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Maar
U leest op dit moment het eerste l1ummer van de vijfde jaargang van Zoogdier. De eerhelemaal
ste sporen liggen alweer VIjf jaar achter ons. Als je nu de allereerste Zoogdier bekijkt
verlaten doe
dan denk je, tjonge, wat matig. Een half gelukte bever op de voorpagil1a en ook het
binnenwerk rammelde. Toen was de redaktie er trots op. Gelukkig bleef Zoogdier
je ons geluklcig
niet stilstaan en evolueerde hel blad lot wat het nu is, maar op tijd verschijnen
nog niet.
Zoogdier is in hoge
is in al die jaren nooit gelukt.
mate een 'kind' van
Zoogdier heeft in de afgelopen jaren de Nederlandse en Vlaamse zoogdierjou, zonder jouw eigenliefhebbers in zijn spoor gekregen. Men misl het lijdschrift als lul Ie laat
wijsheid en enlhousiasme
verschijnl en men vindt het leuk om artikelen en waarnemingen in het
blad te publiceren. Ook blijkt dat Zoogdier in andere publicaties
zou het er nooit gelmmen
zijn. Nu kun je nog wat meer
regelmatig wordt geciteerd. Juist het twee-landige karakler geeft het
tijdschrift iels extra's. Het spoor Van Zoogdier is duidelijk zichttijd gaan besteden aan al die
hobbies waar je tijdens
baar geworden. Maar laten we eerlijk zijn: zoogdieren zijn
zoogdierkampen steeds zo druk mee
boeiend, dus zo moeilijk kan het maken van een leuk zoogwas: vlinders vangen en vissen uit
dieren blad niet zijn.
beekjes opdiepen! Je werk wordt overgeVier jaargangen lang hoofdredakteur en al vergenomen door een tweemanschap: Dennis
Wansink is hel aanspreekpunt voor de korle
noegd terugkijken, dan kan het niet anders of men
stukjes en de mededelingen en dergelijke,
stapt op. Inderdaad, het is tijd hel blad over te
terwijl ik de arlikelen 'doe' en de
doen aan een ander, die moet proberen er een
nog mooier blad van te maken. Kan hij dat?
eindverantwoordelijkheid draag. Zoogdier is en
De tijd zal het on5 leren. U zult dus nog
blijft echter het produkt van een heel team van
minstens vier jaar abonnee moeteIl blijenthousiasle medewerkers waaronder redaklieleden,
auleurs, en, heel belangrijk, Walter Lentjes, de vormgeven ... Weldra is hel laatste spoor van
ver,
de oude eindredakteur uitgewist.
Jaap, succes ennee en verdien je
sporen. Lezer, hel ga u goed en
Reinier schrijft lerecht dat er l1aar elke aflevering uitgekeken
blijf in het Zoogdier-spoor. Ik
wordt. We gaan proberen dat zo te houden. Zelf zal hij daar
sla af.
ook 110g aan bijdragen, ol1der andere door zijl1 wervende
achterkantjes. Dat werven is en blijfl noodzakelijk, want wij
Reinier Akkerman
zoogdierfanaten neigm ertoe veelmeer tijd en energie te besteden aal1
em verhoging van de kwaliteit van het blad, dan aan verhoging van de
kwantileit: aan promalie is te weinig gedaal1 in de achterliggende vier
jaar. Daardoor komel1 we nog steeds een paar honderd abonl1ees te
kort om financieel uit Ie komen. Bovendien merken we veel te
vaak dat mensen dit tijdschrift l1iet kennen, hoewel ze in
zoogdieren geïnteresseerd zijn. Als nu eens elke lezer één
nieuwe abonnee erbij zoekt ... ?
Jaap Mulder
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Ed Hazebroek & Geert Groot Bruinderink

In Zoogdier werd onlangs gemeld dat er een rode lijst
komt van bedreigde zoogdieren in Nederland. Dit is
voor ons aanleiding eens stil te staan bij de aantallen in
het wild levende hoefdieren en de plaatsen waar ze nog
voorkomen. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat ze op
de rode lijst gezet moeten worden. Van de hoefdieren
heeft alleen het ree zich een duidelijke plaats in het
Nederlandse landschap veroverd, al worden ook zijn
leefgebieden doorsneden door talloze hindernissen als
wegen, kanalen en landbouwgronden. Wilde zwijnen,
edelherten en damherten worden echter in grote mate
beperkt in hun bewegingsvrijheid en de verspreiding van
deze soorten wordt door de mens vrijwel onmogelijk
gemaakt.
Burlend edelhert. Foto Pieter EIbers

