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

Beschermen
Het waarnemen van de in ons land levende wilde zoogdieren en het onderzoek
op basis van die waarnemingen staan bij ons altijd in het teken van bescherming. Natuurlijk is waarnemen vóór alles leuk en spannend maar de drijfveer,
hetgeen dat ons vooral bindt, is toch de bescherming. Die bescherming richt
zich dan vooral op populaties, soorten en hun habitat, niet zozeer op individuen.
We weten dat in natuurlijke populaties veel sterfte plaatsvindt en accepteren
dat als ‘fact of life’.
Waar we ons wél op richten is het optimaliseren van leefomstandigheden van
soorten. Daar ligt vaak de sleutel tot duurzame populaties. We komen met
ideeën en suggesties om het naast elkaar leven van mensen en wilde fauna
duurzaam mogelijk te maken. Dat heeft ook een positieve invloed op het draagvlak in de samenleving voor onze zoogdieren. Hoe meer draagvlak in de samenleving, hoe meer steun voor het optimaliseren van hun leefomstandigheden.

artikelen in Lutra gaan wat dieper in op de materie en worden
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In Zoogdier staan met grote regelmaat voorbeelden van deze ’hands on’ beschermingsaanpak. Het past heel goed bij ons dat wij praktische adviezen
geven voor een praktische omgang met – bijvoorbeeld – de bever. Maar die kant
van bescherming vraagt vaak om een lange adem. Zo hebben we in het Jaar
van de Bever in 2012 een symposium georganiseerd met overheden, waterbeheerders en andere betrokkenen over de toekomstige plek van de bever in Nederland. Nu, in 2016, wordt dit door provincies, waterschappen en
Rijkswaterstaat met ons bureau concreet opgepakt (lees hiervoor het artikel
van Hans Bekker en Vilmar Dijkstra in dit nummer). Hier zijn we erg blij mee.

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: Bever. Foto Willy de Koning

Beschermen vraagt ook om het maken van keuzes. Een voorbeeld is de terugkerende vraag of beheersjacht ten aanzien van hoefdieren (denk aan de damhertendiscussie) in een bepaalde situatie wel of niet moet worden toegepast. Of
hoe om te gaan met vleermuizen en na-isolatie? Er wordt in het huidige tijdsgewricht van ons als Zoogdiervereniging verwacht dat wij daar een onderbouwde mening over hebben en bescherming laten samengaan met
maatschappelijke ontwikkelingen. De eerlijke constatering is dat we nog niet
altijd zover zijn, we hebben ons vooral gericht op het verzamelen van kennis.
Het is dan ook absoluut nodig dat wij in de komende tijd met elkaar in discussie gaan over onze standpunten over de bescherming van onze zoogdieren.
Wordt vervolgd!

Hans van Dord

Voorzitter Zoogdiervereniging

Aangepast aan water. Foto Richard Witte Endemica

Effectieve bescherming vraagt gecoördineerd
bever-management

Samenwerken voor mooie
toekomst van de bever
Bevers doen het goed in Nederland. Dat geeft prachtige beelden voor natuurliefhebbers en het
is een ecologische verrijking. Het is daarom een pluim op de hoed waard van hen die de herintroductie hebben bepleit en mogelijk gemaakt. Maar bevers kunnen ook minder gewenste situaties veroorzaken. Het is zaak om dit tijdig te onderkennen en waar nodig mogen maatregelen en
coördinatie niet achterwege blijven. Samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarbij essentieel. En deze samenwerking krijgt steeds meer vorm.
Hans Bekker en Vilmar Dijkstra

In 1988 zijn de bevers in de Biesbosch geherintroduceerd na een afwezigheid van
circa 160 jaar. Argumentatie was allereerst
het terugbrengen van een in Nederland horende en door toedoen van de mens uitgestorven soort. Maar niet onbelangrijk was en
is de verrijking van de bever op de (natte)
ecosystemen.
De herintroductie heeft na een moeizame
start geleid tot een zich nog steeds uitbrei-

dende populatie. De toename van de bever
is mede versneld door herintroducties in de
Gelderse Poort, Limburg en Hunze/Zuidlaardermeer, door ontsnappen (Flevoland)
en door migratie vanuit de Eiffel en België.

Bescherming In Europa is de bever een
beschermde diersoort (Habitatrichtlijn bijlagen II en IV). In Nederland is dit overgenomen in de nationale wetgeving, zowel in de

Zoogdier 27-3 pagina 3

nu nog geldende Flora- en faunawet als in
de nieuwe Wet natuurbescherming, die per
1 januari 2017 van kracht wordt. Hoofdlijn is
de goede staat van instandhouding. Het is
verboden om bevers te verstoren, te vangen
of te doden en burchten, rustplaatsen en
voedselgebieden te verstoren, beschadigen
of vernielen. Bij ingrepen in hun leefgebied
of het vangen van bevers om schade of overlast tegen te gaan is ontheffing nodig en mo-

Beverburcht. Foto M. Kaandorp en C. Lange

gelijk. De Rijksoverheid en provincie verstrekken ontheffingen op basis van in de wet
aangegeven criteria.

Sporen bever Bevers leven in en langs
wateren die diep genoeg zijn en met binnen
30 meter van de oever eetbare bomen en
struiken. Hun voedsel bestaat uit kruiden,
wortelstokken, bast, twijgen en bladeren.
Omgeknaagde bomen zijn de meest duidelijk te herkennen sporen. Opvallend is ook de
aanleg van dammen om water te stuwen.
Dammen veroorzaken een hoger en meer
gelijkblijvend peil in de waterloop en soms
wordt een breder gebied onder water gezet.
De ingang van een beverburcht of -hol moet
voldoende diep (ca. 0,5 meter) onder water
liggen in verband met veiligheid en ijsvorming. In Limburg stuwt het water door dammen voor een burcht of hol doorgaans 1 tot
1,5 m op. Dammen worden gebouwd in stromende wateren tot 6 m breed. Bevers bouwen in beeksystemen als het ware retentiebekkens en ‘verbouwen’ een deel van hun
voedsel. Met deze activiteiten veroorzaken
bevers een gevarieerd leefgebied waar vele
dier- en plantensoorten van profiteren.

Neveneffecten Met dit knagen, bouwen en graven kunnen deze eco-engineers
echter minder gewenste effecten veroorzaken, aangeduid als vraat-, nat- en graafschade. Dit levert –soms emotionele–
reacties op bij direct betrokken boeren, bestuurders, waterschappen en burgers. Onwetendheid over wat ertegen te doen valt en
onduidelijkheid welk loket helderheid biedt,
versterken deze gevoelens.
Omgeknaagde bomen kunnen fruitbomen
zijn, het materiaal van een boomkweker, belangrijke blikvangers in een private tuin of in
het landschap. In sommige gevallen eten
bevers ook aan mais of suikerbieten.
Beverdammen kunnen een landbouwperceel natter maken dan volgens het peilbesluit is afgesproken. Voor de agrariër kan dit
landbouwschade tot gevolg hebben.
Graverij in een oever kan verzakking geven.
In een dijklichaam (zie kader Maasdijk) kan
dit wateroverlast betekenen en vooral bij
langdurige hoge rivierafvoeren leiden tot
aantasting van onze waterveiligheid. Burchten in de uiterwaarden lopen dan onder
water en bevers vluchten naar de dijken
waar ze in korte tijd flinke hoeveelheden

Figuur 1 Verspreiding van de bever tussen 1988 en 2014
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grond kunnen vergraven. Gangen (minimaal
ø 35cm) of burchten in boezemkades of waterkerende dijken zijn onacceptabel, mede
omdat ondergrondse, onzichtbare holen risico betekenen voor rijdende machines.
Bij de toename van de beverpopulatie zal dit
vaker gebeuren. Dit roept steeds meer reacties op.

Voorkomen beter dan genezen
Het voorkómen van schade begint bij kennis
van de ecologie van bevers en van technische maatregelen. We kunnen op dit punt
veel leren van landen waar de bever langer
en in grotere getale aanwezig is. Afrastering
van gevoelige gebieden kan vraatschade en
dammenbouw tegengaan. Een raster rond
een fruitboomgaard of een boomkwekerij in
een bevergebied beschermt dure bomen.
Pijpen door een beverdam, die bevers moeilijk kunnen afsluiten, beperken opstuwing.
Over dit onderwerp is ruim aandacht besteed in het boek Bevers dat is verschenen
in het Jaar van de Bever.
Maar het ontwikkelen van nieuwe (technische) maatregelen, specifiek voor de Nederlandse situatie, is gewenst. Want het

Bevers in Maasdijk, wat nu?
In 2015 benaderde het Waterschap Brabantse Delta de Zoogdiervereniging over bevers die huizen in de primaire waterkering
langs de Bergsche Maas bij Waalwijk. Verzakkingen in de dijk
maakten snel duidelijk dat de bevers zich niet alleen beperkten
tot een burcht in de voet van de dijk, maar ook verder de dijk in
hebben gegraven. Bij navraag bleek dat de bevers er zich al in
2010 hebben gevestigd. Het advies was om de burcht en de holen
geheel te verwijderen en de voet van de dijk aan te passen. De si-

Een brede, hoge bevergang. Foto Vilmar Dijkstra

Bevergraverij wordt zichtbaar. Foto Vilmar Dijkstra

tuatie was ideaal voor een beverburcht in de dijk: diep water met
een steil randje waarop een dichte begroeiing van voornamelijk
wilgenstruiken. Recente bouwactiviteiten op de burcht gaven aan
dat er op dat moment (juli 2015) jonge bevers in de burcht waren.
Andersom werkt deze redenering overigens niet: geen bouwactiviteiten aan een burcht betekent niet dat er geen jongen aanwezig
zijn. Vanwege de jongen en omdat het geen hoogwaterseizoen
was, werd besloten om pas in september de burcht te verwijderen
noodzakelijk tegengaan van het graven in
waterkeringen is typisch iets voor ons polderland. Bij boven en onder water flauw oplopende oevers kan een bever een burcht
van takken en modder op de oever maken in
plaats van te gaan graven. Maar hij zal binnen het territorium eerst op zoek gaan naar
een locatie met steile oevers. Bij dijklichamen zonder bomen op en rond de voet van
de dijk ontbreekt een essentieel onderdeel
van het beverleefgebied. Het versterken met
stenen of gaas van de oever maakt graverij
onaantrekkelijk voor bevers.

Figuurl 2 Aantallen kilometerhokken met beversporen

en de voet van de dijk aan te passen. Eind september werd de
burcht onttakeld en legden graafmachines de holen in de dijk
open. Uiteindelijk bleek dat over een 20 meter zeven holen waren
gegraven en dat ongeveer 4 tot 5 kuub uit de dijk was weggegraven. Een elektriciteitsleiding en een kwetsbaar kwelscherm bemoeilijkten het werk. Vier holen liepen ongeveer 10 meter de dijk
in (tot aan het kwelscherm), waren onderling met elkaar verbonden en bevatten drie kamers. Doorgaans zijn bevergangen 30-50
cm in doorsnede, maar hier dook een gang op van 1 meter breed
en 40 cm hoog. Kortom, een onveilige situatie, die bij een serieus
hoogwater uit de hand had kunnen lopen. Het grote geluk was dat
het kwelscherm (nog?) niet doorgeknaagd was. Geadviseerd is om
alle waterkeringen te bekijken op voor bevers kwetsbare delen en
deze aan te passen. Dat kan met een flauwere overgang van water
naar land of, als die ruimte er niet is, de oever te verstevigen met
gaas of stenen en op zulke oevers aanwezige bomen en struiken te
verwijderen. De bevers moeten wel in de directe omgeving een
goed alternatief hebben om een burcht te bouwen of holen te graven. Een eenvoudige oplossing is om een (schier)eiland met steile
oevers te maken in combinatie met een waterdiepte van 1-1,5
meter en deze met wilgen te beplanten. Wel in het vervolg direct
ingrijpen als zich een bever in een belangrijke waterkering vestigt.

Bij hoogwater kunnen bevers op onverwachte plekken beginnen met graven. Controles vanaf de dijk, vanuit een bootje of met
drones, zijn dan noodzakelijk. Belangrijker
is echter dat bevers geschikte hoogwatervluchtplaatsen tot hun beschikking hebben.
Terpen in uiterwaarden of een plaatselijke
overdimensionering van de dijk voorkomt afbreuk aan de waterveiligheid. Zulke maatregelen zijn beschreven in de soortenstandaard voor de bever van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (2014). Omdat bevers bij voorkeur bij een boom of struik be-

ginnen te graven, verhoogt beplanting op
zo’n terp de kans dat zij hier een toevlucht
zoeken, in plaats van in een kaal dijklichaam.
De Zoogdiervereniging werkt momenteel
aan een pilot.

Maatschappelijke reacties Verplaatsen van bevers was bij de start van de
herintroductie een reële optie, maar bij toenemende populaties steeds lastiger. Momenteel is het meestal onduidelijk wie
verantwoordelijk is. Verkrijgen van de noodzakelijke ontheffing vergt tijd en is ook nog

Omgeknaagde bomen . Foto Hans Bekker.
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Beverdam in agrarisch gebied. Foto Waterschap Peel en Maasvallei.

eens verschillend per provincie. Preventieve
en mitigerende maatregelen, met name civieltechnische, kosten (veel) geld. Hoewel
het inpassen ervan in dijkverzwaringen en in
regulier onderhoud in kosten bespaart.
Boeren kunnen onder voorwaarden schades
claimen bij het Faunafonds. Maar burgers
kunnen deze weg niet volgen. Waterschappen vrezen extra maatregelen bij reconstructies en beperkingen bij hun dagelijks
onderhoud. Dat betreft vooral calamiteiten
door graverij in waterkerende dijken en de
kosten van beverschades aan watersystemen waar zij voor opdraaien en dus straks
de burgers.

