbean Marine Mammal Sanctuary, ook van bovengenoemde auteurs. Ook
de bijzondere vondst van een dolfijn van Fraser in de wateren van Bonaire bleek mede
bepalend te zijn voor de aanwijzing. Eind
2016 verschijnt een artikel van Richard Witte
en Dolfi Debrot: A review of the marine
mammals of the southern Caribbean leeward Dutch islands: Aruba, Bonaire and Curaçao. De auteurs schetsen een
geactualiseerd beeld van de aanwezigheid
van zeezoogdieren in dit gebied.

@

Richard Witte werkt bij Bureau Endemica en
is bestuurslid van de Noord-Hollandse
Zoogdier Studiegroep (NOZOS).

Meer weten?

In augustus 2011 spoelde deze dolfijn van Fraser aan op
Bonaire, een nieuwe soort voor Caribisch Nederland.
Foto Gerard van Buurt

Gestreepte dolfijn. Foto Richard Witte
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Naast de literatuurverwijzingen en contactgegevens van de auteur(s) zetten we
ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten
en weblinks online. Kijk op
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_27-1

Verdwenen zoogdieren

De grottenbeer
Welke zoogdieren kwamen
in vroegere tijden in Nederland en/of Vlaanderen
voor, maar verdwenen uit
de lage landen? Jelle Reumer, publicist en hoogleraar paleontologie aan de
Universiteit Utrecht, blikt
in deze rubriek terug.

Skelet van de grottenbeer, midden. Foto Teylers Museum, Haarlem, Nederland

Binnen de Ursidae, die zonder enige twijfel
behoren tot de zoogdierorde der Carnivora,
bestaan leden die zich niet aan de voedselvoorschriften houden. Carnivora (het woord
is opgebouwd uit de Latijnse onderdelen
caro = vlees en vorare = verslinden) dienen
vlees te eten. Ze moeten prooien vangen en
aan stukken scheuren en daarna met van
bloed druipend gebit hompen lillend vlees of
sliertige darmen naar binnen schrokken.
Het overgrote deel van de beren verdomt dat
echter. Die zijn omnivoor. Bij beren vind je
geen gekartelde sabeltanden of machtige
scheurkiezen, maar knobbelige kiezen van
het soort dat je ook bij de varkens en de primaten aantreft. Afhankelijk van het seizoen
eten de meeste beren allerhande fruit en
ander plantaardigs en in het kielzog van de
moderne tijd leggen beren in sommige streken zich tegenwoordig ook toe op de inhoud
van picknickmanden, kampeervoorraden en
ze schijnen zelfs tubes tandpasta te lusten.
De enige beer in de familie die uitsluitend
carnivoor is, is de ijsbeer, maar dat is dan
ook noodgedwongen omdat de vegetatie op
de noordpool zoals bekend bitter weinig
voorstelt. Zijn uitgesproken carnivoorschap

wordt echter weer gecompenseerd door het
eetgedrag van de grote panda, ook een beer.
Het zwart-witte WNF-logo woont in China en
in dierentuinen en eet uitsluitend bamboe;
niet van die sappige bamboespruiten die de
afhaalchinees door de loempia snippert,
maar echte harde, dikke stengels. Zeg
maar: vishengels, bonenstaken en plantstokken. De panda is een herbivore carni-

… De naam grottenbeer
vereist toelichting ...
voor, gekker kan het niet worden in de
biologie.
In ons eigen land leven geen beren, gelukkig maar, want het picknicken bij Planken
Wambuis of Kootwijk zou een stuk minder
risicoloos zijn. Maar die absentie is van de
laatste tijd, want tot ver in het Late Pleistoceen leefden ze hier wel. Het was de grottenbeer, een aparte soort die luisterde naar de
naam Ursus spelaeus. De dieren kenmerkten zich door een geknikt voorhoofd. Terwijl
de bruine beer Ursus arctos een enigszins
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gewelfd voorhoofd heeft, en de nauw verwante ijsbeer Ursus maritimus een volkomen rechtlopend profiel (zeg maar: de
berenversie van de Griekse neus), heeft de
grottenbeer een duidelijke sprong tussen
schedeldak en neusbrug. De gebitten verschillen nauwelijks, de botten evenmin. Ze
worden regelmatig uit de Noordzee opgevist
of spoelen aan op de Tweede Maasvlakte.
De naam grottenbeer vereist nog enige toelichting. Dikwijls lees je ‘holenbeer’. Zo
wordt ook de Pleistocene grottenleeuw dikwijls ‘holenleeuw’ genoemd. Holenbeer en
holenleeuw zijn echter geen dieren, het zijn
germanismen. Een grot is in het Duits een
‘Höhle’, een woord dat etymologisch hetzelfde is als ons woord ‘hol’, maar het is echt
iets anders. Een hol is iets dat een konijn
graaft. Een grot is een natuurlijk ontstane
holte in de rotsen. In landen als Duitsland,
Tsjechië en Oostenrijk worden zeer frequent
de fossiele geraamtes van beren en leeuwen
in grotten gevonden, vandaar ‘Höhlenbär’ en
‘Höhlenlöwe’. Goed vertaald is dat dus: grottenbeer en grottenleeuw. Konijnen wonen in
een hol, maar grottenberen stierven in een
grot. Het kan maar beter duidelijk zijn.

FORUM D e o p i n i e r u b r i e k v a n Z o o g d i e r

Roofdieren zoals wilde kat komen de Nederlandse grens over. Foto Richard Witte / Endemica

Als er één wilde kat
over de grens is,
volgen er meer
Het interessante onderzoek naar de wilde kat in Zuid-Limburg trekt de aandacht. Naast berichten
in de media publiceren de betrokken onderzoekers ook her en der zelf over hun onderzoek, zoals
in onlangs in Zoogdier (‘Obstakels voor de Europese wilde kat’, Zoogdier 26-3). Fascinerend en
grensverleggend (letterlijk en figuurlijk) onderzoek met opzienbarende resultaten, maar…
Kees Canters