Het Meeljarenprogramma Natuur en
Landschap
1993-1997
van
het
Ministerie van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij (Anonymus, 1992)
stelt als doel de instandhouding en het
herstel van een zo natuurlijk mogelijke
verscheidenheid aan in het wild levende
plante- en diersoorten als elementen
van de levensgemeenschappen waarvan
zij deel uitmaken. Edelhert Cervus elaphus en wild zwijn Sus scrofa worden
desondanks van overheidswege niet
getolereerd buiten de aan hen toegewezen gebieden (Anonymus, 1993).
Ook het standpunt van de overheid
ten aanzien van het damhert Dama
dama maakt het duurzaam voortbestaan
van deze soort in Nederland zeer twijfelachtig; in de vrije wildbaan van de
Veluwe wordt deze soort weliswaar
getolereerd, maar uitbreiding van het
bestand wordt ongewenst geacht. Het
voornaamste argument hierbij is een
vermeende voedselconcurrentie met het
edelhert
(Anonymus,
1993).
Waarschijnlijk is deze voedselconcurrentie echter lang niet zo groot als
doorgaans wel wordt aangenomen
(Groot Bruinderink & Hazebroek, in
voorbereiding). De beslissing om de
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bestaande groep damherten niet te laten
toenemen, terwijl het slechts om enkele
tientallen dieren gaat betekent op termijn het einde voor het damhert op de
Veluwe. Immers, een populatie damherten die niet kan groeien en ook geen
uitwisseling heeft met een andere populatie, dient tenminste uit 120 dieren te
bestaan, wil de populatie niet ten onder
gaan aan inteelt (Groot Bruinderink et
al., 1988).
N atllurontwikkelillg
Nu in de discussies over natuurbeheer
zoveel aandacht wordt besteed aan
natuurbouw en natuurontwikkeling, en
begrippen als habitatrestauratie en biodiversiteit gevleugelde woorden zijn
geworden, is er nog een tweede reden
om de beperkte leefruimte die de
Nederlandse 'wilde' hoefdieren tegenwoordig nog ter beschikking staat ter
discussie
te
stellen.
In
het
Natuurbeleidsplan vormt de ecologische hoofdstructuur de basis voor het
natuurbeleid (Anonymus, 1990). Bij
realisatie van deze ecologische hoofdstructuur zouden er weer mogelijkheden zijn om de grote zoogdieren een
deel van hun oorspronkelijke leefgebied
terug te geven. Hiernlee kan tegelnoet
worden gekoll1en aan het streven naar
het volwaardiger maken van onze
natuurterreinen. In de hiernavolgende
bespreking van de afzonderlijke soorten, zullen aantallen en voorkon1en in
Nederland van edelhert, damhert en
wild zwijn worden beschreven en zal
kort worden ingegaan op de mogelijkheden van habitatres!aura!ie voor edelhert en wild zwijn.
Edelhert, damhert, ree en wild zwijn
komen in Nederland voor in de zogenaamde vrije wildbaan en binnen
omrasterde
terreinen,
zoals
het
Kroondomein, het Nationale Park 'De
Hoge Veluwe' en de Oostvaardersplassen. De overheid is voornen1ens de
luintlTIU111grootte van dergelijke rastergebieden op 5000 ha te stellen.
Edelherten, damherten, reeën en wilde
zwijnen die in kleinere 0111rasterde terreinen leven en geen pern1anente uitwisseling me! grofwild in de vrije wildbaan hebben, zullen in de toekomst
gezien worden als zogenaamde 'gehouden' dieren, dat wil zeggen dat zij hun
wettelijke statns van 'wild' zullen verliezen (Anonymus, 1993).
De omrasterde terreinen waar edelherten, damherten of wilde zwijnen
worden gehouden maar die kleiner zijn

~f2l rastergebied

@

deelpopulatie

~ snelweg

-........

wildviaduct

KD

koondomein

HV

Hoge Veluwe

De leefgebieden van edelherten (a) en wilde zwijnen
(bi op de Veluwe.
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Tabel 1. Voorjaarsstand van wilde zwijnen per leefgebied
(zÎe figuur bl en in heel Nederland in 1993.

terrein

oppervlakte (ha)

aantal

8.200
4.890
12.500
6.490
4.100
7.500
11.000
1.550
6.000
1.250
1.800
2.050

67
105
441
80
84
64
227
29
375
30
60
50

Leefgebied 1
Leefgebied 2

Leefgebied 3
Leefgebied 4
Leefgebied 5
Leefgebied 6
Leefgebied 7
Leefgebied 8
Kroondomein (noord)
Kroondomein (zuid)
Hoge Veluwe
Meinweg

per 100 ha
1.2
2.2
3.5
1.2
2.0
0.9
2.1
1.9
6.3
2.4
3.3
2.4

1612

Totaal Nederland

dan 1000 ha, zijn in dit overzicht van
aantallen en verspreiding niet opgenomen.

Wild zwijn
De enige gebieden in Nederland waar
door de overheid wilde zwijnen worden
gednld zijn de Veluwe en het
Meinweggebied (Anonymus, 1993). De
wilde zwijnen van 'de Veluwe' kunnen
onderscheiden worden in populaties in
de vrije wildhaan en die in de grote
omrasterde terreinen. In de vrije wildbaan wordt een indeling in acht leefgebieden gehanteerd (figuur b). In de
meeste gevallen is uitwisseling van individuen tussen deze deelgebieden vrijwel
onmogelijk, door de aanwezigheid van
wegen en rasters. Een overzicht van de
voorjaarstanden per leefgebied staat in
tabel 1.
Het Nationaal Park i.o. 'De Meinweg'
in midden Limburg is 2050 ha groot en
maalct deel uit van het N ederlandsDuits Maas-Swalm-Nette Natuurpark
met een totale oppervlakte van ca. 6700
ha. De populatie wilde zwijnen die dit
gebied bevolkt, wordt geschat op 200
dieren, waarvan er ongeveer vijftig min
of meer permanent in het Nederlandse
deel aanwezig zijn (Groot Bruinderink
et al., 1987).
Mogelijkheden voor nieuw te vestigen
populaties van wilde zwijnen vormen de
Utrechtse Heuvelrug, de Oostvaardersplassen en in de toekomst de natuurontwikkelingsgebieden in de uiterwaarden zoals de Gelderse Poort, de