Bevermanagement Deze toenemende onrust was aanleiding voor Rijkswaterstaat, de provinciale organisatie BIJ12,
Unie van Waterschappen en Zoogdiervereniging om 22 maart 2016 een brainstormbijeenkomst te organiseren over het
gezamenlijk werken aan een mooie toekomst voor de bever. Circa 50 personen uit
het werkveld deelden die dag hun ervaringen.
Natuurverrijking juichten alle aanwezigen
volmondig toe, maar de tolerantie voor beverschades was duidelijk verschillend. Breed
gedragen was de urgentie te voorkomen dat

een ‘ramp’ met hoogwaterveiligheid en verdere opeenstapeling van schades de acceptatie van bevers negatief beïnvloeden.
Beschikbaarheid van ecologische kennis
over de bever en van voorbeelden van maatregelen zijn getoond en aangeduid als basis
voor adequaat ingrijpen. Afgesproken is dat
BIJ12 hierin het voortouw neemt.
De situatie in Nederland is niet uniek. In landen waar vanouds bevers leven en bij herintroducties zijn eveneens ongewenste
situaties opgetreden. Daar zijn technische
maatregelen ontwikkeld en afspraken gemaakt hoe die te organiseren. Zo heeft Beieren een draaiboek hoe om te gaan met
beveroverlast. Een aantal waterschappen
(onder andere in Limburg, Noord-Brabant en
Drenthe), heeft al een beverprotocol waar we
landelijk ons voordeel mee kunnen doen. In
Limburg is het beverbeheer via het ‘Faunabeheerplan 2015-2020’ formeel geregeld. Dit
betekent dat als rasters, schadevergoeding,
aankoop van leefgebied en/of verplaatsing
niet meer mogelijk zijn, bevers gedood kunnen worden. Maar let wel: wegvangen of afschieten is dweilen met open kraan als de
plek zelf ideaal blijft voor vestiging van bevers.
Voor Nederland is op korte termijn, naar Beiers voorbeeld, bevermanagement nodig. Be-

Afwateringspijp in Canada beschermt tegen afsluiting door bevers. Foto Jon Coosen.

vermanagement vereist allereerst een gezamenlijk onderkennen dat beleidsmatige aanpak, zowel qua bestuur als praktijk,
noodzakelijk is. Essentieel is om taken en
bevoegdheden duidelijk te omschrijven en
toe te delen aan betrokken instanties om
enerzijds de wettelijk noodzakelijke bescherming te geven en anderzijds schades
te voorkomen of af te handelen. De Rijksoverheid, gestart met de herintroductie,
houdt financiële en wetgevende taken. De
provincies vertalen het landelijk beleid in
provinciaal beleid en uitvoering. Waterschappen, en in de zijlijn Rijkswaterstaat,
zijn direct als waterbeheerders betrokken.
Burgers hebben natuurlijk hun burgerlijke
plichten en rechten en zullen zeker hun mening en emoties hebben.

Concrete stappen
Mede vanuit genoemde brainstorm-sessie
adviseren wij de volgende concrete stappen:
• Technische en duurzame oplossingen inventariseren, ontwikkelen en beschikbaar
hebben.
• Inventarisatie van potentiële bevergebieden en potentieel kwetsbare dijkvakken.
• In protocollen vastleggen wie wanneer wat
mag en moet doen bij optredende of potentiële schade.
• Bekendmaken dat bij calamiteit van hoogwaterschade ontheffing inzake de nieuwe
Wet natuurbescherming beschikbaar is of
achteraf verkregen kan worden.
• Beschikbaar stellen van budget en personeel voor opzet, aansturing en uitvoering
van bevergerelateerde maatregelen.
• Uitbreiden, vastleggen en beschikbaar
stellen van de monitoring (ervaringen met
bevers, NEM, dijkvakken).
• Communicatie naar betrokkenen.

@

Onze conclusie is dat het opzetten van een
landelijk bevermanagement urgent is en een
gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen dan
kan de bever een verrijkende, duurzame en
breed gedragen plek in de Nederlandse samenleving blijven innemen.
Hans Bekker is voorzitter van bever- en otterwerkgroep CaLutra van de Zoogdiervereniging
en
Vilmar
Dijkstra
is
beverdeskundige bij het bureau van de Zoogdiervereniging.

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_27-3
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Figuur 2 Uilenballen pluizen levert verspreidingsgegevens van kleine zoogdieren. Foto Paul van Hoof

Digitale determinatiesleutel uilenballen

Soortzoeker muizenschedels
Het Nederlands soortenregister is een initiatief van Naturalis en
partners en geeft een actueel en volledig overzicht van de Nederlandse soorten. De website biedt verschillende hulpmiddelen
voor het determineren van soorten en als onderdeel hiervan zijn
een groot aantal zogenaamde ‘Soortzoekers’ beschikbaar. Nu
ook voor zoogdieren.
Sil Westra en Stefan Vreugdenhil

Met Soortzoekers kan je op een makkelijke
manier planten en dieren op naam brengen. Ze werken anders dan traditionele determinatiesleutels. Je hoeft namelijk geen
lange vragenlijsten door te lopen, maar je
kunt zelf kiezen bij welk kenmerk je begint. Soortzoekers maken zo veel mogelijk
gebruik van goed zichtbare kenmerken
en zijn daarom rijk geïllustreerd. Ze zijn
geschikt voor gebruik op desktop, tablet en
smartphone.
Regelmatig komen er nieuwe Soortzoekers
bij. Op dit moment zijn het er 19, van verschillende soortgroepen. Ook de Zoogdiervereniging werkt mee aan de ontwikkeling van Soortzoekers. Begonnen is
met een Soortzoeker die kan worden gebruikt voor het determineren van muizenschedels. Je kan de soortzoekers gemakkelijk openen op je smartphone of tablet tijdens het pluizen van braakballen. De Soortzoeker is opgesplitst in twee delen: één voor
bovenkaken en één voor onderkaken. De gebruikte illustraties zijn gemaakt door Peter
Twisk.
Met behulp van de blauwe balkjes aan de lin-

kerzijde kun je filteren op specifieke kenmerken. Klik op het witte pijltje om de drop
down-balk van een van de onderwerpen naar
beneden uit te klappen. Hierna kan je klikken op een kenmerk dat van toepassing is op
het onderwerp. Maak een selectie van kenmerken die van toepassing zijn op het kaakje
dat je wilt determineren. Door een selectie
te maken sluit je andere zaken en dus soorten uit. Deze soorten verdwijnen vervolgens
uit de gepresenteerde lijst. Selecteer net zolang kenmerken tot er slechts één soort in
het overzicht overblijft. Je hebt nu de soort
gedetermineerd. Geef je waarneming, liefst
met foto, door via Waarneming.nl of Telmee.nl.
De Soortzoekers zijn mede mogelijk
gemaakt door de Uyttenboogaart-Eliasen
Stichting, Mondriaan Fonds, Prins Bernhard
Cultuurfonds en BIJ12.
Sil Westra werkt voor Silvavir consultants en
Stefan Vreugdenhil was ten tijde van het opstellen van deze Soortzoeker werkzaam voor
de Zoogdiervereniging.
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Figuur 1 Een screenshot van de soortzoeker
muizenschedels bovenkaak.

NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
In 2002 is door de Zoogdiervereniging gestart met
een onderzoek naar de verspreiding van muizen
en spitsmuizen met behulp van braakbalanalyse.
Dit braakbalonderzoek levert gegevens over de
verspreiding van alle in Nederland voorkomende
soorten muizen en spitsmuizen. Wil je actief
braakballen verzamelen of pluizen voor dit monitoringsproject? Ga dan naar de website
www.zoogdiervereniging.nl/nem-verspreidingsonderzoek-muizen.

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_27-3

De franjestaart is slechts een van de zeventien soorten die in het Brugse Houtland voorkomen. Foto Niels Desmet

Vleermuizen, landschapsherstel en ecosysteemdiensten
in het Brugse Houtland

Vleermuismaatregelen
aantrekkelijk gemaakt
Het Brugse Houtland herbergt een groot aantal vleermuizensoorten. Net als in de rest van
Vlaanderen is ook hier de invloed van verstedelijking, intensivering van de landbouw, en een
dicht en druk wegennet merkbaar. In zijn masterthesis ging Ruben De Coninck op zoek naar een
methode om connectiviteit tussen natuurgebieden zo efficiënt mogelijk te koppelen aan ecosysteemdiensten zoals houtproductie, waterkwaliteit en recreatie.
Bob Vandendriessche en Ruben De Coninck

Vlaanderen telt zeventien Regionale Landschappen: gebieden met een eigen streekidentiteit en specifieke natuurwaarden
waarin regionale en lokale overheden
samen met verenigingen en vertegenwoordigers uit de landbouw, jagerij, toerisme en natuurbehoud acties opzetten
om de kwaliteit en de eigenheid van het
landschap te herstellen en te versterken.
De voorkeur gaat daarbij uit naar grote
particuliere terreinen in het buitengebied.
Door hun aaibaarheid mogen zoogdieren
daarin al eens vaker opdraven als mascotte of ambassadeur bij allerlei acties,
maar ook het ‘echte werk’ wordt niet vergeten. Sinds 2014 staan de Regionale
Landschappen mee in voor het bereiken
van de Europese natuurdoelen: de zogenaamde IHD’s of instandhoudingsdoelen.

Vleermuizen en de Europese
natuurdoelen in het Brugse
Houtland
Voor de uitvoering van IHD-acties beschikken de regionale landschappen over budget via het Agentschap voor Natuur en
Bos. In het Regionaal Landschap Houtland
(525km²) – de bosrijke streek rond het
West-Vlaamse Brugge – gaat een groot
deel van het budget naar acties rond vleermuizen. Niet verwonderlijk als je weet dat
in een straal van minder dan vijftien kilometer rond Brugge in de afgelopen vijftien
jaar maar liefst zeventien soorten vleermuizen zijn waargenomen. Drie van de
waargenomen soorten zijn opgenomen in
bijlage II van de Europese Habitatrichtlijn:
mopsvleermuis, ingekorven vleermuis en
meervleermuis. Ondanks die soortenrijkdom, de relatief hoge bosindex en een ste-
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vige oppervlakte van dit Natura 2000 gebied, kampt ook het Brugse Houtland al
decennialang met de onvermijdelijke effecten van verstedelijking, intensivering
van de landbouw en een verdichtend en almaar drukker wordend wegennet. Daarbij
komt nog dat uitgerekend vleermuizen
zich nog veel minder dan andere soortengroepen kunnen aanpassen aan de door
mensen netjes afgebakende grenzen van
privaat of publiek domein, stedelijk gebied,
buitengebied of Natura 2000 gebied. Net
die eigenschap van vleermuizen maakt van
een Regionaal Landschap het ideale platform voor het uitwerken van effectieve acties. Figuur 1 geeft een overzicht van de
bestaande bosgebieden in het Regionaal
Landschap Houtland en hoe deze opnieuw
met elkaar zouden kunnen worden verbonden.

De IHD’s en ecosysteemdiensten: de vernieuwende bijdrage
van een student In 2015 werkte
Ruben De Coninck als student Ingenieur
Landschapsarchitectuur bij het Regionaal
Landschap Houtland aan zijn thesis met
als titel ‘The biodiversity network as a base
to enhance the agricultural ecosystem
services. Case study: region Houtland,
Belgium’ voor het behalen van de graad
Master aan de Weihenstephan-Triesdorf
Universiteit te Freising, Duitsland.
Een onderdeel van de casestudy in de thesis had als doel de belangrijkste knelpunten in de connectiviteit – met een focus op
vleermuizen – op te sporen en deze opnieuw te verbinden. Om hiervoor het nodige draagvlak te creëren, werd gezocht
naar extra argumenten door aan te tonen
dat de geplande acties, zoals de aanplant
van hagen, houtkanten, bomenrijen en
dreven, de bestaande ecosysteemdiensten
versterken. Uit een enquête bij belangheb-

benden bleek onder andere dat er een
spanning is tussen de becijferbare monetaire waardering (bijvoorbeeld houtopbrengst) en de minder meetbare,
natuurlijke waarde van de ecosysteemdiensten (denk aan natuur- en landschapsbeleving, stressafname, gezondheid). In de thesis werd dan ook een numerieke evaluatie uitgewerkt, wat een
bruikbaar en transparant planningsmiddel
opleverde.

Beperkte middelen, maximale
opbrengst Rekening houdend met de
huidige kennis over de verschillende eisen
die verschillende soortengroepen vleermuizen aan het landschap stellen, maakt
de methode snel op kaart zichtbaar op
welke locaties de aanplant van lijnvormige
elementen het snelst de meeste voordelen
zou opleveren zowel qua connectiviteit
voor fauna als voor allerlei ecosysteemdiensten. Denk daarbij aan bestuiving,

Figuur 1 Een beschouwing op een schaal van tientallen kilometers: hoe de grote bosclusters (opnieuw) verbinden?

voedselproductie, houtproductie, wateren bodemkwaliteit, koolstofopslag, erosiebeperking, landschapsbeleving en recreatie. Het landschap in het studiegebied van
525km² werd zowel in z’n geheel (grootteorde enkele tientallen kilometers) als op
microschaal (grootteorde enkele tientallen
meters) in beschouwing genomen. Vertaald naar vleermuizenecologie hebben we
het dan zowel over de mogelijkheden voor
uitwisseling, dispersie en migratie, als
over de mogelijkheden voor dagelijkse verplaatsingen en foerageren.
De gebruikte methode laat toe om de beperkte publieke middelen effectief en efficiënt in te zetten. Het beoogde gevolg is
een betere aanvaarding door de directe
belanghebbenden (grondeigenaars, beheerders, omwonenden) en het ruimere
publiek, waarbij het soms moeilijke verhaal rond pure soortenbescherming, wat
(uiteraard ten onrechte) ook wel eens als
een luxeprobleem wordt ervaren, plots allerlei onvermoede tastbare voordelen blijkt
te omvatten. Figuur 2 geeft een gecombineerde waardeschatting weer van ecosysteemdiensten en connectiviteit voor
vleermuizen, en duidt daarmee die plaatsen aan waar ingrepen de grootste opbrengst kunnen leveren.
Ondanks de wettelijke bescherming van
vleermuizen, waarbij de Europese Habitatrichtlijn voor sommige soorten zelfs
maatregelen voor biotoopherstel oplegt
aan de EU-lidstaten, is het vrijmaken van
publieke middelen voor loutere soortenbescherming zonder meer, onvermijdelijk
minder vanzelfsprekend in tijden van laagconjunctuur. Elk kader dat extra argumenten voor biotoop- en landschapsherstel
aanreikt, is dan ook meer dan welkom. Dit
onderzoekhoopt daartoe bij te dragen.