Nu het onderzoek aan deze allochtone wilde
katten nog lopende is, richt de aandacht zich
al sterk op het wegnemen van obstakels,
zoals autosnelwegen. En dat vind ik vreemd.
Immers, die dieren zijn er nu juist gekomen
óndanks het bestaan van zulke vermeende
obstakels en zelfs, naar uit het onderzoek
zelf blijkt, met een flink aantal. Het lijkt
daarmee geen incident maar een structurele
ontwikkeling en ik constateer dat die wilde
katten hier min of meer ongemerkt en op

eigen gelegenheid zijn gekomen en dat ze
hier zeer waarschijnlijk op eigen gelegenheid blijven!
Als er dan zo nodig maatregelen moeten
worden genomen, kan ik me voorstellen dat
in de betreffende regio vooral de jagers op
de aanwezigheid van de wilde kat worden
geattendeerd. Zij zijn wellicht geïnteresseerd
in het wegschieten van een (vermeend) verwilderde huiskat. Dit attenderen zou dan
kunnen bestaan uit het geven van voorlich-
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ting over het doen en laten van de wilde kat
en de jagers wijzen op de wettelijk beschermde status. Met andere woorden: “Bezint voor ge met het schieten van een kat
begint!”
Ook de uitgesproken aanbeveling voor de
aanleg van verbindingsgroen (een term van
mij) tussen bossen waar de wilde kat wel en
niet voorkomt lijkt me overbodig en niet ter
zake. Ten eerste omdat, naar uit het betreffende onderzoek zelf zonneklaar blijkt, de

wilde kat nauwelijks of niet buiten de bossen
komt. En ten tweede omdat dat verbindingsgroen er zeker in Zuid-Limburg ondanks alle
nivellering voor dit doeleinde nog voldoende
is. Het is misschien wrang om te constateren
maar daarbij zal er structureel een flink
aantal verkeersslachtoffers vallen. Bij de das
omvat deze sterfte tegenwoordig in Nederland 10-20% van een (sub)populatie op jaarbasis. De das neemt ondanks deze
verhoudingsgewijs grote onnatuurlijke
doodsoorzaak in Nederland nog steeds toe,
zowel in areaal als in aantal.
Daarmee kom ik bij een ander punt. Een terloops tussenzinnetje in de bijdrage over de
das in dezelfde uitgave van Zoogdier (‘De das
terug van weggeweest’): “Hoewel dit [het
verstoren van burchten in vroegere jaren]
een van de minder leuke dingen van dassenwerk is, hebben de personen in kwestie later
veel goed werk verzet voor de dassen.” Dit
lijkt me de sleutel om te begrijpen wat er
aan de hand is en illustratief voor het feit dat
er naast fysieke maatregelen ook andere
aanpassingen en veranderingen van belang
zijn om een soort overeind te helpen. Tegenstanders werden voorstanders en, meer in
het algemeen, het ontstaan van draagvlak,
vooral op lokaal niveau, is van wezenlijk belang om duurzaam natuurbeheer te realiseren.
Ook een derde artikel uit Zoogdier 26-3, over
‘De raadselachtige opmars van de goudjakhals’, wekt de indruk dat er veel moet gebeuren. Dat geeft mijns inziens ook hier een
verkeerd beeld van de bestaande situatie.
Het zal zeker zo zijn dat er in Zuidoost-Europa illegaal op de goudjakhals wordt gejaagd. En de doorvoering van Europese
regelgeving in nationale wetgeving zal zeker

abominabel zijn. Maar aan beide zaken verander je alleen structureel wat als je draagvlak creëert en dat gebeurt vaak ongemerkt,
ook in Zuidoost-Europa. Want ook hier wordt
vastgesteld dat de goudjakhals zich, ondanks de genoemde negatieve zaken toch
spontaan uitbreidt, en óók zonder dat er
soortspecifieke maatregelen worden genomen.
Kortom, natuurbeherend Nederland behoeft
zich in directe zin niet te veel met die wilde
roofdieren te bemoeien, die komen er vanzelf wel, mits de condities maar geschikt zijn
en de mensen zo tolerant blijven als ze nu
geworden zijn. Het ontwerp van de Wet natuurbescherming is geen reden voor optimisme, want het is gezien inhoud en
strekking niet het meest geëigende middel
voor de instandhouding en de wettelijke verankering van het tot nu toe verkregen draagvlak voor natuur en biodiversiteit. ‘Educatie’
en ‘Voorlichting’, kernbegrippen in de natuurbeschermingswereld van de jaren ’70’80, blijven hoe dan ook nodig!
Als het dan toch in het tegenwoordige natuurbeheer in Nederland op ‘doen’ aankomt,
gaat het vooral om de instandhouding van
uiteenlopende vegetaties, zoals graslanden
en heide maar ook bossen en struwelen.
Daarbij spelen (zoog)dieren (wilde en
tamme) wel degelijk een rol. Denk aan grote
grazers in kleine aantallen - herten, runderen of paarden - en kleine grazers in grote
aantallen - ganzen. Hierbij gaat het erom de
juiste, duurzame balans te vinden tussen
overbegrazing en onderbegrazing en dat is
in de praktijk altijd een boeiende opgave,
denk aan de Oostvaardersplassen of een
dichtgroeiend stuifzandgebied annex heide.
Roofdieren en de meeste (kleine) andere

Hoe zullen de herten reageren als de wolf de Oostvaardersplassen bereikt? Foto Sil Westra
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zoogdieren spelen daarbij nauwelijks een
rol.
Met het noemen van de Oostvaardersplassen wil ik, tot slot, nog een ander punt aansnijden dat verband houdt met de
toekomstige aanwezigheid van ‘nieuwe’
roofdieren, namelijk de tot nu toe steeds ongebreidelde groei van de drie grote grazers
in de zomer aldaar. De grote kuddes koniks,
Heckrunderen en edelherten doen onwerkelijk en in ieder geval on-Nederlands aan. Die
kuddes zijn bijzonder en ook fascinerend.
Echter, sinds deze drie soorten in de afgelopen decennia successievelijk in de Oostvaardersplassen zijn geïntroduceerd hebben
ze alle drie met nauwelijks een ander regulatiemechanisme dan voedseltekort te
maken. Vooral in iets strengere winters blijkt
dat te leiden tot massale sterfte. Natuurlijke
predatoren, waardoor de regulatie waarschijnlijk meer gespreid in de tijd zou plaats
vinden, werden namelijk niet meegeleverd.
Ik ben nu zeer benieuwd wat er in de Oostvaardersplassen gebeurt als er ooit eens
een wolf in het gebied doordringt: kuddes op
drift en dieren massaal door het raster?! Met
andere woorden, de roofdieren komen er
niet alleen met zekerheid aan, maar we zullen er ook met de gevolgen ervan moeten
leren leven, waarbij naast emotionele ook
economische en ecologische aspecten een
rol zullen spelen.
Kortom: als er één wilde roofdiersoort over
de grens is, volgen er meer – je kunt er op
wachten en bereid je maar vast voor!

Na het gereedkomen van deze bijdrage werd
bekend dat er op de Veluwe op 19 februari
een goudjakhals is waargenomen.