Edelhert met hindes. Foto R. Neyrinck

Havikerwaard en de Blauwe Kamer
CVan Wieren & Groot Bruinderink,
1989). De angst dat de aanwezigheid
van het wilde zwijn fataal kan zijn voor
bodembroedende vogelsoorten, is niet
altijd even gegrond. Als voorbeeld mag
het Kroondomein gelden, waar in de
jaren zestig de hoogste stand van korhoenders in Nederland aanwezig was:
bij een telling in 1968 werden 225
hanen geteld. In hetzelfde gebied vertoefden toen honderden wilde zwijnen
(Woudstra & Schotsman, 1971).
Incidentele waarnelningen van

zwer~

vende wilde zwijnen komen vooral uit
het
Nederlands-Duits
grensgebied
(Litjens, 1992). In het Groesbeekse bos
en in de Ooijpolder worden regelmatig
wilde zwijnen gesignaleerd (en geschoten), die waarschijnlijk uit het
Reichswald of uit de Maas-SwalmNette populatie komen. Van wilde zwijnen is bekend dat zij over grote afstanden kunnen trekken (Boisaubert &
Klein, 1984 ). Het inrichten van verbindingszones richting uiterwaarden,

waar~

in zwijnen getolereerd worden, zal
spontane hervestiging in de natuurontwikkelingsgebieden langs de rivieren
bevorderen en uitwisseling tussen de
verschillende deelpopulaties mogelijk
maken. Zulke zones kunnen gemaakt
worden in de streek boven Nijmegen, in
Noord-Limburg langs de Duitse grens
en vanaf de Veluwe richting rivieren.
Edelhert
Het edelhert komt niet meer alleen
voor op de Veluwe maar sinds 1992
ook in de Oostvaardersplassen. Op de
Veluwe is het totale bestand verdeeld
over vijf subpopulaties in de vrije wildbaan en de populaties van de omrasterde terreinen van het Kroondomein en
het Nationale Park de Hoge Veluwe
(figuur a, tabel 2). Sinds 1988 zijn de
mogelijkheden voor uitwisseling van
dieren uit de verschillende leefgebieden
vergroot, door verwijdering van een
aantal rasters en de ingebruikname van
de wildviaducten over de ASO, de snelweg tussen Arnhem en Zwolle.
Als mogelijk leefgebied voor het edelhert komen zeker ook de Utrechtse
Heuvelrug, delen van de uiterwaarden
en verschillende duingebieden in aanmerking (Kuiters et al., 1994). De dichtheden die mogelijk zijn in de duinen, de
Oostvaardersplassen en de uiterwaarden zouden wel eens veel hoger kunnen
zijn dan die welke worden nagestreefd
in de traditionele leefgebieden op de
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Tabel 2. Voorjaarsstand van edelherten per leefgebied (zie
figuur al en in heel Nederland in 1993.

Veluwe (Vera, 1987; Groot Bruinderink
et al., 1988; Kuiters et al., 1994).

per 100 ha

Damhert
In de vrije wildbaan op de Veluwe

terrein

oppervlakte (ha)

aantal

9.890
11.000
10.590
5.200
11.300
6.000
1.250
3.000
3.000

183
184
191
178
293
225
60
300
90

Noordwest Veluwe (1)
Noordoost Veluwe (2)
Midden Veluwe (3)
Zuidwest Veluwe (5)
Zuidoost Veluwe (4)
Kroondomein (noord)
Kroondomein (zuid)
Hoge Veluwe
Oostvaa rd ersplassen

Totaal Nederland

1.9
1.7
1.8
3.4
2.6
3.8
4.8
10.0
3.0

1704

Tabel 3. Voorjaarsstand van damherten per leefgebied en
in heel Nederland in 1993.
terrein

aantal

Omgeving Oeelerwoud
NDD rderheide/Elspeterstru iken
Kroondomein (Noord)
Nat.Park i.o. Zuid-Kennemerland
A'damse Waterleidingduinen
Oostkapelle (Oranjezon)

9
40
75
10-15
40-45
15

Totaal Nederland

189-199

Toekomstige natuurgebieden langs de rivieren kunnen
ruimte bieden aan ede!herten en wilde zwijnen.
Foto PÎeter EIbers

bevinden zich twee kleine populaties
damherten, een in de omgeving
Noorderheide/Elspeterstruiken en één
in de omgeving van het Deelerwoud.
Ook binnen het raster van de
Kroondomeinen bevindt zich (nog) een
kleine populatie damherten. In de kustdamherten in
de
streek leven
Amsterdamse Waterleidingduinen, de
Kennemerduinen en op Walcheren, in
de omgeving van Oostkapelle (Litjens,
1992, Kuiters et al, 1994).
ConcInsie
De aantallen en verspreiding van de
grote inheemse hoefdieren in Nederland overziende, moeten we concluderen dat wild zwijn, edelhert en damhert
in een sterk uitgeklede, armoedige situatie zijn beland: de aantallen zijn klein,
de migratiemogelijkheden beperkt en
het koloniseren van nieuwe gebieden is
onmogelijk.
Deze situatie staat haaks op de
belangrijke functie die deze dieren
wordt toegeschreven in natuurterreinen.
In dit verband achten wij het een gelukkige omstandigheid dat in het Nationaal
Bosbegrazingsonderzoek, dat in 1995
wordt afgerond, veel aandacht uitgaat
naar edelhert en wild zwijn. Ongeacht