@

Dankwoord Met dank aan de Provincie
West-Vlaanderen voor de ondersteuning
van de Regionale Landschappen en het
Vleermuizenonderzoek in de provincie en
aan de vele vrijwilligers voor hun onschatbare bijdrage hieraan.
Bob Vandendriessche is actief binnen Regionaal Landschap Houtland en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt. Ruben
De Coninck is actief binnen Regionaal
Landschap Houtland

Meer weten?

Figuur 2 Per pixel van 50x50 meter wordt een gecombineerde waardeschatting van ecosysteemdiensten en connectiviteit voor vleermuizen weergegeven. De hoogste waarde geeft een combinatie weer van de snelste ‘terugverdientijd’
qua ecosysteemdiensten en qua efficiëntie op gebied van connectiviteit voor vleermuizen. Deze kaart laat dus ook toe
om te plannen op korte, middellange en lange termijn.
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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_27-3

Egel in gras. Foto De Roest

Eerste resultaten Jaarrond Tuintelling

Zoogdieren in de tuin
Op de website ‘Jaarrond Tuintelling’ worden nu ruim een jaar waarnemingen
verzameld van wilde dieren en planten in de Nederlandse tuinen. En met succes,
want inmiddels worden uit enkele duizenden particuliere tuinen regelmatig
waarnemingen doorgegeven. Ook zoogdieren worden geregeld gespot.
Stefan Vreugdenhil en Neeltje Huizenga

Na de lancering van de website werd er direct al volop geteld. Inmiddels zijn we ruim
een jaar verder en begin juli 2016 (toen wij
dit artikel schreven) waren er 7.014 actieve
tellers, die in bijna 84.000 tellingen maar
liefst 661 verschillende soorten hebben geteld. En dat binnen 11 verschillende soortgroepen.

ten opzichte van de voorgaande jaren.
De telling levert niet alleen gegevens op over
het voorkomen van soorten, maar uit navraag bij de tellers is bekend dat zij, enthousiast geworden over de waarnemingen in
hun tuin, overgaan tot het diervriendelijk inrichten van de tuin. Op die manier zorgen zij
dus voor een groter leefgebied van de verschillende (tuin-) soorten.

Nieuwe tellers, groene tuinen
Omdat de Jaarrond Tuintelling erg laagdrempelig is, sluiten veel mensen zich aan
die eerder zelden of nooit waarnemingen
doorgaven. In totaal zijn er sinds de lancering al circa 40.000 zoogdierwaarnemingen
doorgegeven. Dit is een aanzienlijk deel van
de stroom aan waarnemingen van zoogdieren die de Zoogdiervereniging binnen krijgt.
Het levert zelfs een groei op van zo’n 20-25%

Zoogdieren tellen mee Elke teller
kan zelf kiezen voor welke soortgroep hij of
zij waarnemingen doorgeeft. Zoogdieren
staan op een mooie derde plaats: na de vogels en dagvlinders geven de meeste mensen ook zoogdierwaarnemingen door (meer
dan 40%, zie figuur 1). Voor het verspreidingsbeeld van een aantal Nederlandse
zoogdieren is de Jaarrond Tuintelling een
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goede aanvulling. Van een soort als de egel
worden buiten tuinen vooral verkeersslachtoffers gezien. Met de Jaarrond Tuintelling
willen we hier verandering in brengen, dit
kan het verspreidingsbeeld verfijnen.

Meest getelde zoogdieren De
doorgegeven zoogdieren variëren van huismuis tot ree en van mol tot das. Er is zelfs
een keer een bever doorgegeven! Maar het
vaakst is de huiskat gemeld. Wij concentreren ons uiteraard op de wilde soorten, waarvan in figuur 2 de top 10 is te zien.
Een aantal soorten zit dicht bij elkaar. De
hoge noteringen van de egel en eekhoorn
zijn niet verrassend, maar wel belangrijk
voor het totaalbeeld van de verspreiding van
deze soorten. Tuinen zijn voor egels namelijk
enorm belangrijke leefgebieden en in steden
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Figuur 1 Per soortgroep is aangegeven welk percentage van alle aan de Jaarrond Tuintelling deelnemende
tellers waarnemingen doorgeven. Tellers kunnen meerdere soortgroepen doorgeven.

niet goed kunnen herkennen. Zonder geluidsopnamen zal het lastig zijn deze waarnemingen met zekerheid op naam te brengen. Maar
ze kunnen wel aanwijzingen geven dat er kolonies in de buurt zijn, die dan verder onderzocht kunnen worden.

Seizoensverloop De tellingen leiden uiteraard tot een verspreidingsbeeld over het
land, maar ook in de tijd. Dit wordt leuk geïllustreerd door de waarnemingen uit heel 2015
(voor 22 maart 2015 liep al een pilot) van egel
en eekhoorn met elkaar te vergelijken. Het seizoensverloop bij de egel is duidelijk te zien, terwijl die voor de eekhoorn veel minder sterk is
(figuur 3). Dit soort resultaten zijn eenvoudig
via www.tuintelling.nl zelf te genereren, per
soort en voor verschillende periodes. Het is
zeker de moeite waard om hier eens een kijkje
te nemen.

Figuur 2 Top 10 van vaakst doorgegeven soorten vanaf
de start van de Jaarrond Tuintelling op 22 maart 2015
en 1 juli 2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vleermuis (onbekend en gewone dwergvleermuis)
Egel
Eekhoorn
Huismuis
Mol
Bosmuis
Konijn
Haas
Veldmuis
Huisspitsmuis

Wat is de Jaarrond Tuintelling?
Op 22 maart 2015 werd de Jaarrond Tuintelling gelanceerd tijdens een radio-uitzending
van Vara’s Vroege Vogels. Sindsdien kunnen
alle Nederlanders mee doen met het op de
kaart zetten van de wilde dieren en planten

Figuur 3 Seizoensverloop en landelijke spreiding van de doorgegeven
waarnemingen van de egel (boven) en eekhoorn (onder).

en dorpen leven meer egels dan in het buitengebied. Bovendien verwachten we over een
aantal jaren nog beter het belang van tuinen
voor deze soorten te kunnen onderbouwen.
Eerlijk is eerlijk, voor sommige soorten leent
de Jaarrond Tuintelling zich minder goed.
Vleermuizen worden vaak doorgegeven, maar
de meeste deelnemers zullen deze soorten

Doe ook mee! Het is belangrijk en zinvol
om verspreid over het hele jaar te tellen, omdat
we zo een beter beeld krijgen van welke soorten
gebruik maken van tuinen. Door te blijven tellen, krijgen we ook meer zicht op de verschillen
in verspreiding van soorten over de seizoenen
en per regio. Bovendien doen we de telling landelijk op dezelfde manier, dus jouw tellingen leveren een belangrijke bijdrage aan het
totaalbeeld. Dus doe ook mee, en meld de soorten uit jouw tuin het hele jaar door!
Om ook heel schuwe en nacht-actieve soorten
te tellen, start de Zoogdiervereniging in samenwerking met de tuintelling het ‘Wildcamera’project. Daarbij worden tuintellers gevraagd een
cameraval in hun tuin te plaatsen en de daarop
gesignaleerde dieren door te geven. Een spannend nieuw element van de Jaarrond Tuintelling. Heb je als tuinteller geen cameraval?
Vraag dan eens aan een natuurliefhebber in je
omgeving of die een camera heeft. Veel succes!
Stefan Vreugdenhil werkt bij Vogelbescherming Nederland en Neeltje Huizenga bij de
Zoogdiervereniging, waaruit zij meewerken
aan de Jaarrond Tuintelling.
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die in hun tuin leven. Hiervoor is een aantrekkelijke website (www.tuintelling.nl) gemaakt, waar op een eenvoudige manier
waarnemingen kunnen worden doorgegeven

@

uit de eigen tuin. Deelnemers kunnen van elkaars tellingen op de hoogte blijven via een
tijdlijn. Op de site staan ook tips over herkenning van tuinsoorten en tips voor een natuurvriendelijke tuin. Er wordt nauw
samengewerkt tussen Vogelbescherming
Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Zoogdiervereniging, Vlinderstichting,
RAVON, FLORON en Eis Kenniscentrum Insecten. Daarnaast zijn er verschillende mediapartners, zoals Groei&Bloei, IVN en
Nature Today.

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_27-3

Boekbespreking

Meer dan soortenatlas
en Robert Brinkmann een
overzicht van wat er bekend is
van deze drie Natura2000soorten in de Duitse deelstaat
Baden-Württemberg. Het gaat
verder dan een atlas van maar
drie vleermuissoorten.

Herman Limpens

Op basis van heel veel eigen onderzoek
beschrijven ze ecologie, voorkomen en
verspreiding in de context van beschikbare
data en methoden, waarvan ze met een
habitatmodel afleiden waar nog kolonies
en aanwezigheid te verwachten zijn. De
beschermingsstatus en handvatten voor
bescherming worden uitgewerkt. Specifieke thema’s, van methoden, monitoring,
habitatmodellen, een specifiek winterverblijf et cetera, worden in kaders nader toegelicht. Steck en Brinkmann laten zien
hoe de Bechsteins vleermuis, die eerst extreem zeldzaam leek, door gericht onderzoek op de kaart is te zetten. Daarmee
wordt tegelijk het belang van vangen en
zenderen van deze soort, voor zowel het
aanwijzen van Natura2000 gebieden, als
het beoordelen van impact van bv. infrastructuur getoond.
Het habitatmodel voor de ingekorven
vleermuis laat zien hoe op basis van zelfs
basale parameters als hoogte, landgebruik, beken, rivieren, klimaat, onbekende
plekken van voorkomen kunnen worden
voorspeld en gevonden. Gedetailleerde parameters maken het model alleen maar
beter.
Ze geven inzicht in hoe de soorten in hun
landschap in het kader van Natura2000
gemonitord kunnen worden. In Duitsland
is dat gebaseerd op steekproeven van de
bekende locaties met soorten, waarbij de
methode aansluit op de soort: bij de ingekorven vleermuis zijn de zoldertellingen
van belang, voor de Bechsteins vleermuis

Regierungspräsidium Freiburg (Hrsg.)

Claude Steck, Robert Brinkmann
mit Bildern von Klaus Echle

Wimperfledermaus,
Bechsteinfledermaus
und Mopsfledermaus
Einblicke in die Lebensweise
gefährdeter Arten
in Baden-Württemberg

Regierungspräsidium
Freiburg (Hrsg.)

tieve boek geven Claude Steck

Wimperfledermaus, Bechsteinfledermaus und Mopsfledermaus

In dit buitengewoon informa-

een selectie van zomerkolonies (vleermuiskasten en boomholtes) die jaarlijks
opgespoord en geteld worden, voor de
mopsvleermuis zijn het de belangrijkste
winterverblijven. Dat kan vervolgens in de
context van de beschikbare habitats worden geïnterpreteerd.
Het boek is niet alleen op de collega-vleermuisonderzoekers en -beschermers gericht, maar op iedereen die in beleid,
beheer, toetsing et cetera een professionele verantwoordelijkheid draagt. Naast
algemene informatie over het belang en de
noodzaak van bescherming, wordt veel interessante detailinformatie gedeeld, zoals
de geringe gemiddelde groepsgrootte van
de Bechteins vleermuis (gemiddeld 23,1,
maar ook zo klein als 4), de relatieve
hoogte van het voorkomen van de mopsvleermuis, die wellicht meer met intensief
agrarisch gebruik van de lagere delen sa-
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menhangt, of de voorkeur voor warme en
temperatuurstabiele verblijfplaatsen bij de
ingekorven, waarbij de temperatuur lager
mag zijn, als die stabieler is.
Conclusie: aanrader en uitdaging voor beleid en onderzoek in Nederland!
Herman Limpens is werkzaam bij het Bureau van de Zoogdiervereniging.
Wimperfledermaus, Bechsteinfledermaus und Mopsfledermaus - Einblicke in
die Lebensweise gefährdeter Arten in
Baden-Württemberg.
Steck, C., R. Brinkmann & K. Echle (foto’s). 2015. Regierungspräsidium Freiburg, (Hrsg.) 200 pp., 130 kleurenfoto’s, 2
tabellen. ISBN: 978-3-258-07910-3. Prijs:
€ 29,90.
Bestellen: boekhandel en internetwinkels
(in Duitsland), of bij de uitgeverij

Wisent neemt een zandbad. Foto Ruud Maaskant

Nederland vult ecologische kennis aan

Wisent keert terug in
West-Europese natuur
De wisent (Bison bonasus) stond exact honderd jaar geleden in het wild op het punt van uitsterven. In 1919 werd de laatste wilde wisent van het oerbos Białowieza gedood, in 1927 gevolgd
door de allerlaatste wisent in de Kaukasus. Gelukkig leefden er nog zo’n 50 wisenten in gevangenschap waarvan de afkomst bekend was. Inspanningen om de wisent terug te laten keren in
de wilde natuur startten in 1929 in Polen. Het bleek de redding voor de soort te zijn. Hoewel de
wisent nog altijd in de gevarenzone verkeert en bij de IUCN als kwetsbaar te boek staat, is de
soort bezig aan een opmars in Europa.
Yvonne Kemp en Leo Linnartz

Wisenten, ofwel Europese bizons, kwamen
ooit in grote delen van Europa voor, ook in
westelijk Europa. Al vroeg verdween de wisent uit zijn meest westelijke leefgebieden
en rond de 11e eeuw werd het leefgebied
van de wisent snel kleiner en verschoof
zijn voorkomen voornamelijk naar adellijke jachtgebieden in Oost-Europa. Ongebreidelde jacht, stroperij en concurrentie
door landbouw drongen de wisent steeds
verder terug. Naar voorbeeld van de American Bison Society werd in 1923 de Europese tegenhanger in het leven geroepen.