Waarnemingen
Potvissen gestrand op Texel Dinsdag 12 januari 2016 strandden er in de namiddag vijf levende potvissen op het strand
van Texel, ten westen van Den Hoorn. De dieren leefden nog enkele uren, maar konden
zich met hoog water niet uit hun benarde positie bevrijden. De vijf dieren stierven in de
loop van de avond. Op 13 januari kregen onderzoekers rond lunchtijd toestemming om
materiaal voor verder onderzoek veilig te
stellen. Dat was het startsein voor een race
tegen de klok, want volgens planning zouden
de kadavers de 14e naar de destructie gaan.
De 14e zong het gerucht rond dat er nog twee
potvissen gestrand waren; eentje op de
noordpunt van Texel en eentje bij de zuidpunt. Alleen het laatste bleek waar. Vlak bij
de NIOZ-haven dreef een dode potvis. Nadat
het dier naar de haven was gesleept, bleek

Bijzondere waarnemingen van zoogdieren
in Vlaanderen en Nederland.

het te vergaan om verder onderzocht te worden. Van de overige dieren kon een heel
spectrum aan gegevens en monsters verzameld worden. Nader onderzoek geeft mogelijk
meer
informatie
over
de
doodsoorzaak, parasieten en het dieet. In het
eerstvolgende nummer van Zoogdier verschijnt een artikel over de bijzondere stranding. De Texelse stranding stond niet op zich.
Tussen 9 januari en 7 februari strandden in
Duitsland, Engeland en Frankrijk nog eens
23 dieren.

Zwarte grijze zeehondenpup op de Blauwe Balg. Foto Bert
Meerstra

Blauwe Balg kleurt zwart De bemanning van het inspectieschip ‘MS De Krukel’ van de Waddenunit van het Ministerie
van Economische Zaken deed een zeldzame
waarneming in januari dit jaar. Tijdens een
inspectieronde langs de Blauwe Balg, een
Normaal gekleurde grijze zeehondenpup met de Krukel
op de achtergrond. Foto Bert Meerstra

Sectie potvis op het strand van Texel. Foto Steve Geelhoed

Ringelrob blijkt grijze zeehond Het verzoek van de Zeehondencrèche Pieterburen voor de bruikleen van een schedel van een
ringelrob was aanleiding voor Arthur Oosterbaan, conservator van Ecomare om schedel B2 29 uit de collectie van Ecomare eens goed te bekijken. Daarbij bleek een eerdere determinatie12 onjuist. De schedel is
nauwkeurig nagemeten, waaruit blijkt dat meerdere kenmerken zoals
de achterrand van het palatum, het gebit en de vorm van het achterhoofdsgat, wijzen op een juveniele grijze zeehond of kegelrob (De meetgegevens zijn: CBL 135 mm; OKL 102 mm; IOB 18 mm; KRL 39 mm. De
achterrand van het palatum is gebogen als een romaans kerkraam.
De eerste drie premolaren hebben één wortel, voor zover te zien, en
zijn éénspitsig. Alleen de ware kiezen zijn een beetje driespitsig. Het
achterhoofdsgat is ovaal, 34 bij 21 mm.).
Dit dier is in juli 1957 levend gevonden op de waddendijk van polder de
Eendracht op Texel. Het heeft twee dagen geleefd in de opvang van het
Texels Museum, de voorloper van Ecomare. Daarna is het kadaver begraven en jaren later weer opgedolven. Toen werd het pas herkend als
afwijkend van een gewone zeehond, en vervolgens door A.M. Husson,
voormalig curator van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in
Leiden, onjuist gedetermineerd. In die jaren was de grijze zeehond nog
amper een inheemse soort te noemen; Husson had waarschijnlijk geen
vergelijkingsmateriaal. Met de rechtzetting in dit artikel is deze schedel de tweede vondst van de grijze zeehond in Nederland in de vorige
eeuw. De eerste, een volwassen exemplaar, was ook levend bij Texel
gevonden, op de Keizersruggen bij de Razende Bol in de winter van

Schedel grijze zeehond nu juist gedetermineerd. Foto Sytske Dijksen

1955-19563. In de Noordzee worden zo nu en dan wel ringelrobben gezien, dit zijn dwaalgasten.
Met dank aan de expertise en medewerking van Arnout de Vries van
Zeehondencrèche Pieterburen, Sophie Brasseur en Peter Reijnders
van Imares, en Chris Smeenk, voormalig conservator van Naturalis.

zandplaat tussen Terschelling en Ameland,
ontdekten ze een zwarte jonge grijze zeehond. Het dier lag op de plaat samen met
een gewone grijze zeehondenpup. Het gaat
om een dier met melanisme, een afwijking
die ontstaat door een teveel aan het pigment
melanine. Waar bij albino’s het pigment ontbreekt, hebben dieren met melanisme daar
te veel van. Bemanningslid Bert Meerstra
had nog nooit eerder een zwarte zeehond
gezien, ondanks dat hij 22 jaar op het Wad
werkt.

Luctor et emergo De Zoogdierwerkgroep Overijssel heeft een klein netwerk van
vrijwilligers, dat vleermuisklachten en waarnemingen door de gehele provincie heen afhandelt. De meeste meldingen komen
binnen via vleermuis.net, waarop voor iedere
provincie een lijst van lokale deskundigen te
vinden is. Sinds 2009 ben ik één van die vrijwilligers. Diverse meldingen zijn afkomstig
uit Twente; een uitermate soortenrijk deel
van Overijssel. De Zoogdierwerkgroep Overijssel ontving begin november 2014 een interessante waarneming van de familie
Roemers uit Hengelo: een ‘zwemmende
vleermuis in de Dinkel’. Gelukkig worden
veel meldingen tegenwoordig direct van foto’s vergezeld: ideale dataverzamelaars, die
smartphones! Het vermoeden dat het om
een gewone grootoorvleermuis ging, werd
snel bevestigd.

@

De gewone grootoorvleermuis laat zich drogen door novemberzon. Foto Familie Roemers

De familie Roemers omschreef de omstandigheden als volgt: “Het was die dag stralend mooi weer, zonnig en lekker warm,
rond de 20 graden. Toen wij aankwamen bij
een mooi plekje zagen wij iets in het water
bewegen. In eerste instantie wisten we niet
wat het was. Dat ‘iets’ kwam al zwemmend
steeds dichterbij, vanaf enkele tientallen
meters verderop in het water. Vlakbij de
grote boomstronk zagen we wat het was:
een zwemmende vleermuis! Door de stroming werd hij meegenomen, dreef voorbij de
boomstronk en moest toen enkele meters
tegen de stroom in zwemmen om aan de wal
te komen. Wij zagen hem eruit klauteren en
hebben toen enkele foto’s gemaakt. Hij is
langzaamaan omhoog gekropen om uit te
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rusten en te drogen.” De lommerrijke omgeving van de Dinkel is uitermate geschikt
voor grootoorvleermuizen, maar vele vragen
worden, hoe onbevredigend ook, helaas niet
beantwoord. Wat was de oorzaak? Waardoor
en hoelang was het dier te water en waarom
in de namiddag? Het blijft allemaal giswerk.
Enfin, een te water geraakte grootoorvleermuis, die zichzelf vanuit een licht stromende
beek weer op het droge trekt dankzij een
stobbe aan de oever: een interessante en
wetenswaardige waarneming.

Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen en contactgegevens van de auteur(s) zetten we
ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten
en weblinks online. Kijk op
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_27-1

Vervolg Waarnemingen

Bijzondere waarnemingen van zoogdieren
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Om de keelvlek mooi in beeld te brengen, wordt een opstelling gebruikt die de marters op hun achterpoten doet staan. Foto Timo Van der Veken

Boommarter in Aalst Op 11 september 2015 legde Timo Van der Veken een
jonge boommarter vast op zijn cameraval in
het Kravaalbos in Aalst (provincie OostVlaanderen). Om na te gaan of het ging om
een recente immigrant of een dier dat in het
bos was geboren, zette Timo samen met het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
(INBO) een opstelling op om de dieren op de
achterpoten te doen staan. Dankzij deze
techniek komt de keelvlek mooi in beeld en
op basis van de vorm van die vlek kunnen individuen van elkaar worden onderscheiden.
Na beelden van dezelfde marter op 4 en 5
oktober, dook een tweede exemplaar op met
een duidelijk verschillende keelvlek. Op basis
van de gegevens is het voorlopig onduidelijk
of het gaat om onafhankelijke inwijkelingen

of lokale voortplanting. De ontdekking van
boommarters in het Kravaalbos is opmerkelijk omdat het een klein bos is en de omliggende regio niet bosrijk is. Eerdere
waarnemingen van boommarters in kleine
en geïsoleerde bossen in West-Vlaanderen
doen vermoeden dat de boommarter net als
de steenmarter aan een opmars bezig is.
Wie een marter vastlegt met een cameraval
let dus best extra op of het een steenmarter
of een boommarter betreft. Het INBO kan je
steeds helpen met de determinatie.

Dode vinvis in haven van Gent Op
maandag 9 november 2015 voer het schip
Premium do Brasil de haven binnen met een
dode gewone vinvis op de boeg. Het ging om
een onvolwassen mannetje van ongeveer 1

jaar oud en 11,6 meter lang. Wetenschappers van de Universiteit Gent, de Universiteit
van Luik en het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen (KBIN) voerden
ter plaatse een autopsie uit en konden vaststellen dat het dier waarschijnlijk overleden
was als gevolg van de verwondingen die het
opliep bij de aanvaring. De lege maag wees
erop dat de vinvis recent niet had gegeten.
Gewone vinvissen worden slechts uitzonderlijk waargenomen in Belgische waters. Ze
komen voornamelijk voor in diepere waters,
en er werden de laatste decennia slechts af
en toe exemplaren gespot in de noordelijke
Noordzee, vooral rond Schotland. Door intensieve bejaging waren hun aantallen gedecimeerd. Dankzij beschermingsmaatregelen is de populatie langzaam gegroeid,
maar de gewone vinvis staat op de Rode Lijst
nog steeds in de categorie ‘bedreigd’. Aanvaringen met schepen worden regelmatig
gemeld en vormen een van de moderne bedreigingen. In 2009 werd ook al een dode gewone vinvis (een volwassen vrouwtje van net
geen twintig meter) de haven van Antwerpen
binnengebracht op de boeg van een schip.

Twee bultruggen voor de Belgische kust Op 28 januari 2016 werden
twee bultruggen gesignaleerd voor de kust
van Raversijde. Het ging om onvolwassen
dieren met een lengte tussen acht en tien
meter. Bultruggen zijn zeer zelden geziene
gasten voor de Belgische kust: de waarnemingen van levende exemplaren zijn letterlijk op één hand te tellen. Ook aangespoelde
dode bultruggen zijn uitzonderlijk. Sinds
2003 worden bultruggen vaker gezien in de
zuidelijke Noordzee. Een echte verklaring
voor deze toename is er niet. Een verminderd voedselaanbod in de noordelijke Noordzee kan een oorzaak zijn, maar deze
hypothese moet verder worden onderzocht.
Een andere verklaring die wordt genoemd, is
een stijging van het aantal bultruggen in het
noordelijk deel van de Atlantische Oceaan,
waardoor ook meer dieren hun weg vinden
naar de Noordzee. Ook voor de kust van Nederland werden recent verschillende waarnemingen van bultruggen gemeld, maar het
is onduidelijk of het hier om dezelfde exemplaren gaat.

Beverbonanza Er werden de laatste
tijd heel wat bevers waargenomen op plaatsen waar ze al lange tijd waren verdwenen.
Het begon langsheen de Boven-Schelde in
Asper (provincie Oost-Vlaanderen) waar een
Aanvaringen met schepen vormen een belangrijke doodsoorzaak voor gewone vinvissen.
Foto Jan Haelters, KBIN
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omgeknaagde boom weinig twijfels liet bestaan over de aanwezigheid van het grootste
knaagdier van het land. Later werd het dier
ook gefilmd met een cameraval. Het gaat
om de eerste waarneming van een bever in
167 jaar in de regio. Eind december werden
ook knaagsporen aangetroffen aan een wilg
in de Leiestreek in Deinze (provincie OostVlaanderen). Rik Desmet van de lokale afdeling van Natuurpunt kon met een cameraval
beelden maken van de dader. Deinze bevindt
zich op de grens met West-Vlaanderen, het
is dus goed mogelijk dat de bever van hieruit zijn weg terugvindt naar de enige Belgische provincie waar hij momenteel niet
meer voorkomt. Op plaatsen waar de bever
al langer voorkomt, breidt de populatie uit:
in de Bosbeekvallei in de provincie Limburg
werd een jong dier vastgelegd op camera. Al
dat jong bevergeweld brengt zichzelf wel
eens in de problemen. Zo moesten medewerkers van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek uitrukken om een jonge bever te
bevrijden uit een sluis.