Jong wild zwijn. Foto Roland Neyrinck

de uitkomsten van dit onderzoek, willen
wij er op grond van de aangevoerde
argumenten voor pleiten dat edelhert,
damhert en wild zwijn op de rode lijst
worden geplaatst. Hiermee wordt
onderkend dat deze soorten thuishoren
in onze natuurterrein en en daar een
belangrijke functie hebben. Daarnaast
geeft plaatsing op de lijst aan dat het
voor deze soorten van groot belang is
dat bestaande leefgebieden vergroot en
met elkaar verbonden worden (Veluwe,
uiterwaarden, Utrechtse Heuvelrug) en
dat er, waar mogelijk, nieuwe leefgebieden worden gecreëerd.
--rf
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Peter van Hoof

Het Gemeenschappelijk MotorWaarborgFonds in België
is een onderlinge verzekeringsvereniging die tot doel
heeft de schade te vergoeden van verkeersongevallen die
veroorzaakt werden door een niet-geïdentificeerd, nietverzekerd of gestolen voertuig, of door een bestuurder
die vrijuit gaat om reden van een toevallig feit of overmacht. Overstekend wild is zo'n toevallig, onvoorspelbaar feit, en voor de vergoeding van de schade wendt
men zich in geval van een verkeersongeluk tot het
Motorwaarborgfonds. Maar is er wel altijd sprake van
onvoorspelbaarheid?
In de rechtspraak en de rechtsleer
wordt het begrip 'overmacht' gedefinieerd als een feit dat onvoorzienbaar
en onafwendbaar is. Dit wil zeggen dat
het buiten de menselijke wil dient te liggen, dat het op generlei wijze mag uitgelokt zijn en dat elke onrechtmatige
daad of elke gebrekkige zaak volledig
moet uitgesloten zijn. Eén van de 'toevalligheden' die als oorzaak van een
verkeersongeval kunnen ingeroepen
worden is overstekend wild.
Bestaand of toekomstig probleem?
Het aantal aangiften bij het Motorwaarborgfonds van verkeersongevallen
waarbij het toevallig feit 'overstekend
wild' als oorzaak wordt ingeroepen
stijgt de laatste jaren sterker dan verwacht. Dit deed een aantal vragen
oproepen naar de 'toevalligheid' van dit
probleem, vooral nadat de aangegeven
ongevallen in kaart gebracht werden en
onderworpen aan een onderzoek op
basis van een aantal criteria als plaats,
tijdstip, preventieve maatregelen, jachtgebieden e.d. Dit onderzoek beperkte
zich tot enerzijds de regio NoordLimburg en Hageland en anderzijds tot
het 'reewild' als ingeroepen toevallig
feit. Andere wildsoorten werden in dit
onderzoek niet betrokken, ondanks het
feit dat er regelmatig aangiften gebeuren
waarbij eenden, hazen, fazanten en der-

gelijke als oorzaak ingeroepen worden.
Zeer recent werd zelfs aangifte gedaan
van een ongeluk met een wild zwijn in
het Genkse.
Gedurende de laatste twee jaren
(1992 en 1993) werden, voor voornoemde regio, bij het Motorwaarborgfonds een ISO-tal ongevallen aangegeven waarbij 'overstekend reewild'
als oorzaak werd ingeroepen. De vergoeding van de schadelijders bedroeg
voor het jaar 1992 om en bij de 20 miljoen Bfr.
Een viertal hoofdoorzaken voor de
toename van het aantal ongevallen veroorzaakt door overstekend reewild kunnen naar voor geschoven worden.
Vooreerst is er de toch wel opvallende
toename van het reewildbestand in de
bestudeerde regio. Waar de schatting
van het aantal reeën door de Dienst
Waters en Bossen voor de regio NoordLimburg in het jaar 1990 nog 3.963
stuks bedroeg, hield men in 1992 al
rekening met 5.389 stuks. De toename
van de recreatie en het openstellen van
steeds meer bossen en wildrijke gebieden is ongetwijfeld ook een oorzaak van
de stijging van het aantal verkeersongevallen. Het reewild wordt voortdurend
in zijn rust gestoord door wandelaars en
joggers, die daarenboven zeer dikwijls
begeleid worden door hun hond, die
niet aan de leiband wordt gehouden.

Ree als slachtoffer van verkeersongeluk.

Foto Oick Klees

Ook de jacht is een belangrijke oorzaak
van het aantal verkeersongevallen veroorzaakt door overstekend wild. De
jacht is daarenboven nitgegroeid tot een
meer 'sociale' sport, niet langer het
exclusieve domein is van een begoede
klasse. Tenslotte is er de sterke uitbreiding van het Belgisch wagenpark, met
als gevolg een stijgende verkeersintensiteit.
De groeiende naambekendheid van
het Motorwaarborgfonds veroorzaakt
dan weer een stijging van het aantal
aangiften van dergelijke verkeersongevallen bij dit organisme.
Pieken
Opvallend is dat de meeste ongevallen
gebeuren in het voorjaar (maart-aprilmei) en het najaar (september-oktober)
en voornamelijk net voor zonsopgang
en net na zonsondergang. De redenen
hiervoor zijn voornamelijk te vinden in
het gedragspatroon van het reewild,
waaronder het albakenen van de territoriumgrenzen, het verdrijven van rivaliserende bokken, de zoektochten naar
het eerste en laatste groen en de schuwheid bij daglicht. Uiteraard is het risico

het grootst tijdens de openingstijden
van het jachtseizoen.
Uit de statistieken komen enkele
lokaties in Limburg en Hageland sterk
naar voren als meest kritische plaatsen,
dat wil zeggen plaatsen waar vijf of
meer ongevallen met als oorzaak overstekend wild gebeurden in een tijdspanne van ongeveer twee jaar. Dit zijn:
- Beringen, "Korspel" en "Stal"