Een stamboek en fokprogramma volgden
en in 1952 keerde de wisent terug in de
natuur (Białowieza, Polen). De wisent werd
erkend als beschermde soort, zowel tijdens de Conventie van Bern in 1979 (Appendix III) als in de Habitatrichtlijn van
1992 (Bijlage 2 en 4). Het aantal individuen
is inmiddels toegenomen tot 5500 waarvan
3500 in (semi)vrije omstandigheden leven.
Desondanks is de wisent nog steeds een
bedreigde diersoort. In vergelijking: er
leven tegenwoordig meer tijgers in het
wild.
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Meer ruimte voor onderzoek In
het Actieplan voor de wisent van de IUCN
(Pucek et.al., 2004) wordt onder andere
het gebrek aan leefruimte, specifiek in
West-Europa genoemd als bedreiging.
Daarbij werd de noodzaak gevoeld voor
ecologisch onderzoek aan wisenten buiten
de bekende Oost-Europese beboste natuur
en in habitats waar niet bijgevoerd wordt.
Bovendien was meer onderzoek naar het
gedrag van wisenten ten opzichte van
mensen en naar habitatgebruik en foerageergedrag gewenst.

In Nederland werd al jaren gesproken om
wisenten in te zetten in de natuur en in
2007 werd de daad bij het woord gevoegd.
Stichting Kritisch Bosbeheer, Stichting
Duinbehoud, PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland en ARK Natuurontwikkeling startten een praktijkproef door in 2007
wisenten uit Polen naar het duingebied
Kraansvlak te halen. FREE Nature, Ekogrön en dierenarts Mark Hoyer zijn sindsdien belangrijke partners in het project.
Aanleiding voor terreinbeheerder PWN om
te starten, was het vergrassen en dichtgroeien van het duin. Men keek uit naar de
komst van de wisent, omdat deze soort de
negatieve trend wel eens aanzienlijk kon
gaan afremmen. Vanuit Polen keek men
enigszins met argusogen toe; hoe kon hun
‘koning van het bos’ in een duingebied
leven? Een vijfjarige pilot werd gestart om
te leren over beheer en ecologie van wisenten in de Nederlandse natuur. Inmiddels is het Kraansvlak-project in 2012
uitgebreid geëvalueerd. Vanwege de positieve uitkomst volgde een vijfjarige verlenging en wordt over een vervolg nagedacht.
Het project in Noord-Holland bewijst dat
de wisent in het huidige Nederlandse
landschap onder zo natuurlijk mogelijke
omstandigheden goed gedijt. In tegenstelling tot bijna alle andere gebieden waar
wisenten leven, moeten de dieren hier
jaarrond in hun eigen energiebehoefte

voorzien. Ook leven de dieren hier niet in
een overwegend bebost gebied. Dit heeft
inmiddels veel aanvullende kennis over de
ecologie van de diersoort opgeleverd. Het
Kraansvlak biedt een gevarieerd leefgebied waarin duingraslanden afgewisseld
worden met struwelen, loof- en naaldbossen, en natte duinvalleien.

Nieuwe inzichten De komst van de
eerste wisenten betekende ook de start
van veel onderzoek. De pilot wordt naast
medewerking vanuit PWN en ARK vanaf
het begin begeleid door een wetenschappelijke commissie bestaande uit dr. Joris
Cromsigt, aangevuld met dr. ir. Chris Smit,
dr. Margje Voeten, prof. dr. Martin Wassen
(voorzitter) en collega’s. Aspecten als foerageergedrag, dieet, terreingebruik, invloed op de vegetatie, sociaal gedrag en
interactie met mensen worden nauwlettend gevolgd. Hierbij hebben tientallen
studenten zich ingezet door veldstudies uit
te voeren. Waar mogelijk worden data vergeleken met data over koniks (in hetzelfde
gebied) en Schotse hooglanders (in naastgelegen duingebied).
Belangrijke inzichten, die ook Europabreed van grote waarde zijn, is de vaststelling dat wisenten zich in het Kraansvlak
veel ophouden in halfopen graslanden en
geen voorkeur voor bos hebben. De wisent
is voor 70-80% grazer die jaarrond maar

Wisentstier schilt kardinaalsmuts. Foto Ruud Maaskant
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met name in de herfst zijn dieet voor ca.
20% aanvult met houtachtigen. Wisenten
eten over het algemeen meer van houtachtigen dan runderen, die relatief meer
van houtachtigen vreten gedurende de
winter en vooral de lente. De wisent bleek
een voorkeur voor kardinaalsmuts te hebben, met een aanzienlijke afname van de
struik tot gevolg. Een interessant resultaat
is dat wisenten bast schillen terwijl hooglanders takken snoeien. Volgend op het
foerageergedrag bleek uit het bestuderen
van het terreingebruik dat wisenten tijdens
de winter voorkeur hebben voor graslanden, en in de herfst juist voorkeur voor
struweel. Beide in lijn met de resultaten
afkomstig uit de foerageerstudie. De afwisseling en daarmee keuze aan habitattypen en het niet bijvoeren maken dat deze
uitkomsten wezenlijk bijdragen aan een
verbreding van de ecologische kennis over
de diersoort.
Ook bleek het samenleven met andere
herbivoren in het Kraansvlak prima te
gaan. Wisent, konik, damhert, ree en konijn laten ieder zo hun eigen sporen en
daarmee effect op de natuur in het gebied
zien: van vraat aan bomen tot aan gebruik
van zandige plekken. Duidelijk werd dat
alle wisenten het hele jaar door gebruikmaken van zandige plekken om liggend te
herkauwen en te rollen voor vachtverzorging, waardoor het pionierkarakter in het

Wisenten bij wandelpad Kraansvlak. Foto Ruud Maaskant

gebied wordt hersteld. Door veelvuldig gebruik van deze pionierplekken worden wissels gecreëerd, die vervolgens gebruikt
worden door andere diersoorten, zoals
zandhagedis en zandloopkever. Ook de
dikke wintervacht brengt een voordeel: vogels gebruiken de afgeschuurde plukken
vacht in het voorjaar als nestmateriaal. Zo
vormen de wisenten in combinatie met de
overige soorten een aanvulling op de begrazing van het gebied. Terreinbeheerder
PWN is blij met de toegenomen variatie in
het gebied, het herstel van de pioniergraslanden en de toegenomen openheid, wat
kansen biedt aan duindynamiek.

Op weg naar 10 jaar ervaring De
startgroep van zes dieren (3 in 2007 plus 3
in 2008) was in 2013 uitgegroeid tot een
kudde van 24 dieren. Sinds dat jaar wordt
de tweede generatie kalveren in de Nederlandse natuur geboren. Ook het terrein is
meegegroeid; van 220 naar 330 hectare.
Inmiddels is het Kraansvlak-project het
tiende jaar ingegaan. Nog steeds vindt onderzoek plaats, onder andere aan transecten om de jarenlange invloed op de
vegetatie te bestuderen. Vanuit het project
is het verspreiden van opgedane ervaringen nu een belangrijk doel, zowel op nationaal niveau met geïnteresseerde
natuurbeheerders als op internationale
podia. Kennis over beheer, monitoring en
onderzoek wordt gedeeld. Zo blijkt dat een
voor publiek hermetisch afgesloten gebied
met hoge hekken niet nodig is. Kennis die
op uitvoering kan rekenen in nieuwe wisentgebieden zoals de Maashorst en de
Veluwe, maar ook in Tsjechië. Daarnaast
worden onderzoeksprotocollen en veteri-

naire expertise uitgewisseld. Zo leren andere, startende en bestaande wisentgebieden van de jarenlange ervaringen uit een
niet dichtbebost gebied waar de wisenten
niet bijgevoerd worden.
Inmiddels is de wisent ook bekender bij
een groter publiek. Sinds 2012 is halfjaarlijks een wandelpad door een deel van het
wisentleefgebied opengesteld. Voorafgaand hieraan is volop veldonderzoek naar
interacties tussen mens en wisent uitgevoerd. Daaruit blijkt duidelijk dat de wisent
een alert maar zeker geen agressief dier
is. Houdt het publiek minimaal 50 meter
afstand, dan is de kans groot dat de dieren
hun natuurlijk gedrag laten zien. Zint het
ze niet, dan lopen ze weg. In vier jaar
openstelling van het wandelpad hebben
15.000 onbegeleide bezoeken plaatsgevonden. Daarnaast zijn de excursies die jarenlang door PWN aangeboden worden nog
altijd goed bezocht en hoog gewaardeerd
door bezoekers.

Toename nieuwe leefgebieden
Helaas bleek ook in het Kraansvlak-project
dat het herplaatsen van wisenten niet altijd zonder slag of stoot gaat. De afgelopen
jaren zijn dieren verloren, onder meer aan
heftige infecties van endoparasieten. Desondanks heeft het succes van het project
en de groei van de kudde ervoor gezorgd
dat wisenten uitgeplaatst konden worden.
In de zomer van 2015 zijn 2 stieren naar
startende wisentprojecten in Spanje getransporteerd. En in maart van dit jaar zijn
8 dieren vertrokken naar de Maashorst in
Brabant.
In West-Europa zijn wisenten tegenwoordig in veelal semi-vrije omstandigheden te
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vinden: in Duitsland, Zweden, Frankrijk en
Spanje. De afgelopen jaren zijn daar wisentprojecten in Denemarken (2012), Tsjechië (2015) en twee in Nederland (2016)
aan toegevoegd. We zien steeds meer wisentprojecten die zo veel mogelijk natuurlijke omstandigheden nastreven, waar de
wisenten de ruimte krijgen hun natuurlijke
gedrag jaarrond te laten zien. Zo leren we
steeds meer over de ecologie van de diersoort. Ook in de Maashorst en op de Midden-Veluwe wordt onderzoek uitgevoerd
om hieraan een bijdrage te leveren. Met de
start van deze projecten kunnen we leren
van wisenten die leven in weer andere
typen omgevingen. Daarbij is de wisent
een hoop ambassadeurs in Nederland rijker, die zich enthousiast als vrijwilliger inzetten op deze twee nieuwe locaties.
Met de toenemende aandacht en meer
ruimte voor deze bedreigde diersoort komt
er een grotere verspreiding en kan het
aantal wisenten groeien. Het zal een wezenlijke bijdrage leveren in het streven
naar een betere toekomst voor dit imposante dier, die met zijn specifieke impact
op de natuur in heel Europa van belang is.

@

Yvonne Kemp en Leo Linnartz zijn beiden
als ecoloog werkzaam bij ARK Natuurontwikkeling.

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_27-3
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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 Daan Dekeukelaire die ondanks zijn jonge leeftijd toch al een oude sok is.

Door Niels Desmet

Hoe/wanneer is je interesse in zoogdieren
ontstaan?
Ik was al van kinds af aan geïnteresseerd
in de natuur, maar dat was dan vooral vogels kijken en zo. Toen ik twaalf of dertien
was, ben ik dan eens meegegaan met de
JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu,
nvdr.) op vleermuizentocht met de bat detector, en dat sprak me meteen gigantisch
aan. Een deel ervan was het avontuur: als
twaalfjarige tot ’s nachts in een bos gaan
lopen en in al die bunkers en forten en
kerkzolders binnengaan. Omdat ik heel
mager en klein was, kon ik gemakkelijk in
kleine openingen glippen waar dan – op
zijn minst in mijn gedachten – nog nooit
iemand was geweest. Ook het mysterieuze

Wat onderneem je allemaal?
Dat is heel breed. Ik ben natuurlijk niet
enkel geïnteresseerd in vleermuizen. Ik
vang ook wel eens wat muizen of ga spotlighten om vossen of dassen te zien, maar
ik ben toch voornamelijk met vleermuizen
bezig. Dat gaat dan van onderzoek tot educatie tot beleid. Zo zijn we met de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt en de
Oost-Vlaamse
Vleermuizenwerkgroep
vaak bezig met beleidsdossiers van inrichtingswerken of het schrijven van bezwaarschriften als er ergens ingrepen gebeuren
waarbij geen rekening wordt gehouden
met vleermuizen. Op het gebied van educatie gids ik veel tochten met de bat detector voor scholen en JNM-afdelingen.
Ook al ben ik dan Ouwe Sok (leden van de
JNM zijn verplicht om de Bond te verlaten
wanneer ze 26 worden, en krijgen een

Een van de dingen die Daan als jonge JNM'er aansprak was het avontuur van vleermuizen zoeken.
Foto Margaux Boeraeve

Samen met René Jannssen ontdekte Daan verschillende kolonies Bechsteins vleermuis in Limburg. Foto René Janssen

oude sok cadeau als dank voor bewezen
diensten, nvdr.), ze weten me wel nog te
vinden om met de kleine mannen een tocht
te doen in een natuurgebied. Het grootste
deel van mijn tijd gaat echter naar onderzoek. De laatste jaren heb ik me toegespitst op het vangen van vleermuizen,
omdat dit in Vlaanderen nog niet zoveel
werd gedaan. Het vangen van vleermuizen
geeft heel wat extra informatie, en bij zeldzame soorten gaat dit vaak gepaard met
telemetrie: we rusten de gevangen vleermuis uit met een zendertje zodat we haar
kunnen volgen en kolonies kunnen ontdekken.

Hoe verhouden je activiteiten zich tot je
werk?
Mijn werk gaat eigenlijk over vogels. Ik onderzoek bosfragmentatie en bosdiversiteit
en het effect daarvan op vogels in België.
Die thema’s en onderzoeksvragen komen
echter heel vaak terug in wat ik doe als
vrijwilliger: tijdens het werk plak ik zenders op vogels, na het werk plak ik zenders op vleermuizen. Als het vliegt, plak ik
er een zender op! Bij ons vleermuizenonderzoek kijken we vaak naar de effecten
van versnippering van bossen, en dat doe
ik ook in mijn doctoraat. Het is echter heel
moeilijk om voldoende vleermuizen te vinden over een gradiënt van kleine tot grote
bossen; bij vogels gaat dat een stuk gemakkelijker. Het voordeel van deze parallel
is dat ik zowel kennis als materiaal kan

overdragen van vogels op vleermuizen. Of
zoals een student van mij het uitdrukte:
“Birds pay the bills, bats are the passion.”