Das doodgereden in Deerlijk Op
zondag 20 december 2015 meldde de federale wegpolitie een dode das langs de E17 in
Deerlijk (provincie West-Vlaanderen)
aan marternetwerkkoerier en -stockeerder
Mario Manhaeve. Mario ging het dier samen
met de politie ophalen en later voerden we-

@

Een bever maakt zijn kenmerkende knaagsporen in Deinze. Foto Rik Desmet

tenschappers van het Instituut voor Natuuren Bosonderzoek (INBO) een autopsie uit.
Het ging om een jong vrouwtje met een typisch beeld van een verkeersslachtoffer:
meervoudige botbreuken, schaafletsels op
de huid en algehele inwendige bloedingen.
Op een paar fragmenten van regenwormen
na was de maag zo goed als leeg. Er werden
geen sporen van voortplanting teruggevonden en op de hals en stuit zaten geen sporen
van bijtwonden, wat betekent dat er geen recente interacties waren met soortgenoten.
Het vrouwtje beantwoordt dus volledig aan
het profiel van een ‘verre disperser’: een
jong dier dat rondzwerft op zoek naar een

vestigingsplaats. Geen lokaal gevestigde
das, maar wel een zeldzame waarneming
voor de regio.

Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen en contactgegevens van de auteur(s) zetten we
ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten
en weblinks online. Kijk op
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_27-1

Gewone zeehond in Rupel en Schelde
Tussen 26 augustus en 12 oktober 2015 werd verschillende keren een zeehond opgemerkt in de rivieren Rupel en Schelde. Verschillende waarnemers
maakten melding van een zeehond in het gebied,
maar het was hierbij niet duidelijk of het om een gewone of een grijze zeehond ging. Uiteindelijk konden vogelkijkers van Trektelpost Noordelijk eiland
de zeehond goed bekijken en er enkele foto’s van
nemen. Het dier op de foto’s is een gewone zeehond,
en vermoedelijk ging het bij de eerdere waarnemingen om hetzelfde dier, al kunnen we niet uitsluiten
dat er meerdere individuen in de regio rondzwemmen. Het gemakkelijkst zichtbare kenmerk om een
gewone zeehond van een grijze zeehond te onderscheiden is het kopprofiel. De grijze zeehond heeft
een duidelijk afgeplatte kop terwijl de gewone zeehond een ronde (zee)hondenkop heeft. Gewone zeehonden worden regelmatig aangetroffen langs de
Belgische kust, en af en toe duiken ze ook op in rivieren.

De gewone zeehond duikt af en toe op in rivieren. Foto Kris De Keersmaecker
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Twee van de drie gezenderde vrouwtjes mopsvleermuis. Foto Bram Conings

Terug van weggeweest

De mopsvleermuis
in Vlaanderen
Tot een geluidsopname in 2014 stond de mopsvleermuis in Vlaanderen geboekstaafd als
uitgestorven. In 2015 werden twee kolonies gevonden in het Waasland (Oost-Vlaanderen), wat
betekent dat de soort er zich ook voortplant. De vondst is bovendien een primeur voor België!
Joris Everaert, David Galens en Daan Dekeukeleire

In augustus 2014 werd met één toevallige
batdetector-opname de aanwezigheid van
een mopsvleermuis vastgesteld in het Waasland1,2,3, een streek in het noordoostelijk deel
van de provincie Oost-Vlaanderen. De
mopsvleermuis werd daar ontdekt in een
oud loofbos langs de Durme, een zijrivier van
de Schelde. Dit was opmerkelijk nieuws,
want de soort was officieel uitgestorven verklaard in Vlaanderen4. De laatste waarnemingen dateerden al van 13 jaar eerder in
Beernem en Knesselare (op de grens tussen
Oost- en West-Vlaanderen). Ook in Nederland is de soort uitgestorven verklaard5. In
de periode 1981 tot 1994 werden nog overwinterende mopsvleermuizen gevonden in
Sluis (Zeeuws-Vlaanderen), op minder dan
een kilometer van de grens met West-Vlaanderen. Het is niet onwaarschijnlijk dat de

mopsvleermuizen die tot 1994 in Sluis aanwezig waren, na de sloop van de ruïne waar
ze meer dan tien jaar hadden verbleven,
richting Beernem zijn getrokken. In ‘vleermuisvlucht’ is dat een afstand van amper
twintig kilometer.

Eerste verspreidingsonderzoek
Sinds de geluidsopname in augustus 2014
trokken vrijwilligers van de regionale natuurvereniging vzw Durme en de Vleermuizenwerkgroep van vzw Natuurpunt het
Waasland in met batdetectors. Al snel bleek
dat het om verschillende individuen ging die
‘s nachts foerageerden in de bossen van
Waasmunster en in de Durmemeersen en
schorren van de Durme in Waasmunster en
Hamme. Op basis van proefondervindelijke
metingen vanaf zonsondergang, op strate-

Zoogdier 27-1 pagina 26

gisch uitgekozen punten door verschillende
personen met batdetectors in combinatie
met automatische detectors, kon de avondroute van minstens enkele mopsvleermuizen
vanuit het foerageergebied stap per stap ‘opwaarts’ getraceerd worden in de richting van
de vermoedelijke verblijfplaats tot over de
E17 autosnelweg.

Ontdekking kraamkolonies Ondanks het intensieve detectoronderzoek in
2014 kon toen geen kolonie gevonden worden. Daarom werd beslist de mogelijke kolonie(s) te zoeken door vleermuizen te
vangen en zenderen. In het voorjaar van 2015
startte vzw Durme hiervoor een soortenbeschermingsproject op in samenwerking met
de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt.
Allereerst werd in de zomer van 2015 vast-

Figuur 1 Gekende verspreiding van mopsvleermuis in 2014 en
2015 (kleurintensiteit op basis van het aantal exemplaren per
waarneming). Bron: www.wakona.waarnemingen.be

gesteld dat de soort ook aanwezig is in de
meer noordwestelijk gelegen bosgordel rond
de Moervaartdepressie van het Waasland,
specifiek in Sint-Niklaas, Eksaarde, Moerbeke en Wachtebeke (Figuur 1). Op 24 juli
konden in de bossen op de grens van SintNiklaas met Moerbeke drie vrouwtjes en een
mannetje mopsvleermuis gevangen worden,
waarvan twee duidelijk zogende vrouwtjes
op de rug werden voorzien van een zendertje (Figuur 2). Op 25 juli werd ook een zogend
vrouwtje gezenderd in de bossen van Waasmunster, net ten noorden van de E17. Op
basis van telemetrie (Figuur 3) konden de
gezenderde mopsvleermuizen gevolgd worden tot aan twee kraamkolonies in Sint-Niklaas. De kolonies bevonden zich op 5,7
kilometer van elkaar. Die vondst was ook
meteen een primeur voor België6,7,8. Het is
bekend dat kolonies soms relatief dicht bij
elkaar zijn gesitueerd en er is vaak een complexe uitwisseling met deelpopulaties9,10,11.
Het is dus mogelijk dat er in de buurt van
beide kolonies nog andere (deel)kolonies
aanwezig waren. Op basis van de waarnemingen in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke is de kans groot dat
zich daar ook een kolonie bevond. Eén kolonie werd gevonden achter loshangende
schors van een dode populier in het Heirnisse bosreservaat in Sinaai. Eind juli en
begin augustus werden daar ‘s avonds tot 9
uitvliegers geteld (Figuur 4). Aangezien de
gezenderde dieren zogende vrouwtjes
waren, zullen er ongetwijfeld ook jongen
achter de schors hebben gezeten. De tweede
kolonie zat achter een luik aan een huis in
Belsele. Eind juli en begin augustus werden
daar ‘s avonds tot 19 mopsvleermuizen geteld: 14 uitvliegers, terwijl nog minstens 5