- Genk, Omgeving Provinciaal Domein
"Bokrijk" en Oosterring
- Heusden, "VogeIsanck" en Olngeving
(o.a. autosnelweg E314)
- Houthalen, Omgeving Provinciale
DOlneinen "Kelchterhoef' en "Hen~
gelhoef'
- Maasmechelen, "Heiwiek" en het
natuurreservaat "Mechelse Heide"

- Tielt-Winge, Omgeving "Troosthembergbos"
- Zonhoven, "EIstreken" en omgeving
"Bokrijk"
Oplossingen
Als men de oorzaken kent, evenals de
meest precaire plaatsen waar en de tijdstippen waarop de kans op dergelijke
ongevallen het grootst is, of met andere
woorden 'het lneest voorzienbaar' is,
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dan moet het mogelijk zijn preventieve
maatregelen te treffen. Tot op heden
beperkte de overheid (als eigenaar en
dus verantwoordelijke voor de rijweg)
zich haast uitsluitend tot het ten overvloede plaatsen van gevaarborden
'overstekend wild'. Dergelijke waarschuwingsborden hebben enkel tot doel
de weggebruiker attent te maken op het
mogelijk gevaar voor overstekend wild,
maar voorkomen geen aanrijdingen. Er
bestaan nochtans preventieve maatregelen die de kans op verkeersongevallen
met overstekend reewild drastisch verkleinen. Hun efficiëntie werd reeds
proefondervindelijk bewezen.
Er zijn de wildrasters of schrikhekkens: draadafsluitingen die al naargelang de categorie 'grof wild' een variërende hoogte hebben gaande van
minÎ1null1 1,20 meter voor everzwijnen
of 1,60 meter voor reeën, tot 2 meter
voor herten. Dergelijke wildrasters werden vooral in Wallonië op verschillende
plaatsen aangebracht, onder meer aan
beide zijden van de autosnelweg
Brussel-Luxemburg. Ook in Limburg
treft men deze omheiningen aan op
twee locaties, met name langs de N76
Genk-Meeuwen en de N75 GenkDilsen. Twee grote nadelen zijn aan
dergelijke wildrasters verbonden; enerzijds is er de hoge kostprijs, anderzijds
stelt zich het probleem van de noodzakelijke onderbrekingen in de draadafsluitingen, ten behoeve van toegangswegen en dergelijke.
Waarschijnlijk de meest effectieve, en
daarenboven relatief goedkope oplossing is het plaatsen van wildreflectoren
of reespiegels. Dergelijke reflectoren
worden naast en evenwijdig aan de rijbaan geplaatst op een onderlinge
afstand van 30 tot 50 meter en gericht
naar het bos of struikgewas dat grenst
aan de rijbaan. Door de weerkaatsing
van de autolampen in deze reflectoren
wordt een 'ITIUUr van licht' gevonnd,
die een ree laat opschrikken en het
ervan weerhoudt door deze 'n1uur van
licht' te trekken. Eenmaal de auto voorbijgereden is, kan het wild vrij de rijbaan kruisen. Na het voorbijrijden van
het voertuig is er immers geen 'bedreigend' of 'bedreigd' verkeer.
Effectief
De effectiviteit van deze reflectoren
werd aangetoond in een studie van de
Universiteit van Innsbruck ('Optische
im
Dienste
der
Einrichtungen
Verkehrssicherheit', Universität Inns-
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bruck, 1974). Het aantal ongevallen ten
gevolge van overstekend wild viel op
alle teststroken terug met een minimum
van 50 procent en op bepaalde plaatsen
zelfs met 100 procent. In de provincie
Limburg werden dergelijke wildreflectoren geplaatst naast een aantal 'kritische'
rijkswegen. Dit gebeurde in 1978 (N757
en N773 te Neeroeteren, N72 te
Zolder), in 1985 (N75 en N771 te
Dilsen) en in 1992 (N174 te Tessenderlo), maar bij een controle van
deze locaties op 14 februari 1994 bleek
slechts één reflector over te zijn (N72
Zonhoven-Beringen, grondgebied Zonhoven).
Ook in Oost Vlaams Brabant werden
op twee locaties wildreflectoren geplaatst. De reflectoren naast de autosnelweg A2, tussen de afritten Rotselaar
en Kessel-Lo, zijn nog haast allemaal
aanwezig. Er werd bij het Motorwaarborgfonds geen melding gemaakt
van ongevallen met als oorzaak overstekend wild op deze strook van de autosnelweg. De reflectoren, geplaatst naast
de Naamsesteenweg te Oud-Heverlee
(Heverleebos en vooral Meerdaalwoud), zijn daarentegen grotendeels
verdwenen, waardoor vrij recent melding gemaakt werd van twee ongevallen
op plaatsen waar reflectoren verdwenen
zijn!
De voordelen van deze wildreflectoren als preventief middel zijn voornamelijk de gunstige prijs, het gemak van
plaatsing (in onze buurlanden worden
zij bevestigd aan de achterzijde van de
alomgekende verkeers-reflectorpaaltjes)
en het zeer beperkt onderhoud. Daarenboven is er het ecologische voordeel,
dat het wild zich vrij kan blijven verplaatsen met een minimale risicofactor
voor het verkeer. Het nadeel is wel dat
de wijze waarop deze reflectoren
momenteel in Vlaanderen geplaatst
worden (afzonderlijk en vastgeschroefd
op een houten paaltje) er toe leidt dat
zij regelmatig dienen vervangen te worden. Blijkbaar gaan er heel wat verloren
bij het maaien van de bermen, na aanrijdingen door voertuigen en waarschijnlijk ook door vandalisme.
Toevallig?
Steeds meer ongevallen met overstekend wild worden bij het Motorwaarborgfonds aangegeven. De vraag
om tussenkomst bij dergelijke ongevallen steunt steeds op het principe van de
'toevalligheid'. Het Motorwaarborgfonds vraagt zich af of de toevalligheid
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Wildreflectoren kunnen helpen om aanrijdingen met
reewild te voorkomen.
Foto Peter Van Hoof