Toekomst
Wat zijn de toekomstplannen?
Ik weet niet of ik van vleermuisonderzoek
mijn beroep wil maken. Ik heb nog een
tijdje gewerkt als freelance onderzoeker,
en dat maakt het soms moeilijker om
standpunten in te nemen. Als vrijwilliger
ben je daar veel vrijer in. Ik denk wel dat
ik op professioneel gebied altijd met natuur bezig zal moeten zijn, en ik zou graag
een job hebben met een maatschappelijke
meerwaarde. Vleermuizen (en andere
zoogdieren) zullen wel altijd een belangrijke plaats innemen in mijn leven.
Heb je bepaalde wensen?
Ik denk dat er nog heel wat uitdagingen
zijn op het vlak van bescherming. Ik denk
dat we daar met de Vleermuizenwerkgroep
nog een lange weg te gaan hebben. We
hebben de laatste jaren heel wat kennis
opgebouwd over vleermuizen, nu wordt het
tijd om met één stem standpunten in te
nemen over bescherming. Het is voor Natuurpunt (en haar werkgroepen) ook een
uitdaging om jonge mensen aan te trekken. Ik zie dat er bij de JNM heel veel potentieel aanwezig is: mensen die veel
interesse hebben voor en kennis hebben
van de natuur. Het is belangrijk dat Na-
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tuurpunt die laat doorgroeien tot vrijwilligers (of medewerkers) die zich willen inzetten voor beleid en onderzoek. Dat is
natuurlijk geen verplichting. Het is oké om
gewoon eens te genieten van het zien van
een tweekleurige vleermuis en daar verder
niets mee te willen doen. Verder denk ik
dat er op gebied van bescherming nog veel
moet gebeuren. Vleermuizen hebben een
netwerk nodig: verbindingen, zomergebieden, een mooi bos, een goed grasland errond, een overwinteringsplaats. Daarom is
het nodig dat er niet alleen wordt gekeken
naar de afzonderlijke eenheden, maar
naar het hele plaatje.

@

Oproep voor hulp of ideeën?
Met de Vleermuizenwerkgroep staan we
altijd open voor mensen die zich erin willen smijten. Zeker voor zaken als beleid of
educatie. We doen allemaal wel graag onderzoek, we lopen allemaal graag met een
bat detector rond en vangen graag vleermuizen, maar ik denk dat er ook heel veel
ander werk is waarvoor er mensen nodig
zijn. We hebben natuurlijk altijd kleine,
magere kindjes nodig om in de spleten en
kieren van bunkers en forten te kruipen!

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_27-3

Interview met Nico Terra, interim-directeur

Bouwen aan de buffer
Nico Terra startte in juli 2015 als interim-directeur bij het bureau van de Zoogdiervereniging. Het bureau stond er op dat moment financieel slecht voor en vergaande maatregelen waren nodig om het tij te keren. Nu, na ruim een jaar, neemt
de nieuwe directeur het stokje van Nico over. De redactie van Zoogdier blikt samen
met Nico terug op een bewogen jaar.
Sander Bouwens

Wie is Nico Terra?
Ik ben 63 jaar en woonachtig in Amsterdam.
Ik ben getrouwd en heb drie dochters die inmiddels uit huis wonen. In mijn vrije tijd
maak ik graag reizen en stap ik geregeld op
de racefiets. Ik heb psychologie gestudeerd
en heb me daarna ontwikkeld als organisatiepsycholoog. Thema’s die me op professioneel vlak interesseren zijn leiderschap en
strategie.

Nico Terra
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Wat trof je aan toen je hier begon?
In juli 2015 werd ik gebeld door Rob van Westrienen, destijds directeur van zowel RAVON
en FLORON als de Zoogdiervereniging. Hij
vertelde me dat de Zoogdiervereniging
kampte met een liquiditeitsprobleem en faillissement dreigde. Hij kon daarin onmogelijk
de belangen van alle partijen behartigen en
zat met een pettenprobleem. Of ik dus het
management van de Zoogdiervereniging op
wilde pakken. Mijn opdracht was helder; ik
moest het faillissement afwenden, het bureau leiden en een realiseerbaar en gezond
toekomstscenario ontwikkelen.
Op het bureau trof ik een groep hardwerkende en loyale medewerkers aan, gefocust
op overleven. Met onze partners en op-

“Elk diertje, hoe klein ook, wordt hier gekoesterd”. Foto Wesley Overman

drachtgevers ben ik vervolgens gaan praten hoe we op korte termijn extra opdrachten konden genereren. Vooral Ruud Bink,
van het NEM, was zeer bereid om ons te
helpen en extra werk te bieden. Onze medewerkers werden er weer op uitgestuurd
om te acquireren. Er is toen ontzettend
hard gewerkt, ook door het bestuur. In het
najaar stroomden de opdrachten weer binnen en in december konden we het jaar afsluiten met positieve cijfers. Bizar.

baar zijn voor al het werk dat door vrijwilligers wordt gedaan. Daarnaast mag de
vereniging trots zijn op een bureau dat zoveel zinvol werk doet voor zoogdieren in
Nederland. Het bureau werkt kostendekkend zonder winstoogmerk. Ongeveer 1 fte
wordt belangeloos ingezet voor werkzaamheden in dienst van de vereniging. Als
straks voldoende financiële buffer is opgebouwd, zal de overwinst ten goede komen
aan de vereniging.

Hoe staat het bureau er nu voor?
De financiële resultaten overtreffen onze
verwachtingen. We zijn nu in staat om een
financiële buffer op te bouwen. Zo’n buffer
heb je nodig om dipjes te boven te komen.
Daarnaast is de kloof gedicht tussen bureau en vereniging. We zijn weer samen de
Zoogdiervereniging. Het bureau mag dank-

Wat wil je de Zoogdiervereniging meegeven
voor de toekomst?
Heb vertrouwen in eigen kunnen en intensiveer de samenwerking. Met de werkgroepen en bureaus uit het werkveld. Wij
kunnen hen opleiding en betaalde opdrachten bieden onder de vlag van de
Zoogdiervereniging.
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@

Ben je in die anderhalf jaar zelf ook een
beetje enthousiast geworden over zoogdieren?
Jazeker. Ik heb begrip en respect gekregen
voor het werk dat we hier doen. Ik ben een
nacht mee geweest om eikelmuizen te monitoren. Daar proefde ik de enorme liefde
voor de natuur. Elk diertje, hoe klein ook,
wordt hier gekoesterd.
Sander Bouwens werkt op het Bureau van
de Zoogdiervereniging en is actief in de redactie 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_27-3

Te koop in onze Natuurpunt Winkel

Atlas van de
Nederlandse
Zoogdieren
€ 44,95 (leden) / € 49,95
In Nederland komen maar
liefst 90 soorten zoogdieren
voor. De atlas bundelt actuele
kennis van talloze Nederlandse experts. Een must voor
natuurliefhebbers en professionals.
Artikel Nr.: 0115346

Leica Trinovid 8x42

Bushnell Trophy Cam

Conservatiebiologie

€ 1.193 (leden) / € 1.325

€ 197,99 (leden) / € 219,99

€ 31,36 (leden) / € 34,50

Door een Leica is het genieten
van zoogdieren en andere
onverwachte dingen die je in
de natuur tegenkomt.
Leica schenkt per verkochte verrekijker 40 euro aan
Natuurpunt. Bovendien kan
je lid worden van Natuurpunt
aan 1/2 prijs.

Deze Trophy Cam geeft een
fraai HD beeld en maakt foto’s
van 3, 8 of 12 miljoen pixels.
De camera registreert de
kleinste bewegingen en maakt
dan een foto en een korte
video van het gedetecteerde
dier. De weerbestendige
natuurcamera slaat de foto’s
en video’s op een SD kaart op.

Nooit eerder stond biodiversiteit zo onder druk. Dit boek
beschrijft in detail, en op basis
van recente wetenschappelijke inzichten, de diverse
antropogene oorzaken en
processen die leiden tot
biodiversiteitsverlies.

Artikel Nr.: 96157

Artikel Nr.: 96046

Artikel Nr.: 2922914

Elke aankoop in de Natuurpunt Winkel draagt bij tot meer natuur in Vlaanderen.

Bestel online: www.natuurpunt.be/winkel

Vivara Pro: uw zakelijke partner
Wildlife and environment solutions

Vivara Pro ondersteunt en adviseert overheden en het bedrijfsleven met het natuurvriendelijk en duurzaam inrichten van de buitenruimte.
Wij ontwikkelen, leveren en plaatsen professionele natuurbeschermingsproducten zoals zwaluwtillen, faunapalen, nestkasten voor (roof)vogels en
uilen, vleermuizenkasten, insectenhotels. Ook leveren wij beplanting en inheemse zaden. Wij leveren aan gemeenten, provincies, waterschappen,
woningcorporaties, zorginstellingen, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, multinationals, architecten en (ecologische) adviesbureaus.
Vivara Pro staat klaar om u te adviseren op het gebied van verduurzaming van uw pand, woonwijk, bedrijventerrein of andere buitenruimte. Wij
ondersteunen u graag om uw lokale biodiversiteit te vergroten. Wilt u weten wat Vivara Pro voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

info@vivarapro.com

www.vivarapro.com
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T. 0478 517 945

Plaatsen van zender (boven) en het Noorse onderzoeksschip H.U. Sverdrup met aan de achterkant sonarbron op sleep (inzet). Foto Sanna Kuningas en Frans-Peter Lam

Onderzoek naar effect nieuwe sonar op potvissen

Continu geluid of korte pulsen
Het is bekend dat geluid zich onder water beter voortplant dan licht. Hierdoor ‘kijken’ veel dieren
(en mensen) onder water met geluid. Het is inmiddels ook aangetoond dat zeezoogdieren verstoord kunnen worden door menselijk onderwatergeluid. Daarom onderzoekt TNO samen met
een internationaal team van wetenschappers de effecten van nieuwe sonarsystemen op potvissen.
Frans-Peter Lam

Ieder geluid heeft een eigen karakter. Met
een sonar en airgun (zie verderop) wordt
bewust geluid gemaakt om er iets mee te
doen, terwijl bij scheepvaart en heien het
geluid een bijproduct is. De diverse geluiden verschillen daarnaast van continu
(scheepvaart) tot heel kort of impulsief
(explosieven, heien en airguns). Sonar zit
daar tussenin, omdat normaal gesproken
een korte ‘ping’ wordt gebruikt en daarna
enige tijd naar echo’s wordt geluisterd. Die
sonaruitzending is relatief kort, maar
meestal wel langer dan een explosie of
heiklap. Een nieuw type sonar zendt meer
continu signalen uit. De frequentie van
sonar is meestal minder laag dan voor air-

guns, heien en explosieven. De lagere frequenties planten zich verder voort.

Kakafonie onder water In een eerder artikel1 is het defensieonderzoek voor
de marine toegelicht. Hier wordt gekeken
naar de gedragseffecten van walvissen bij
sonaruitzendingen. Maar sonar is niet de
enige geluidsbron. Onderstaande vijf door
de mens veroorzaakte geluidsbronnen
komen het meeste voor onder water:
1. Scheepvaartgeluid De scheepvaart
neemt internationaal nog altijd toe, en
daarmee ook het onderwatergeluid van
schepen. Het geproduceerde geluid verschilt nogal voor verschillende schepen.
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Zo zijn de meeste marineschepen vaak
veel stiller dan andere schepen. Een schip
stil maken is doorgaans vrij kostbaar. Interessant is dat een stiller schip ook een
zuiniger schip kan zijn: een lawaaiige
schroef is meestal minder efficiënt en verbruikt meer brandstof. Een enkel schip is
niet een extreem luide geluidsbron, maar
het zijn er heel veel over alle wereldzeeën,
en met name het laagfrequente geluid
draagt ver, zodat dit een grote bijdrage
geeft aan het permanent aanwezige achtergrondgeluid (ambient noise) in de zee.
2. (Militaire) sonar Op zee kan alleen met
sonarsystemen worden gezocht naar de
aanwezigheid van onderzeeboten. In de

Het hydrofoon-array Delphinus wordt over boord
gezet achter het schip. Met deze slang met onderwater-microfoons aan een lange kabel wordt onder
water geluisterd naar de aanwezigheid en positie van
de walvissen. Foto Frans-Peter Lam

Koude Oorlog gebeurde dat door te luisteren naar onderzeeboten (passieve sonar).
Dat kan niet meer, omdat de onderzeeboten tegenwoordig vrijwel stil zijn. De marine gebruikt nu actieve sonar: er wordt
een geluid uitgezonden, en vervolgens geluisterd naar de reflectie (echo) van een
mogelijke onderzeeboot. Een sonar kan in
een specifieke frequentieband hard uitzenden, maar het wordt niet heel vaak gedaan.
3. Seismisch onderzoek (airguns) Airguns
zijn eigenlijk de sonars van de olie- en
gasindustrie. Ze produceren harde klappen, feitelijk kleine explosies, die in de
zeebodem doordringen. Met onderwatermicrofoons (hydrofoons) die achter een
schip worden gesleept, wordt geluisterd
naar de reflecties van bodemlagen. Daarmee kunnen olie- en gasvelden gelokaliseerd worden . Voor seismisch onderzoek
wordt in enkele weken of maanden een gebied op zee systematisch in kaart gebracht. Tot op grote afstanden, afhankelijk
van de waterdiepte van tientallen tot ongeveer honderd kilometer, zijn dan voor deze
periodes de airgun-klappen te horen.
4. Offshore werkzaamheden Voor onze
kust vormen heiactiviteiten een belangrijk
onderdeel van de aanleg van toekomstige
windparken op zee. De palen van windturbines hebben momenteel een enorme diameter, van wel acht meter. Als die de
grond in worden geslagen geeft dat harde
klappen. Het heien van een paal duurt niet
heel erg lang, ongeveer anderhalf tot twee