Figuur 4 Mopsvleermuis kraamkolonie
achter losse schors van een dode populier
in Sinaai. Foto Joris Everaert

Figuur 2 Eén van de mopsvleermuizen in Sinaai met
zendertje op de rug, klaar om gelost te worden. Foto
Joris Everaert

juveniele dieren achter het luik bleven zitten
(Figuur 5). De ontdekte kraamkolonies bestonden (quasi zeker) enkel uit vrouwtjes en
jongen. Mannetjes leven in deze periode namelijk solitair9,12.
De gezenderde mopsvleermuizen werden
ongeveer tien dagen en nachten gevolgd.
Daarna waren de batterijen van de zendertjes uitgewerkt. De zendertjes vallen sowieso ook af na ongeveer twee weken. De
boomkolonie verhuisde in die periode minstens één keer van kolonieboom, ook achter
losse schors van een dode populier op ongeveer 240 m van de eerste boom. Volgens
de bewoner van het huis aan de luikenkolonie, bevonden de mopsvleermuizen zich
daar eerder in de zomer eerst achter een
ander luik. Het regelmatig wisselen van kolonieplaats is gekend bij deze soort9.

Vliegroutes en foerageergebieden Uit het telemetrisch onderzoek bleek
dat de gezenderde individuen vanuit de kolonie dagelijks tot 7,5 kilometer vlogen richting foerageergebied. Het is gekend dat
mopsvleermuizen hiervoor zelfs tot ongeveer 13 kilometer kunnen afleggen11. Bovendien bleek dat verschillende dieren
regelmatig de snelweg E17 overstaken (Figuur 6), iets dat ook al bij onderzoek in het
buitenland werd vastgesteld13. De gezenderde vrouwtjes keerden steeds terug naar
vrijwel hetzelfde foerageergebied. Ook uit
buitenlands onderzoek blijkt dat mopsvleermuizen dergelijke individuele voorkeur hebben14. De gekende foerageergebieden in het
Waasland bestonden voornamelijk uit loofbos met een variatie van oude en jonge
bomen (vaak met rijke ondergroei), oude
kasteelbossen, bossen met zowel naaldbo-

Figuur 5 Mopsvleermuis kraamkolonie achter een luik
van een huis in Belsele. Foto David Galens
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Figuur 3 Met de ‘bat-mobiel’ op zoek naar
gezenderde mopsvleermuizen. Foto Joris
Everaert

men als loofbomen, bosdreven, maar ook
wilgen en ruigtes langs waterlopen. In het
verslag7 van het soortenbeschermingsproject is meer informatie te vinden over de onderzoeksresultaten.

Toekomst voor de mopsvleermuis? De mopsvleermuis is de voorbije
jaren overal in Europa zeer zeldzaam geworden15. De ontdekkingen in het Waasland
versterken de hoop dat de soort ook nog in
andere regio’s aanwezig is. Bescherming
van verblijfplaatsen van mopsvleermuis is
niet mogelijk zonder goede veldkennis van
de exacte locaties10,12,14,16. In het Waasland
zal in 2016 verder onderzoek worden verricht
en er zijn ook extra beschermingsmaatregelen gepland zoals sensibilisering, versterking van verbindingszones, en inrichting van
mogelijke zomer- en winterverblijfplaatsen7.

Dankwoord Financiële ondersteuning
van het soortenbeschermingsproject kwam
van de provincie Oost-Vlaanderen met coördinatie vanuit het Regionaal Landschap
Schelde-Durme. Vrijwilligers hebben expertise bij veldonderzoek geleverd. Enkele boseigenaars gaven de toestemming om
onderzoek te verrichten op hun domein. Verder willen we ook de bewoner van het huis
met de ‘luiken-kolonie’ bedanken voor zijn
gastvrijheid.
Joris Everaert is bioloog en vrijwilliger in de
natuurverenigingen vzw Durme en vzw Natuurpunt. David Galens en Daan Dekeukeleire
zijn
vrijwilligers
in
de
vleermuizenwerkgroep Oost-Vlaanderen
(vzw Natuurpunt).

Figuur 6 Locatie waar enkele mopsvleermuizen regelmatig
over de E17 vliegen. Foto Joris Everaert

Nieuws

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

Marc van der Valk overleden

NEDERLAND
Nieuwe eindredacteur
Zoogdier
Met dit nummer heeft de redactie een
nieuwe eindredacteur: Dana Bezdickova. Ze stelt zich voor: “Zoals mijn achternaam verraadt, ben ik geboren in

Digitale Natuurtijdschriften
De website natuurtijdschriften.nl is een
samenwerking van Naturalis Biodiversity Center met een groot aantal verenigingen, waaronder de Zoogdiervereniging. Op de site staan inmiddels enkele tienduizenden artikelen met betrekking tot de natuur. Ook het
tijdschrift Zoogdier is per artikel vanaf
nu te vinden op natuurtijdschriften.nl.

Zoogdierdag
De Zoogdierdag vindt definitief plaats op
zaterdag 23 april 2016 in de grote zaal
van het Linnaeusgebouw (dezelfde locatie als afgelopen jaren) in Nijmegen. Het
definitieve programma komt zo spoedig
mogelijk op http://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdierdag.