bij dergelijke ongevallen nog langer kan
staande gehouden worden. Dient de
overheid als eigenaar van de weg (staat,
gewest, provincie, gemeente) niet op
haar verantwoordelijkheid te worden
gewezen en dit zeker voor wat betreft
de meest precaire plaatsen waar dergelijke ongevallen opvallend regelmatig
voorkomen? Volstaat het plaatsen van
waarschuwingsborden om de wegeigenaar van zijn verantwoordelijkheid te
ontslaan? Voor de weggebruiker blijft
een wildaanrijding uiteraard onvoorzienbaar, lnaar in hoeverre is deze
'onvoorspelbaarheid' van toepassing op
de wegeigenaar? Daarom worden momenteel door het Motorwaarborgfonds
enkele 'dossiers' aan de bevoegde rechtbank voorgelegd. Het zijn dossiers

waarin de gemeente als eigenaar van de
weg door het slachtoffer en haar verzekeraar gedagvaard wordt na een weigering tot tussenkomst vanwege het
Motm·waarborgfonds. Met spanning
wordt gewacht op uitspraken en dus
~
rechtspraak terzake.

Peter Van Hoof, Administratief
Inspecteur van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, Wetenschapsstraat 21,
1040 Brussel, tel. 02/2871811.

ZOOGDIER

1 994 5 (1)

15

Gerard Müskens

Sinds 1981 worden door het Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek (IBN-DLO, voorheen RIN) in
Arnhem waarnemingen van boommarters in Nederland
verzameld. In dat kader hebben we tot nu toe bijna 150
dood aangetroffen dieren, vooral verkeersslachtoffers,
onderzocht. Daarbij werd onder meer gelet op geslacht,
leeftijd en voortplanting. Hier geven we een overzicht
van alle vondsten, vangsten en waarnemingen van
boommarters uit de periode 1989-1993, voor zover ze
vóór half januari 1994 bij ons bekend waren. Daarmee
ontstaat een beeld van hun actuele verspreiding.
Figuur I toont alle vindplaatsen van
'zekere' boolllinarters Martes martes uit
de periode 1989-1993. Met 'zekere'
boommarters worden vondsten bedoeld
die zijn gecontroleerd door mensen die
de boommarter goed kennen (meestal
is er ook sectie verricht) en vangsten en
waarnelningen van dieren waarvan de
soortspecifieke kenmerken konden
worden vastgelegd op foto of film.
In Nederland zijn de Veluwe en de
Utrechtse Heuvelrug de boommartergebieden bij uitstek. Vooral in het laatste
gebied is een flinke uitbreiding vastgesteld in vergelijking met de periode
vóór 1989 (Müskens & Broekhuizen
1992). In het noorden van Nederland,
inclusief het gebied oostelijk van de
IJssel bij Zwolle, komen de meldingen
uit de jaren 1992-1993 vooral uit de
omgeving van Diever in Drenthe. In de
drie voorgaande jaren waren de vindplaatsen meer verspreid over dit gebied
(toeval?). In het zuiden, ten zuiden van
de Rijn, wordt slechts incidenteel een
boonunarter gemeld. Het is niet waarschijnlijk dat zich hier de laatste jaren
nog een populatie handhaaft. De vondsten in de oostelijke Betuwe en
Montferland hebben mogelijk betrekking op zwervers vanuit de Veluwe.
Voor de boommarters die bij ValkenBoommarter komt uit verlaten gat van zwarte specht.
Foto Dick Klees

burg en Goirle werden gevonden ligt
het meer voor de hand dat ze vanuit de
Ardennen kwamen, maar zeker is dat
niet. Uit het oosten van Nederland werden alleen enkele boommarters gemeld
uit een klein gebied in het noordoosten
van Twente. Hetzelfde geldt tenslotte
voor enkele meldingen uit het westen
van Nederland, in Kennemerland.
Waarschijnlijk betreft het hier in beide
gevallen zeer kleine populaties.
Aantal meldingen
Het totaal aantal vers dood gevonden
dieren in de jaren 1989-1993 bedroeg
105. Tweemaal werd een levende
boommarter gevangen, eenmaal werd
een passerend volgroeid exemplaar
gezien, eenmaal lag een boommarter te
slapen in het leghok van enkele door
hem doodgebeten kippen en tienmaal
werd een nest met jongen gevonden.
Van deze nestvondsten werden er één
in 1991, drie in 1992 en zes in 1993
gedaan. Deze sterke toename van meldingen van nesten is voornamelijk het
gevolg van de activiteiten van de
Werkgroep Boommarter Nederland!
Het aantal dode boo1ll1narters dat per
jaar wordt gevonden schommelt nogal.
Het lijken er de laatste jaren meer te
worden maar waarschijnlijk is ook deze
toename een gevolg van de toegenomen
belangstelling voor dit geheimzinnige
dier. Ook kan de bekendheid met het
lopende onderzoek op het IBN en van
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Figuur 1. Vindplaatsen van alle 'zekere' boommarters
uit de periode 1989-1993.