De akoestische informatie komt beschikbaar op
meerdere pc-schermen in de werkruimte van het
schip bij TNO-sonar-operator Sander van IJsselmuide. Foto Frans-Peter Lam

uur, maar een windpark bestaat dikwijls
uit zo’n vijftig turbines. En niet alleen Nederland, maar ook Groot-Brittannië, Duitsland, België en Denemarken hebben
ambitieuze plannen voor meerdere windparken op de Noordzee. Samen geeft dat
een flinke geluidsbelasting voor de komende vijf tot tien jaar.
Geluid van baggerschepen kan ook onder
deze offshore werkzaamheden gerekend
worden, hoewel de aard van het geluid
meer te vergelijken is met scheepvaartgeluid. Het baggergeluid blijft echter geconcentreerd in een klein gebied. Sinds
besloten is dat de dijken meer structureel
verhoogd moeten worden, is de intensiteit
van baggerwerkzaamheden voor de Nederlandse kust toegenomen.
5. Ruiming van explosieven Het ruimen
van explosieven levert (zeker voor grotere
ladingen) in deze lijst het hardste geluid en
kan als enige op grote schaal directe en
blijvende schade toebrengen aan zeezoogdieren. Nederland heeft hier een bijzonder
probleem, omdat er voor de Zuid-Nederlandse kust uitzonderlijk veel oude munitie op en in de zeebodem ligt. Dit zijn
vooral grote vliegtuigbommen uit de
Tweede Wereldoorlog, die gedumpt zijn
door de geallieerden bij terugkomst uit
Duitsland. Naar schatting zijn er nog meer
dan honderdduizend explosieven op het
Nederlandse deel van de Noordzee. In het
verleden zijn hier ongelukken mee gebeurd als zo’n explosief wordt opgevist of
in een baggerinstallatie komt. Daarom
Visuele waarneming
vanaf het dak van de
brug van het schip.
Waarnemingen werden meteen ingevoerd
in het systeem op de
laptop. Foto FransPeter Lam

Het plaatsen van de
zender bij een potvis
gebeurt met een langere stok en een contragewicht dat
geplaatst is aan de
voorkant van de kleine
boot. Foto Paul Ensor
De zender wordt op de
potvis geplaatst.
Foto Saana Isojunno
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De zender na plaatsing zichtbaar op de rugvin van een
griend. Foto Saana Isojunno

heeft het Ministerie van Defensie als taak
om zo veel mogelijk gevonden explosieven
te ruimen. Dat doen ze door ze te laten exploderen. Dit gebeurt zo’n honderd tot
honderdvijftig keer per jaar. In het Nederlandse bruinvisbeschermingsplan2 werd
dit al als een serieus probleem aangekaart. In een studie van TNO met andere
partners is berekend dat hiermee jaarlijks
achthonderd tot achtduizend bruinvissen
blijvende gehoorschade kunnen oplopen.
Defensie is inmiddels bezig om de procedure voor explosievenruiming op de
Noordzee aan te passen door bruinvissen
(en zeehonden) eerst uit het gebied te verjagen (helaas nog steeds met geluid) voordat een explosief wordt geruimd. Dit om
blijvende gehoorschade te voorkomen. Om
verstoring in een straal van tientallen kilometers te voorkomen zullen andere maatregelen genomen moeten worden.

Reactie potvissen op nieuwe
sonar Nieuwe technologie maakt het
mogelijk om sonarsignalen langer te blijven uitzenden, en tegelijkertijd naar echo’s
te luisteren. Dit heeft verschillende voordelen voor het sonarbeeld van de omgeving. Wat onderzoekers en de marine ook
willen weten is hoe walvissen er mee omgaan als ze een ander soort sonar horen.
Hier is eigenlijk nog helemaal niets van
bekend. De nieuwe continue sonar kan in
principe wat zachter uitzenden voor hetzelfde resultaat. Dat kan gunstig zijn voor
de walvissen. Echter, het sonargeluid

Met een soort hengel worden vanuit de kleine boot de zenders op de walvissen geplaatst. Hier bij een van de twee grienden. Kenmerken van de griend
worden meteen gefotografeerd. Foto Eilidh Siegal

wordt veel langer en vrijwel zonder onderbreking uitgezonden. Dat is een totaal andere beleving. Denk bijvoorbeeld aan één
keer toeteren vergeleken met een voortdurende sirene of een autoalarm. Ook kan de
totale uitgezonden energie van de continue
sonar groter maar ook kleiner zijn, zodat
het totale effect niet goed te voorspellen of
te beredeneren is.
In een nieuw internationaal onderzoeksproject test TNO met partners (zie kader)
hoe walvissen op de nieuwe sonar reageren. In 2016 en 2017 worden er twee vaartochten georganiseerd om te kijken of
potvissen anders reageren op continue
sonar dan op gewone ouderwetse sonar
met kortere pulsen. Eerder onderzoek van
deze onderzoeksgroep liet zien dat er
onder water duidelijke verstoring was: de
potvissen gingen minder eten en ook minder rusten. Hiermee had de sonar dus duidelijk invloed gehad op de dagelijkse
activiteiten van potvissen. Een mooie hypothese om uit te vinden of dit bij continue
sonar nu meer of minder het geval zou zijn.
De data van de eerste vaartocht in mei zijn
inmiddels verzameld in de omgeving van
Andenes op de Noorse Lofoten. Er is vijf
keer een experiment uitgevoerd waarbij
voor verschillende potvissen is gekeken of
ze zich anders gedragen bij verschillende
sonarsignalen. Ook is onderzocht hoe de
potvissen reageren op alleen het sonarschip (zonder uit te zenden) als referentie.
Deze data moeten nog verder worden geanalyseerd en aangevuld met de data van

2017, voor er iets over de resultaten kan
worden gezegd. Eerder was al gekeken
naar effecten op verschillende soorten. In
2016 is er ook een experiment met grienden gedaan. Grienden zijn relatief ongevoelig voor sonargeluid, maar ze
communiceren wel met elkaar in dezelfde
frequentieband als de sonaruitzendingen.
Dat zou dus een verschil kunnen zijn met
potvissen in de aard van de verstoring door
continue sonar.

De sonarbron (SOCRATES II) aan dek van de Sverdrup .
Foto Frans-Peter Lam

Potvisonderzoek
strandingen

Noorwegen

en

Het walvisonderzoek in Noorwegen (genaamd
‘3S’ ) gebeurt met verschillende internationaal
gerenommeerde universiteiten en instituten. De
belangrijkste zijn de University of St. Andrews
(Schotland), het defensie-instituut FFI (Noorwegen) en het Nederlandse TNO. De zenders
komen uit de Verenigde Staten en zijn ontwikkeld door Woods Hole Oceanographic Institution

Gevolg voor populatie Er wordt dus
voortgang geboekt in het begrijpen van
verstoringen van onderwatergeluid. Momenteel wordt deze kennis aangevuld voor
de nieuwe continue sonar van de marines.
De vervolgvraag wordt internationaal ook
verder uitgewerkt: wanneer zijn deze verstoringen nu ernstig genoeg om er iets aan
te doen? Hiervoor wordt gekeken naar de
gevolgen voor de populatie3. Dit is bijvoorbeeld gebruikt door de Nederlandse overheid om naar de gevolgen van alle
windparken op de Noordzee te kijken. De
uitkomst hiervan - potentieel een grote reductie van de bruinvispopulatie - was de
reden om de vergunningvoorwaarden voor
de aanleg van nieuwe windparken aan te
scherpen. Er is nu een limiet gesteld voor
het geluid dat hei-installaties mogen
maken.
Op de langere termijn moet gekeken worden wanneer en hoe de verschillende geluidbronnen met de omgeving en met
elkaar in balans zijn. Dit wordt internationaal gedaan, bijvoorbeeld met de Europese
Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) en
in Amerika met de Ocean Noise Strategy.
Dit is enigszins vergelijkbaar met de wereldwijde klimaatdiscussie, waarbij ook
schadelijke uitstoot moet worden teruggedrongen op een eerlijke manier. In alle gevallen moet er nog meer kennis boven
water komen om alle onderdelen van deze
discussie beter te kunnen begrijpen.
Frans-Peter Lam werkt bij
Acoustics and Sonar, TNO.
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(WHOI, Massachussets).
Duikende potvis bij Andenes, Noorwegen.
Foto Saana Isojunno

Het onderzoek wordt gefinancierd door vijf lan-

@

den: USA, Noorwegen, Nederland, UK en Frankrijk.

Het eerste 3S-onderzoek waar de resultaten inmiddels wel van bekend zijn, verklaart niet de
recente potvisstrandingen langs de Noordzeekust (zie Zoogdier 27(2)). Wel heeft analyse van
het gedrag aangetoond dat de potvissen minder
eten en rusten als ze deze geluiden horen. Ze
worden dus wel verstoord, maar blijven op dezelfde plek. Dit was voor de mannetjespotvissen
bij Andenes op de Lofoten. Het gedrag van migrerende potvissen is onbekend.

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_27-3

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

Eiland Sint Eustatius. Foto Wesley Overman

Zoogdieren op Aruba

Arubaans landschap aan de noordkust met enkele dividivi-bomen.

Tropische impressies
Na ruim 20 jaar blik ik op verzoek van de redactie terug op mijn zoogdierkundige belevenissen
gedurende de drie jaar die ik voor mijn werk op Aruba verbleef. In mijn vrije tijd had ik de gelegenheid de zoogdierfauna op dit ‘bounty-eiland’ te bestuderen. Met drie persoonlijke impressies haal ik herinneringen op.
Tekst en foto’s: Jan Piet Bekker

Het aantal in het wild levende zoogdiersoorten op Aruba is beperkt. Wagenaar Hummelinck beschreef er in 1940 zes, terwijl
Husson er in het verzamelde materiaal dat
hem naar het Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie was toegezonden er bovendien een
kokerstaartvleermuis vaststelde en de
dwergwitvoetmuis als eerste beschreef. Hij
vond deze laatste soort tussen de door Wagenaar Hummelinck verzamelde huismuizen. Op ZoogdierDigitaal (zie ‘Meer weten’)
is een overzicht te vinden van de sinds 1995
bekende soorten op Aruba.

Impressie één
Tegen de avond arriveer ik bij de grot van
Quadirikiri. De laatste toeristen zijn verdwenen en ook de bewaker is al weg. Ik haal
mijn fotoapparatuur uit de auto en ga naar
binnen. Ik wil foto’s maken van vliegende
bladkinvleermuizen. Ze verblijven in de
Camber di Leeuw, de achterste kamer in het
grottenstelsel. Die plaats is alleen te bereiken door een laag en nauw tunneltje. Daar
bleek bij een eerder bezoek een kraamkolonie van enkele tientallen dieren te huizen in
een kleine kalksteenkoepel. Door de extreem hoge luchtvochtigheid kan ik daar
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geen goeie foto’s maken. Het zweet brak me
direct uit en al na enkele minuten liep het
tappelings naar beneden.
In de ruime, veel koelere Camber di Ventura
(kamer met venster) bouw ik voor de ingang
van het tunneltje een opstelling met een
kruis van twee infrarood-stralen. Mijn fototoestel staat met open sluiter gericht op het
kruis. Als beide stralen tegelijkertijd worden
onderbroken, gaan twee krachtige flitsers af.
De volgende foto kan ik op afstand voordraaien met een schakelaar aan een kabel.
Met de schakelaar onder handbereik ga ik
zitten.

Langtongvleermuis (Glossophaga longirostris) zweeft de avond in op zoek naar bloeiende
bloemen of rijpe vruchten.

Het duurt lang voor dat het geheel donker is.
Ik kan het verdwijnende licht goed volgen
door de grotvensters. Op afstand hoor ik nog
net de branding van de Caraïbische Zee. In de
grot ritselt zo nu en dan een krab en verder is
het stil. Op de batdetector hoor ik de eerste
‘frrrt’ van een vleermuis, en dan de eerste
flits en snel schakel ik het volgende negatief
voor. Ik hoor de condensator van de flitsers
op afstand weer opladen. De volgende flitsen
volgen met enkele tientallen seconden tussenpozen. Dan wordt het stil en het duurt tien
minuten voor de volgende flits en gedisciplineerd schakel ik steeds door. Na twee belichte rolletjes blijft het stil, ook voor langere
tijd. Er trippelt aan de andere kant van de
ruimte iets over de grond. Ik richt mijn zaklantaarn en ik zie een scharrelende zwarte
rat. Deze doet zich te goed aan de cactuszaden in de keutels van de hier ook verblijvende
langtongvleermuizen. Dit was toen nog een

ongekende schakel in de voedselketen...
Na het intermezzo met de zwarte rat breek ik
de opstelling af en ga terug naar de auto. Als
ik na een week de ontwikkelde filmrolletjes
ophaal, bekijk ik de negatieven. De meeste
afbeeldingen tonen een deel van een vleugel,
een stukje staart of een vreemd gedraaide
vleermuis. Maar op een staat een bladkinvleermuis vol in beeld.