Wandelwolf terug in Nederland!
De wolf die die het voorjaar van 2015
door Drenthe en Groningen wandelde
en op 15 april werd aangereden in
Duitsland is terug naar Nederland.
Ellen van Norren heeft namens Wolven
in Nederland de wolf opgespoord in een
Duitse vriezer. Omdat het gaat om de
eerste wolf in 150 jaar in Nederland wil
Wolven in Nederland hem graag tentoonstellen aan het publiek. De wolf is
inmiddels opgehaald en overgedragen

Tsjechië, waaruit ik kort na de val van
Het IJzeren Gordijn naar Nederland
kwam. Interesse in dieren had ik van
kleins af aan, vandaar de latere studie
biologie met focus op dierecologie en
gedragsonderzoek bij apen. Dat laatste
bracht me bij Stichting AAP, waar ik diverse functies bekleedde. Recentelijk
keerde ik terug naar Nijmegen, de campus van mijn ‘alma mater’, om bij Rewilding Europe te gaan werken. Van de
Zoogdiervereniging ben ik al vele jaren
lid en ook actief bij het IVN. Tijdens
wandelvakanties vormen observaties
van wildlife voor me telkens een hoogtepunt. Het helpen met het ledenblad
lijkt me een boeiende vrijwilligerstaak,
ik wil daarbij voortborduren op het
goede werk van Jaap van der Veen.”
De wandelwolf. Foto Leo Linnartz
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Foto Tjeerd Kooij

Na een ziekteperiode van 2 jaar is op
27 januari Marc van der Valk overleden. Hij was nog maar 53 jaar oud.
Marc heeft zich breed ingezet voor
zoogdieren, als vrijwilliger in de VLEN,
Werkgroep Zoogdierbescherming, de
vleermuisvangcommissie, VleGel en
ook beroepsmatig. Zo’n 15 jaar geleden kwam Marc als projectleider voor
de VOFF in aanraking met vleermuizen. Na aanvankelijk onbegrip over de
‘vele trucjes om iets te weten te
komen’, raakte hij juist geïntrigeerd
door de vele methoden die we voor
vleermuizen nodig hebben. Hij heeft
zich ingezet voor het zoeken naar
standaarden voor vleermuisonderzoek
en –bescherming. Marc zal ons bijblijven als een origineel denker en een
warm mens.

C O L U M N

aan Naturalis die zal zorgen dat het dier
wordt opgezet. Vroege Vogels was erbij
en heeft een mooie reportage gemaakt
voor de radio.

Dit jaar geen Jaar van…
Voor 2016 hebben we besloten om geen
specifieke soort centraal te stellen. De
redenen hiervoor zijn dat het lastig is
gebleken om voldoende fondsen te kunnen werven voor een Jaar van… dat aan
alle verwachtingen voldoet en dat een
jaarsoort de media-aandacht wegvangt
van andere interessante projecten en
soorten. Daarnaast is een Jaar van… inmiddels gemeengoed en trekt het minder aandacht dan enkele jaren geleden.
Voor 2017 wordt een nieuw besluit genomen.

Nature Today
Eind vorig jaar is de website van Natuurbericht overgegaan in Nature Today.
Net als altijd verschijnen er dagelijks
berichten over de actuele ontwikkelingen in de natuur in Nederland, ook van
de Zoogdiervereniging.

De atlas
Op het moment dat ik dit schrijf wordt er met volle inzet gewerkt om de
nieuwe Atlas van de Nederlandse Zoogdieren op tijd gereed te hebben om
hem te presenteren op onze Zoogdierdag van 23 april. Dat keiharde werken in
de eindfase hoort bij zo’n megaproject. Het is ook niet niks! Een project waar
sinds 2012 aan is gewerkt door vele vrijwilligers, ondersteund door ons Bureau. In dat jaar werd de Atlascommissie ingesteld, werd een tijdsplan vastgesteld en een begroting goedgekeurd. Daarna is de fondsenwerving
voortvarend ter hand genomen. Daarbij bleek dat er velen zijn die ons werk
niet alleen met woorden steunen maar ook met daden en met financiële middelen.
De atlas bouwt voort op de provinciale atlassen die eerder gemaakt zijn.
Sommige zelfs in een fraaie boekvorm, maar allemaal als voorloper van de
nieuwe atlas die een meer dan waardige opvolger is van de vorige atlas van
1992.
Nieuw aan de atlas is dat een lang gekoesterde wens is gerealiseerd, de zeezoogdieren staan er ook in! Het is een complete en goede tussenstand van de
verspreiding van de wilde zoogdieren in Nederland met veel duiding. Het is

@

Nature Today richt zich in eerste instantie nog steeds op natuur in Nederland.
De website is nu echter zo opgezet dat
andere landen een eigen ingang kunnen
krijgen en dat de site in meerdere talen
weergegeven kan worden. Het uiteindelijke doel is om biologen uit de hele wereld via Nature Today verhalen en
beelden te laten publiceren over actuele
ontwikkelingen in de natuur.

ook een heel mooi document om gezamenlijk mee naar buiten te treden en zo
belangstelling, waardering en respect voor onze wilde zoogdieren te vergroten. Kortom, bescherming door het draagvlak te versterken.
Zoals gezegd, we gaan er op de Zoogdierdag uitgebreid aandacht aan besteden, ook aan de Digitale Zoogdieratlas. Immers een atlas in boekvorm is een
momentopname. De Digitale Zoogdieratlas die parallel wordt ontwikkeld gaat
er voor zorgen dat we de atlasgegevens continu up-to-date beschikbaar houden op basis van de Nationale Databank Flora en Fauna.
De Atlas verschijnt in de reeks “Natuur van Nederland” van Naturalis en zal
op de Zoogdierdag verkrijgbaar zijn. Ik dank nu vast al die vrijwilligers en
professionals die het met hun enorme inzet mogelijk hebben gemaakt dat we
na bijna 25 jaar weer een atlas hebben die er mag zijn!

Meer weten?

Hans van Dord

Check regelmatig www.zoogdiervereniging.nl
voor nieuws, agenda en aanvullende informatie
bij artikelen uit Zoogdier

Voorzitter Zoogdiervereniging
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VLAANDEREN
Vleermuisschildjes kronen
vleermuisvriendelijke
gebouwen
Eén van de grootste problemen voor
vleermuizen in Vlaanderen is de huis-

terugval is herleid tot dertig exemplaren
rond Heers en Tongeren (provincie Limburg). Vooral de intensievere landbouwmethodes en veranderde teeltkeuzes
brachten de soort in de verdrukking. Het
plan zet in op overeenkomsten die landbouwproductie en hamstervriendelijk
beheer laten samengaan. Zo wordt de
komende vijf jaar 125 hectare akkerland

lijk is dit gas even toxisch voor de vleermuizen als voor de houtwormen. Om
een optimale bestrijding te garanderen,
wordt de begassing best uitgevoerd in
de periode juni tot augustus, pal in de
kraamtijd – en dus de gevoeligste periode – van de vleermuizen. Overleg tussen de Oost-Vlaamse Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt, Monumentenwacht Oost-Vlaanderen en aannemer Anticimex leverde een plan op: de
zolder zou hermetisch worden afgesloten en de begassing zou worden uitgevoerd in oktober. Tegen die tijd zijn de
jongen vliegvaardig terwijl de kolonie
stilaan afneemt in grootte als gevolg van
de migratie naar elders gelegen winterverblijven. Monitoring van de kolonie
wees uit dat de vleermuizen de behandeling goed hadden doorstaan.