de Werkgroep aan de toename hebben
bijgedragen.
Figuur 2 laat zien hoe de vondsten,
vangsten en waarnel11ingen zijn verdeeld over de maanden van het jaar. De
nestvondsten met jonge dieren werden
alle in juni gedaan. Van de dood gevonden dieren werd bijna de helft (45%) in
de maanden juni, juli en augustus
gevonden. In januari en februari werden
er vrijwel geen boommarters dood
gevonden (4%).
Voortplanting
Van de 60 'zekere' boommarters die
werden gevonden in 1992 en 1993, is
van 57 dieren de voortplantingsstatus
bekend. Of een doodgevonden vrouwtje

al eens jongen heeft gehad kan men
vaak aan de tepels, maar altijd aan de
baarmoeder zien. Door een dracht
wordt de baarmoeder groter en gespierder. Meestal kan men aan de littekens,
die de placenta's achterlaten op de
baarmoederwand, zien hoeveel jongen
er bij de laatste dracht zijn geweest.
Mannetjes die geen 'rijp' sperma hadden en waarvan de testikels nog niet 'op
gewicht' waren, worden als niet-reproductief beschouwd. In het veld kan de
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voortplantingsstatus soms ook uit de "'8
waarnemingssituatie worden afgeleid. 16
Wanneer lTIen een nestboom met jon- 14
gen vindt, mag men aannemen dat het 12
volwassen dier dat in dezelfde holte 10
leeft en de prooien aanbrengt een
8
reproducerend vrouwtje is. Als men
6
jonge, nog niet of nauwelijks volgroeide
4
boommarters vindt, in een periode dat
2
ze zich zeker nog in het leefgebied van
o
de moeder ophouden (maart tot en met
juli), dan kan men aannemen dat in het
betreffende gebied ook een reproducerend vrouwtje aanwezig is, of tenminste
is geweest.
Figuur 3 geeft de plaatsen weer van de
boommarters uit 1992 en 1993 waarvan
de voortplantingsstatus bekend was.
Veluwe en Utrecht
Voor de Veluwe werd in de jaren 1992
en 1993 op twaalf duidelijk verschillende plaatsen de aanwezigheid van jongen
of van reproductieve vrouwtjes vastgesteld. In beide jaren werd één nest op
vrijwel dezelfde lokatie gevonden. Het
ligt voor de hand dat naast de vijf gelokaliseerde zekere nestplaatsen en een
zevental waarschijnlijke voortplantingsplaatsen, er nog veel meer nesten zijn
geweest. Op vier plaatsen werd een
dood mannetje met spermatogenese
gevonden. Hoewel er dus veel aanwijzingen voor voortplanting waren op de
Veluwe, had toch slechts 40 % van alle
32 boommarters die daar en in de
nabije omgeving dood gevonden werden, aan de reproduktie deelgenomen.
Ook op de Utrechtse Heuvelrug heeft
in 1992 en 1993 op diverse plaatsen
met zekerheid voortplanting plaatsgevonden. Bij Baarn werd in 1992 een
nog niet zelfstandig jong doodgereden
en op dezelfde plaats in 1993 een oud,
geslachtsrijp mannetje. In de buurt van
Doorn werd zowel in 1992 als in 1993
een nestboolll luet een vrouwtje en
minstens twee jongen vastgesteld. Op
het zuidoostelijk deel van de Utrechtse
Heuvelrug werd tussen Overberg en
Amerongen in juni 1993 een zogend
vrouwtje doodgereden, op vrijwel
dezelfde plaats als waar in augustus
1992 al een eerstejaars vrouwtje verongelukte. Verder werden in de omgeving
van de Amerongse berg twee geslachtsrijpe mannetjes doodgereden en twee
niet geslachtrijpe mannen bij Doorn en
Maarsbergen. Uit al deze gegevens
blijkt dat zich thans ook op de
Utrechtse Heuvelrug een zich voortplantende populatie boommarters op-

D

Vondst

_

Gezien

~ Vangst

nI
i

I
i

in n I

i I~

I

IN!

l1li1

I.
10

maand

~"

12

Figuur 2. Verdeling van de vondsten, vangsten en waarnemingen over de maanden van het jaar.

Vrouwtje boommarter kijkt uit nestboom, bij Diever
(Dr).