Impressie twee
Het is nog donker als ik van huis vertrek. Ik
heb de vorige avond mijn inloopvallen opgesteld langs een stapelmuur rondom het oude
golfterrein aan de oostkant van het eiland.
Het was nog een stekelig karweitje om die 40
inloopvallen tussen de hoge schijf- en zuilcactussen op een goede plaats tegen de stapelmuur weg te zetten. Voor ik ga werken heb
ik nog net de mogelijkheid om deze vallenrij
te controleren. Met een gemiddeld vangst-

percentage van zo’n vier procent zou dat
moeten kunnen.
De eerste vallen zijn leeg, dan een huismuis
en in de volgende nog een huismuis. Op een
gegeven moment is het controleren van de
vallen een bijna routineus gebeuren: val leeg
schudden in de plastic zak, muis vastpakken,
determineren, seksen en de gegevens noteren. Na twee lege vallen weer een huismuis.
Nog maar vijf vallen te gaan. De voorlaatste
val wil ik onder de cactus wegpakken en terwijl ik mijn arm uitstrekt, stokt mijn beweging. Ik hoor een rateltje en ik zie een
opgerolde ratelslang voor de val liggen, klaar
om toe te slaan. Ik doe een stap terug en de
ratelslang glijdt weg en verdwijnt in een
spleet van de stapelmuur.
Oef, dat was schrikken en maar net goed afgelopen. Een beet van een Arubaanse ratelslang is voor de meeste mensen weliswaar
niet direct dodelijk, maar je houdt er wel een
langdurige beperking van je gekwetste arm
aan over. Na van de schrik te zijn bekomen,
pak ik toch nog voorzichtig de inloopval. Er zit
een zwarte rat in die zijn belager heeft weten
te overleven, deze keer dan…

Impressie drie
Het is een aantal weken flink doorpezen: voor
het werk vallencontrole en om 8.00 uur weer
present op het werk. De avondcontrole rond
zonsondergang gaat dan weer wat meer relaxed. Vanwaar die gedrevenheid? Vier weken
geleden ontdekte ik deze hotspot van dwergwitvoetmuizen. Na bijna het hele eiland alle
kilometerhokken te hebben geïnventariseerd
op kleine zoogdieren was het daar op het mi-

Kenschets Aruba
Aruba is het meest westelijke van de Nederlandse benedenwindse eilanden. Het is 31 km
lang en maximaal 10 km breed, ongeveer als
Waddeneiland Texel. Vooral in het oosten is
het terrein heuvelachtig met toppen als Jamanota (189 m) en Arikok (188 m). De gemiddelde

jaartemperatuur

is

27oC,

met

passaatwind uit het noordoosten, neerslag <
Arubaanse ratelslang, een predator om respect voor te hebben.

510 mm jaar en een luchtvochtigheid van gemiddeld 76%. Aruba kent een zogenaamde
‘xerofiele’ vegetatie met soorten als agave,
aloë en vooral cactussen, met zowel zuil-,
schijf- als bolvormen. Grassen en kruiden zijn
beperkt tot droge beekbeddingen en bij huizen.
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Dwergwitvoetmuis (Calomys hummelincki) in favoriete habitat.

litaire oefenterrein, dat ik meerdere exemplaren bij elkaar ving. Het besluit was toen
snel genomen om een populatieonderzoek
te doen aan deze soort: dat was nog niet eerder gedaan. Ik had wat houten inloopvallen
bijgemaakt en ik kon van start gaan.
Net na zonsopgang kom ik aan op het verlaten, licht aflopende zandige terrein met hier
en daar een polletje mij onbekend gras. Het
kwadrant staat uitgezet, met elke inloopval
bij een pol vegetatie of een ander merkteken. Tussen twee geulen, zo’n 500 meter van

Een langneusvleermuis (Leptonycteris curasoae) zoekt zijn
weg in de Tunnel of Love, een gekende verblijfplaats van
deze trekkende vleermuis.

elkaar, loopt een karrespoor waar enkele
auto’s over gaan. Niemand die de moeite
neemt om op dit stuk uit te stappen, want
wie gaat nou zoeken bij een oude plastic jerrycan, een brok koraal of een lang geleden
aangespoelde plank. Voor mij de ideale locatie voor een populatieonderzoek.
Bij de zesde inloopval is het raak. Bij het uitschudden in de vangzak kruipt een 15 cm
lange tropische duizendpoot, een dier om
respect voor te hebben. Ik had al eens gezien hoe ze een prooi overvallen, met de
poten in bedwang houden en een verlammende steek toebrengen. Daarna werd de
prooi (een loopkever) rustig verorberd.
Ik verwijder de duizendpoot uit de zak en bekijk de rest van de valinhoud. Naast wat
brokjes standaard-aas (ook hier havermoutpindakaasmengsel), ligt een bijna helemaal
geskeletteerde muis. Aan de onaangetaste
pootjes en de betrekkelijk korte staart herken ik een dwergwitvoetmuis. De gang van
zaken is me duidelijk: na het sluiten van het
valdeurtje, achter de dwergwitvoetmuis, kan
de nuchtere, en dan nog platte duizendpoot,
de val binnendringen. Na de maaltijd is de
duizendpoot zo uitgebuikt dat hij niet meer
kan ontkomen. Dat is nou wat je noemt een
heterdaadje.

Besluit
Alle resultaten van mijn onderzoek op Aruba
zijn terug te lezen in het rapport ‘The
Mammals of Aruba’ (zie ‘Meer weten?’). Van
de in 1962 door Husson beschreven zoogdieren van Aruba heb ik alleen de kokerstaartvleermuis niet kunnen opsporen. De
door mij nieuw ontdekte soorten voor Aruba
(kleine naaktrugvleermuis, kleine huisvleermuis, bruine rat) waren onopgemerkt gebleven tot de jaren 1990. Dit komt mede door
gebrek aan kennis en interesse voor kleine
zoogdieren in het algemeen op Aruba, maar

Close-up rugzijde van een kleine naaktrugvleermuis
(Pteronotus davyi).
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het ontbreken van geschikt (vang)materiaal
is ook een belangrijke factor. Alle vleermuizen op Aruba kunnen worden gezien als bedreigde soorten en daarom is destijds een
aantal beschermingsmaatregelen voorgesteld. Inmiddels zijn de Tunnel of Love en de
achterste grot van Quadirikiri afgesloten
voor het publiek. Daarnaast bestaat de
noodzaak om het foerageergebied van de
vruchten-etende vleermuizen te beschermen.
Voorheen leek de dwergwitvoetmuis een ruimere verspreiding te hebben dan nu. In de
jaren 1990 bleek de optimale habitat van de
dwergwitvoetmuis op Aruba te bestaan uit de
zandige bodems langs de noordkust.
Daarom zouden juist die gebieden beschermd moeten worden voor de ’kwetsbare’ dwergwitvoetmuis.

@

Het Arubaanse katoenstaartkonijn was aanwezig in bijna de helft (48%) van de kilometerhokken. Een aanzienlijke daling (> 75%)
kon toen niet worden aangetoond, maar door
de aanwezigheid van de boa constrictor
sinds na 1999, is de populatie verder achteruitgegaan. Daarom moet de status van het
katoenstaartkonijn beschouwd worden als
‘bedreigd’.
Jan Piet Bekker is sinds 1984 actief in zoogdieronderzoek in Nederland, in de periode
1992-1995 woonde hij op Aruba.

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_27-3

Waarnemingen
Dode das regio Brugge Op 24 februari spotte Martijn Roos een dode das in
de buurt van Brugge (provincie WestVlaanderen). Nog diezelfde dag gingen
medewerkers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek langs om het verkeersslachtoffer in te zamelen, maar het
kadaver was toen al verdwenen en kon dus
bijgevolg niet verder worden onderzocht.
Op de enige gekende dassenburcht in de
provincie werden dit jaar – in tegenstelling
tot vorig jaar – geen dassenjongen geboren. Er werden tijdens de winter kapwerken uitgevoerd in de buurt van de burcht,
en hoewel er rekening werd gehouden met
de aanwezigheid van de dassen, valt niet
uit te sluiten dat de dassen een andere
plek hebben gezocht om hun jongen groot
te brengen. Toch bleef de burcht niet kinderloos: een lokale vossenfamilie heeft tijdelijk zijn intrek genomen in de burcht om
er hun jongen groot te brengen. Dassen en
vossen delen wel vaker burchten, en de
vossenfamilie profiteerde waarschijnlijk
van het uitblijven van nakomelingen bij de
dassen om de burcht te betrekken: dassen
zijn in principe dominant boven vossen, en
wanneer er dassenjongen zijn, worden
vossen een stuk minder getolereerd.

Een te grote hap! Toen Bram Vreeke
woensdag 22 juni 2016 in zijn vijver keek
kon hij zijn ogen nauwelijks geloven. Dat er
een dode kikker op het water dobberde,
was op zich nog niet zo vreemd, maar dat

Kikker stikt in woelmuis. Foto Lize de Hoog

Bijzondere waarnemingen van zoogdieren
in Vlaanderen en Nederland.

onbewoond. Toch waren er sterke aanwijer een dode woelmuis in zijn bek zat, had
zingen dat de populatie in de Voerstreek
hij nog nooit eerder gezien. Bij nader onniet volledig was verdwenen. Tijdens zoekderzoek bleek het te gaan om een meertochten naar hazelmuizen en hun nesten
kikker van 66 gram die kennelijk was
gestikt in zijn prooi. Bij
sectie bleek dat de
snuit van de woelmuis
tot aan de sluitspier in
de maag zat, die was
opgerekt tot 9 mm van
de anus. In de maag zat
verder nog een halfverteerd visje van 43 mm
en een waterkever van
13 mm. De woelmuis
kon aan het gebit gedetermineerd worden als
een veldmuis: een volwassen mannetje met
een gewicht van 22,5
Eikelmuis in een nestkast in Voeren. Foto Ivo Vanseuningen
gram. Deze meerkikker
vonden Goedele Verbeylen en haar medehad na zijn maaltijd een bijzonder slechte
werkers soms sporen die op de aanwezigbekomst!
heid van eikelmuizen wezen: nesten,
uitwerpselen, aangeknaagde noten en kerBosmuizen eten dode honingsenpitten. Bovendien kwamen er af en toe
bijen op Marc Gorrens plaatste zijn cameldingen binnen van mensen die bemeraval aan de bijenkasten van een
weerden
een eikelmuis te hebben gezien.
bevriende imker, en slaagde erin om bosHet
leek
dus slechts een kwestie van tijd
muizen te filmen die dode honingbijen opvoor
er
een
zekere waarneming zou bineten. Op de filmpjes, die je kunt bekijken
nenkomen.
Op
27 mei 2016 viel de jackpot:
op ZoogdierDigitaal, is te zien hoe de boseen
mannetje
eikelmuis
in een hazelmuismuizen op zoek lijken te gaan naar de
nestkast. Minder dan twee weken later
beste (meest verse?) bijen en deze oppeuvolgde meteen bevestiging toen driehonzelen. Het is uit de beelden niet meteen op
derd meter verderop een vrouwtje werd
te maken of ze de volledige bijen opeten,
gevonden in een nestkast. De bevestiging
of slechts bepaalde delen afknagen. Of is
van het voorkomen van eikelmuizen in Voehet hen om resten van pollen te doen?
ren is goed nieuws voor de soort, die een
Wordt vervolgd.
sterke achteruitgang kent in Vlaanderen
en
onder de categorie ‘Bedreigd’ valt op de
Aanwezigheid eikelmuis (eindeRode
Lijst Vlaanderen.
lijk) bevestigd in Voeren Tot eind
jaren 1970 waren waarnemingen van eikelmuizen geen zeldzaamheid in Voeren
(provincie Limburg). Op een waarneming in
Meer weten?
1995 na, leek de gemaskerde slaapmuis
echter uit het gebied te zijn verdwenen. De
Naast de literatuurverwijzingen en contactgegenestkasten die in 2007 werden opgehanvens van de auteur(s) zetten we
gen in het natuurgebied Altenbroek, bleven
ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten
en weblinks online. Kijk op
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_27-3
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Nieuws

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

NEDERLAND
Stroomversnelling
Nieuwe directeur
Piet Bergers is vanaf 1 september 2016
de nieuwe directeur van de Zoogdiervereniging. Hij gaat leiding geven aan
het bureau van de Zoogdiervereniging
met 14 medewerkers. Hij volgt interimdirecteur Nico Terra op, die vanaf 1 juli
2015 heeft gezorgd voor een financieel
stabiele situatie en een nieuwe toe-

In 2015 is het project ‘Stroomversnelling’ van de gelijknamige vereniging als
pilot van start gegaan. Het project beoogt in snel tempo een groot aantal woningen te renoveren tot Nul-op-deMeter woningen. In 2016 is een tweede
fase begonnen. In het totaal gaat het uiteindelijk om 111.000 woningen die geworden
binnen
renoveerd

gevoerd. Omdat de woningen waar het
om gaat verspreid in heel Nederland
staan, en het aantal locaties groot is,
vraagt de Zoogdiervereniging haar
werkgroepen en leden om de voortgang
en uitvoering van de projecten in het
kader van Stroomversnelling te volgen.
Op ZoogdierDigitaal staat meer informatie over Stroomversnelling en hoe je
kunt bijdragen aan een zorgvuldige uitvoering van dit grootschalige project.
De Zoogdiervereniging blijft ondertussen in gesprek met de Vereniging
Stroomversnelling om een vinger aan de
pols te houden, indien nodig om aan de
bel te trekken en om mee te zoeken
naar praktische oplossingen die goed
zijn voor mens, klimaat en dier. Zo kunnen we allen samen bijdragen aan een
betere bescherming van vleermuizen en
duurzaam, klimaatvriendelijk renoveren.

Kwaliteit foto’s
In de afgelopen nummers zijn sommige
foto’s niet uitgekomen op de wijze
waarop redactie en fotografen dit voor
ogen hadden. Het gaat vooral om foto’s
die erg donker zijn afgedrukt. Soms past
dit bij het artikel (veel zoogdieren zijn
tenslotte nachtactief), maar niet altijd.
We vinden dit erg vervelend voor de fotografen die, wat op deze plek extra gezegd
mag
worden,
kosteloos
meewerken aan ons tijdschrift. In het
vervolg zal de redactie hier extra aandacht voor hebben.

Aankondiging ALV en Sleutelvrijwilligersbijeenkomst
De Algemene Ledenvergadering en
Sleutelvrijwilligersbijeenkomst van de
Zoogdiervereniging zijn op zaterdag 5
november. Meer informatie staat op
www.zoogdiervereniging.nl/agenda.

ANLb monitoring
komstvisie, na de reorganisatie in 2015.
Als directeur van de Zoogdiervereniging
zal hij uitvoering geven aan de in 2016
opgestelde toekomstvisie en zich inzetten voor een hechte samenwerking met
natuurorganisaties in het algemeen en
organisaties die zich met zoogdieren bezighouden in het bijzonder.