Vlaamse pelskwekerijen
aan het uitsterven

De vleermuisschildjes duiden vleermuisvriendelijke gebouwen aan. Foto David Galens

vesting. Oude gebouwen worden gerenoveerd en geïsoleerd, kelders en
zolders worden opnieuw in gebruik genomen, elke opening wordt dichtgemaakt. Dat laat weinig plaats voor
vleermuizen om een geschikte plaats te
vinden om te overwinteren of hun jongen groot te brengen. Daarom werd in
2009 in het kader van het project LIFE
BatAction het vleermuisvriendelijk
schild ontwikkeld. De schildjes duiden
plaatsen aan die belangrijk zijn voor
vleermuizen, en dienen als erkenning
voor elk gebouw dat vleermuisvriendelijk werd ingericht of waar herstellingsen beheerswerken werden uitgevoerd
met de nodige aandacht voor de aanwezige vleermuizen. Omdat de schildjes
een groot succes zijn in de regio, plant
Natuurpunt Boven-Schelde een ‘vleerschildjes’-fietsroute, die vleermuisliefhebbers toelaat de projecten zelf te
ontdekken. Het schildje kun je kosteloos
aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Hamsterbeschermingsplan
goedgekeurd
De Vlaamse overheid heeft het soortenbeschermingsplan van de hamster
goedgekeurd. Onderzoekers van LIKONA en Natuurpunt schatten dat de
Vlaamse populatie na een dramatische

onder ‘hamstervriendelijk beheer’ gebracht. In een latere fase zouden ook
hamsters worden uitgezet. Meer hierover in een later nummer van Zoogdier!

Baardvleermuizen gered
De Sint-Gangulphuskerk in Paulatem
(provincie Oost-Vlaanderen) vormt een
mooi voorbeeld van een vleermuisvrien-

Het stadsbestuur van Harelbeke heeft in
januari 2016 negatief advies gegeven
voor de uitbreiding van een nertsenkwekerij. In december 2015 werd de uitbreiding van een kwekerij in Beveren ook al
geweigerd. Beide beslissingen passen in
het kader van een uitdoofscenario voor
pelsdierkwekerijen in Vlaanderen. In
Wallonië zijn pelsdierkwekerijen sinds
begin 2015 verboden. De Brusselse regering keurde onlangs een verbod op de
kweek van dieren voor bontproductie
goed. Ook in Nederland is een uitdoofscenario van kracht, met een volledig

Amerikaanse nertsen kunnen erg invasief zijn en worden dan ook weggevangen. Foto Evelyne Fiers

delijk gebouw. De zolder herbergt een
honderdkoppige kolonie baardvleermuizen die voor de soort van nationaal belang is. Het kerkje kampte echter met
een houtworminfestatie die de antieke
meubel- en altaarstukken bedreigde. De
beste behandeling is begassen met het
toxische gas zwaveldifluoride. Natuur-
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verbod vanaf 2024. Naast de ethische
bezwaren vallen er ook argumenten met
betrekking tot natuurbehoud te formuleren tegen pelsdierkwekerijen: ontsnapte Amerikaanse nertsen kunnen
zeer invasief zijn en een bedreiging vormen voor de lokale fauna.

Contact Nederland

Zoogdierwinkel

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

Veldwerkgroep Nederland

veldwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Materiaaldepot Veldwerkgroep
materiaal@zoogdiervereniging.nl

Vleermuiswerkgroep Nederland

vleermuiswerkgroepnederland@zoogdiervereniging.nl

Vleermuiswerkgroep Noord-Holland
vleernh@gmail.com

Werkgroep Zoogdierbescherming
info@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Boommarter Nederland

Frans van Bommel,

Werkgroep Zeezoogdieren

& Maurice La Haye (2015).

Stefan Vreugdenhil

boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl
jw@broekema.info

Werkgroep Kleine Marterachtigen

KNNV Uitgeverij, Zeist. ISBN 978 90 5011 5360

Bever- en Otterwerkgroep CaLutra

Het boek ‘De Das’ is verkrijgbaar voor €24,95
via www.zoogdierwinkel.nl.

werkgroep-kleine-marterachtigen@zoogdiervereniging.nl
calutra@gmail.com

Zoogdierwerkgroep Zeeland

nanning-jan.honingh@slz.landschapsbeheer.nl

Colofon

Zoogdierwerkgroep Overijssel
blij@natuurenmilieuoverijssel.nl

Zoogdierwerkgroep Utrecht
zoogdierutrecht@gmail.com

Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland
www.zwgzh.nl

Werkgroep KNNV Delfland
afdelingdelfland@knnv.nl

Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep
info@nozos.nl

Zoogdierwerkgroep Friesland
johnmelis@chello.nl

Contact Vlaanderen
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Het moment van...

W i l ly d e K o n i n g

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

Verhuizing Twee jonge bevers piepen in de burcht en hun moeder is er zojuist naar toe gegaan. Ik blijf nog even wachten in mijn kano met de filmcamera paraat, je weet maar nooit. Ik doe mijn stinkende best om bevers te filmen voor
‘Holland, Natuur in de Delta’. Ik hoor een vreemd gestommel bij de burcht: de konikpaarden. En wat blijkt? Moeder
bever heeft er genoeg van en komt met haar jongen naar buiten. Eén jong in haar bek, de ander er vlak naast zwemmend. Dit heb ik nog nooit meegemaakt! Draaien met die camera! Ze zwemt heel doelbewust naar de overkant van de
plas, waar het drietal onderduikt. Daar is een oeverhol. Terwijl ik nog zit bij te komen van dit unieke schouwspel verschijnt haar kop weer boven water en zwemt ze nogmaals voor me langs. Kennelijk zit het mannetje in het oeverhol
en was ze niet welkom met haar kroost. Daar gaat ze weer, op weg naar een ander hol, opnieuw één bevertje in haar
bek en de ander heel dicht naast haar. Ik zie hoe de jongen op haar vertrouwen en bewonder haar daadkracht.
Dit bijzondere tafereel heeft de bioscoopfilm gehaald met als commentaar: “De bevertjes krijgen zwemles.” U weet wel
beter.
Willy de Koning