Stroomversnelling.
De Zoogdiervereniging juicht duurzaam
renoveren toe. Zij volgt het project echter ook kritisch vanwege de mogelijke
impact op gebouw-bewonende zoogdieren zoals vleermuizen en steenmarters.
We zijn benieuwd of de uitvoering zorgvuldig en conform ontheffing wordt uit-
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In 2016 is er een nieuw stelsel ontwikkeld voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Collectieven voor
agrarisch natuurbeheer sluiten 6-jarige
overeenkomsten met agrariërs om de
natuur- en landschapswaarden van het
agrarisch gebied te vergroten. Deze
agrariërs voeren, in ruil voor een ver-

extra reden om alert te zijn op tekenbeten.
Er zijn geen patiënten bekend die in Nederland besmet zijn geraakt met het
TBE-virus. Er zijn wel Nederlandse patiënten met teken-encefalitis,
maar zij zijn in het buitenland
besmet geraakt. Binnen Europa
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wordende vlek of ring op de beetplek of koorts en ernstige hoofdpijn in
de
dagen na een tekenbeet, dan is het
De provincie Noord-Brabelangrijk
om contact op te nemen met
bant vindt het erg belangrijk dat de moeen huisarts. Deze klachten kunnen
nitoring zodanig wordt opgezet dat
duiden op de ziekte van Lyme of tekeneffecten goed meetbaar zijn en uitvoeencefalitis. Lees het volledige nieuwsring van de monitoring door vrijwilligers
bericht hierover via ZoogdierDigitaal.
structureel wordt.
Aan de soortenorganisaties RAVON,
FLORON, Sovon, EIS, Vlinderstichting en
Dankwoord Jelle Reumer
Zoogdiervereniging (zie ook www.braJeller Reumer heeft sinds 2011 in elk
bantteltmee.nl) is opdracht verleend
nummer van ons tijdschrift via de ruvoor het opzetten van een vrijwilligersbriek ‘Verdwenen zoogdieren’ het zoognetwerk en voor de uitvoer van een zodierverleden van de Lage Landen
genaamde ‘nulmeting’, voordat daadtoegelicht. Van de hyena tot muskusos
werkelijk effect van aangepast beheer
en recent de grottenbeer. We hebben de
kan worden vastgesteld. In het voorjaar
bijdragen van Jelle altijd erg gewaarvan 2016 zijn in de gebieden Maashegdeerd om de verrassende invalshoeken,
gen, Groene Woud en Land van Heusden
nieuwe inzichten en humorvolle manier
en Altena voorlichtingsavonden georgavan schrijven. We vinden het daarom erg
niseerd voor vrijwilligers die hieraan
jammer dat Jelle heeft besloten te stopmee willen doen. 16 vrijwilligers hebben
pen met deze rubriek. Op deze plek wilzich aangemeld voor de zoogdiermonilen we hem nogmaals hartelijk
toring, die de Zoogdiervereniging coörbedanken!
dineert. De zoogdiermonitoring richt
zich op wezel, hermelijn, vleermuizen
Afronding Jaar van de Das
en das. Meer informatie staat op
Zaterdag 2 juli 2016 is het Jaar van de
www.marterbox.nl.
Das afgesloten met het Dassensymposium. De presentaties van het symposium zijn te bekijken via ZoogdierTeken-encefalitisvirus in NeDigitaal. Het belangrijkste wapenfeit van
derland aangetroffen
het
Jaar van de Das was een landelijke
In teken op de Sallandse Heuvelrug is
inventarisatie van burchten door vrijwilhet teken-encefalitisvirus (TBE-virus)
ligers van onder andere de provinciale
aangetroffen. Het is voor het eerst dat
dassenwerkgroepen. Het doel hiervan
dit virus in teken is aangetroffen in Newas om zicht te krijgen op de verspreiderland. Hoewel het risico op teken-ending van dassenburchten in Nederland.
cefalitis na een tekenbeet veel kleiner is
De burchtentelling heeft helaas niet voldan op de ziekte van Lyme, is dit een
goeding, maatregelen uit als het aanleggen van ruigtestroken, later maaien
en minder intensief beheer van heggen
en houtwallen. Hierbij hoort een monitoringsplicht om de effecten van de getroffen maatregelen op flora en
fauna te meten.
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doende meetgegevens opgeleverd om
een compleet landelijk beeld te geven,
maar het beeld in wel bezochte gebieden is positief: ten opzichte van enkele
jaren geleden zijn er meer bewoonde
burchten en de verwachting is dat de
komende jaren de verspreiding verder
zal toenemen. Op basis van de tellingen
is ook prima te voorspellen waar uitbreiding van de das zal plaatsvinden:
met name in het zuiden van Brabant en
oostelijk Nederland. Andere provincies,
zoals Friesland en Drenthe, zijn inmiddels ‘maximaal’ bewoond.

Jaarverslagen
De jaarverslagen over 2015 van de
Zoogdiervereniging en het bureau zijn

als pdf beschikbaar. Er is een uitgebreid
jaarverslag waarin de vereniging inclusief de werkgroepen en het bureau verslag doen van hun activiteiten en
projecten over 2015. Dit uitgebreide
jaarverslag staat op www.zoogdiervereniging.nl/ALV. Het jaarverslag van alleen het bureau is te vinden op
www.zoogdiervereniging.nl/bureau/organisatie.

VLAANDEREN

Wasbeer plant zich voort in
Vlaanderen
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) zamelde vorig jaar vijf dode
wasberen in: vier in de provincie

prille zwangerschap. Het tweede vrouwtje had op het moment van de vangst
nog twee zogende jongen. Volgens onderzoeker Koen Van Den Berge is het
niet ondenkbaar dat er mensen zijn die
wasberen kweken in gevangenschap, en
kan het dus om ontsnapte exemplaren
gaan. Toch doen de frequentie van meldingen en de autopsiegegevens vermoeden dat de wasbeer zich in
Vlaanderen voortplant, wat overigens in
Wallonië al langer het geval is.

Boommarters: de film
Het onderscheid tussen een steenmarter en een boommarter is niet altijd gemakkelijk te maken. Waarnemingen zijn
vaak vluchtig en voor het ongetrainde
oog zijn de soorten soms moeilijk uit elkaar te houden. De populariteit van cameravallen heeft echter gezorgd voor
een sterke toename in verifieerbare
waarnemingen van boommarters. Mensen die een marter vastleggen op foto of
film kunnen hun beelden doorsturen
naar het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), waar een expert het
dier kan determineren. Deze gegevens
van natuurliefhebbers en het brede publiek leveren een nuttige aanvulling op
eigen onderzoek van het INBO. In een
recent uitgegeven rapport bundelt het
INBO resultaten van eigen cameravalonderzoek, en wordt ook verwezen naar
andere bronnen zoals verkeersslachtoffers, zichtwaarnemingen en cameravalopnames van anderen. Het volledige

rapport kun je terugvinden op
www.inbo.be of via ZoogdierDigitaal.
Meer over het voorkomen van de boommarter in Vlaanderen en Nederland in
een volgend nummer van Zoogdier!

Vernieuwd Soortenbesluit
In april 2016 werd het Soortenbesluit
vernieuwd. In het Soortenbesluit wordt
bepaald welke soorten dieren en planten beschermd zijn in het Vlaamse Gewest, en welke wettelijke gevolgen
verbonden zijn aan die beschermde status. Voor enkele zoogdieren heeft het
vernieuwde Soortenbesluit belangrijke
gevolgen. In Bijlage 1 van het Soortenbesluit staat een tabel met beschermde
soorten. Een beschermde status betekent dat bepaalde handelingen verboden zijn: bijvoorbeeld doden, verstoren,
vangen of verhandelen. Bovendien biedt
het die soorten toegang tot een set van
actieve beschermingsmaatregelen en
de schaderegeling voor beschermde
soorten. De oorspronkelijke lijst hield
echter geen rekening met ‘nieuwe’
soorten of met de Rode Lijst-status van
gevestigde soorten. Dit werd nu aangepast en volgens het vernieuwde Soortenbesluit zijn de wolf en de bedreigde
eikelmuis nu ook beschermd. Verder
werden de regels voor introductie van
inheemse soorten versoepeld. Een
maatregel die een stap in de goede richting betekent voor de sterk bedreigde
hamster, die mogelijk enkel nog te redden valt met herintroducties.

Zogende wasbeer. Foto INBO

Vlaams-Brabant, en één in de provincie
Antwerpen. Het Antwerpse verkeersslachtoffer was een vrouwtje van ongeveer vijf maanden oud. Haar
maaginhoud kwam overeen met wat een
wild exemplaar tijdens een typische
nacht verzamelt, en er is dus een reële
kans dat het hier ging om een in het wild
geboren wasbeer, en niet om een recent
uit gevangenschap ontsnapt exemplaar.
In Vlaams-Brabant werden twee volwassen vrouwtjes gevangen in het kader
van exotenbestrijding. Het lichtste
vrouwtje had vergrote tepels en placentalittekens: overblijfselen van een eerdere dracht. Bovendien vertoonden de
eierstokken tekenen van een mogelijke
Volgens het vernieuwde Soortenbesluit is de wolf nu beschermd in Vlaanderen. Foto Aaldrik Pot
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Contact Nederland

Zoogdierwinkel

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

Veldwerkgroep Nederland

veldwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Materiaaldepot Veldwerkgroep
materiaal@zoogdiervereniging.nl

Vleermuiswerkgroep Nederland

vleermuiswerkgroepnederland@zoogdiervereniging.nl

Vleermuiswerkgroep Noord-Holland
vleernh@gmail.com

Werkgroep Zoogdierbescherming
info@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Boommarter Nederland

boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep ZeeZoogdieren

ATLAS VAN DE NEDERLANDSE ZOOGDIEREN

zee@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Kleine Marterachtigen

werkgroep-kleine-marterachtigen@zoogdiervereniging.nl

Bever- en Otterwerkgroep CaLutra

Deze monumentale uitgave, een must voor iedere liefhebber
van wilde zoogdieren, is voor € 49,95 te bestellen via
www.zoogdierwinkel.nl

calutra@gmail.com

Zoogdierwerkgroep Zeeland

Colofon

nanning-jan.honingh@slz.landschapsbeheer.nl

Zoogdierwerkgroep Overijssel
blij@natuurenmilieuoverijssel.nl

Zoogdierwerkgroep Utrecht

ZOOGDIER is het populair-wetenschappelijke kwartaaltijdschrift van de Zoogdiervereniging
(Nederland) en de Zoogdierenwerkgroep en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt
(Vlaanderen).

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

Aanwijzingen voor auteurs
- Conceptartikelen en andere kopij sturen naar: redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl
- Deadlines voor insturen artikelen zijn: 1 juli, 1 oktober, 1 januari, 1 april.
- De redactie kan hulp bieden bij het schrijven van artikelen.
- De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te redigeren of te weigeren.
- Nadere aanwijzingen voor auteurs zijn op te vragen bij de redactie.
Lidmaatschap Zoogdiervereniging en abonnement Natuurpunt Lidmaatschap van de Zoogdiervereniging met alleen de ontvangst van Zoogdier kost 25 euro per jaar.
Lidmaatschap met daarnaast het wetenschappelijke tijdschrift Lutra kost 40 euro per jaar.
Overmaken op IBAN: NL 26INGB0000203737, onder vermelding van het gewenste lidmaatschap. Opzeggen: uitsluitend schriftelijk, vóór 1 december bij het Bureau van de Zoogdiervereniging. Leden van Natuurpunt kunnen zich op Zoogdier abonneren voor 15 euro.
Hiermee worden ze lid van de Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep Vlaanderen en krijgen ze
een aantal voordelen zoals korting op activiteiten. Ga naar www.natuurpunt.be/zoogdier om
je te abonneren.
ISSN 0925-1006
Disclaimer

De artikelen in Zoogdier geven niet noodzakelijkerwijs de
mening van de Zoogdiervereniging of van Natuurpunt weer
maar zijn voor rekening van de auteurs.

Redactieadres

Redactie Zoogdier, Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen,
024-7410500, redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl

Redactie

Hans Bekker, Niels Desmet, Carolien van der Graaf,
Marije Siemensma, Peter Twisk

Kernredactie

Stefan Vreugdenhil (hoofdredacteur) en
Dana Bezdickova (eindredacteur)

Medewerkers

Geert Aarts, Dirk Criel, Steve Geelhoed, Neeltje Huizenga,
Bregtje Kuik, Aaldrik Pot, Bob Vandendriessche,
Diemer Vercayie

JNM Zoogdierenwerkgroep

Eindcorrectie

Jolanda van der Toorn-Hoeksma

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

Vormgeving

BARD87, ’s-Graveland

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

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

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

Losse nummers Zoogdier Losse nummers kosten 7 euro (inclusief porto) en zijn te
bestellen via het redactieadres o.v.v. jaargang en nummer.

Het moment van...

S u s a n O o st e r l a a r

In deze rubriek presenteren fotografen hun meest geliefde foto en het bijbehorende verhaal.
Uw inzending is welkom. Stuur deze naar redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl

Balancerende boommarter Zachtjes leg ik mijn bootje aan langs het mooie jonge riet van De Weerribben. Mijn
bedoeling voor die dag is het vastleggen van een pop van de grote vuurvlinder. Wachtend tot hij uit zijn jasje komt, lig
ik daar gedurende 4 uren en het lijkt niet te gebeuren. Wel een heerlijke meditatieve ochtend in de stilte.
Opeens zie ik in mijn ooghoek, een paar meter verder links iets scharrelen en heb onmiddellijk mijn fototoestel in de
aanslag. Langzaam zie ik een kopje en een prachtig lijf te voorschijn komen. Een marter, dacht ik, jonge vos? Hij kijkt
wantrouwend naar mij en ik durf me niet te bewegen. Hij blijft even staan omdat de klik van het toestel mij verraadt;
wel het moment om het vast te leggen.
Vervolgens loopt hij over de afsluitbalk om het water over te steken en kijkt nog eens mijn richting op. Dan ineens vertrouwt hij het klikken niet meer, maakt een sprint en verdwijnt in het riet. Overkant gehaald. Dat moment om gedurende een aantal seconden oog in oog te staan met deze mooie boommarter is onvergetelijk.