Foto Dick Klees

houdt die waarschijnlijk in verbinding
staat met die op de Veluwe (Broekhuizen et al. 1989).
Overig Nederland
Voor de populatie in het noorden van
Nederland bestaat weer enige hoop, nu
er herhaaldelijk voortplanting is geconstateerd. In 1992 werd in de omgeving
van Diever een jonge, niet zelfstandige
boommaJier als prooi op een buizerdnest gevonden (Bijlsma 1993a en b).
Ook werd daar een geslachtsrijp mannetje gevonden, doodgebeten door een
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vrouw reproductief/jongen: EB
man reproductief: 0
man/vrouw niet reproductief: x

Figuur 3. Vindplaatsen van boommarters uit 1992 en
1993 waarvan de voortplantingsstatus bekend is.

hond of een vos. In 1993 werd eveneens bij Diever een vrouwtje met vier
jongen waargenomen (Quist 1993). De
boommarters die in Gaasterland
(Elahuizen) en bij Zwolle werden
gevonden waren jonge, nog niet
geslachtsrijpe mannetjes en vermoedelijk zwervers. In Twente werd bij
Denekamp in 1993 een vrouwtje doodgereden dat al eens jongen had geworpen. Vrijwel op dezelfde plaats werd
bijna één week later een onvolwassen
dier dood gevonden. Het lijkt voor de
hand te liggen dat beide dieren tot één
gezin behoorden. Tevens kan dit moederdier ook de moeder zijn geweest van
het jong dat in 1991 op vrijwel dezelfde
plaats werd doodgereden (Müskens
1992). Het is nu wel de vraag of er hier

nog voldoende boommarters aanwezig
zijn voor een uitbreiding van de populatie.
Hoewel in Noord-Brabant bij Goirle
een geslachtsrijp mannetje werd doodgereden, zijn er geen verdere aanwijzingen voor de aanwezigheid van een zich
voortplantende populatie in deze provincie. Datzelfde geldt voor Limburg.
Ook voor West-Nederland geldt dat er
nog steeds geen waterdicht bewijs is dat
de boommarters zich hier ook werkelijk
voortplanten. De vondst van twee nog

Boommarter op de besneeuwde bosbodem.

Foto Dick Klees

vnj Jonge, maar toch al geslachtsrijpe
mannetjes en een aantal veldwaarnemingen van boommarterachtige dieren
(Timmermans & Melchers 1992), doen
de hoop hierop echter wel toenemen.
Conclnsie
De vondsten van reproductieve en jonge boommarters wijzen op de aanwezigheid van populaties die zich voortplanten; we moeten echter wel
bedenken dat iedere vondst van een
dode boommarter betekent dat er daarna weer één minder is. Doordat we
eigenlijk geen flauw idee hebben van
het aantal boommarters dat in de verschillende delen van het land werkelijk
aanwezig is, is het ook moeilijk om de
ernst van het verlies aan bOOlUlnarters
door het verkeer goed in te schalten.
Het lijkt echter niet overdreven om te
stellen dat de boommarterstand buiten
de grote bosgebieden van de Veluwe en
de Utrechtse Heuvelrug uitermate
kwetsbaar is en dat we voor het voortbestaan van die kleine populaties geen
-rl
enkele garantie hebben.
Literatuur
Broekhuizen, S., G.Müskens & J.Swart,
1989. Verbindingswegen voor dassen en
boommarters in de Gelderse Vallei.
Natuur en Milieu 13(5):4-7.
Bijlsma, R.G., 1993a. De rollen omgekeerd:
Buizerd pakt boommarter. Limosa
66(3):124-125.

Bijlsma, R.G., 1993b. De Ecologische Atlas
van de Nederlandse Roofvogels. Schuyt
& Co, Haarlem.
Müskens, G.J.D.M., 1992. Boommarters in
Nederland in 1991. Zoogdier 3(1):19-21.
Müskens, G.J.D.M. & S.Broekhuizen, 1992.
Boommarter. In: S. Broekhuizen, B.
Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk &
J.B.M. Thissen (red.), Atlas
van de
Nederlandse zoogdieren, 3e herziene
druk, p. 165-171. Stichting Uitgeverij
KNNV, Utrecht.
Quist, M., 1993. De vondst van een jonge
boommarter als prooi op een buizerdnest.
De Takkeling 1(1):21-22.
Timmermans, G. & M.Melchers, 1992.
Boommarters in
Velzen. Zoogdier
3(4):33-34.

Dit artikel is ook verschenen in
"Marterpassen Ir", de dikke jaarbrief
van de Werkgroep Boommarter
Nederland (adres zie achterin) over
1993. Deze jaarbrief staat vol waarnell1ingen, verhalen en excursieverslagen,
en is te bestellen bij het bureau van de
VZZ voor f 15,- (incl.porto).

Gerard I.D.M. Müskens, IBN,
Kemperbergerweg 67, Arnhem.
Tel.: 085-452991. Postadres:
Postbus
23,
6700
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Rudi Vantorre

Velen maken voor het eerst met zoogdieren kennis, wanneer ze tijdens een studiekamp muizen vangen met
behulp van inloopvallen. Dit werkt altijd stimulerend
aangezien een nieuwkomer niet alleen de kans krijgt de
gevangen diertjes te observeren, maar ze ook in de hand
nemen. Het enthousiasme stijgt meestal met het aantal
gevangen dieren. Maar aan zo'n kamp komt gauw een
einde en eenmaal thuis wil men graag de nieuw verworven kennis in de eigen omgeving uittesten. Waar vindt
men dan goede vallen die voor een amateur betaalbaar
zijn en waarmee kan worden geexperimenteerd? Al
gauw wordt het duidelijk dat men in de handel hiernaar
tevergeefs zoekt. Evenredig met het uitblijven van de
mogelijkheid om zelf met vallen te experimenteren, ebt
bij de meesten de interesse voor het zoogdiergebeuren
weg. Op deze wijze gaan vele potentiële zoogdierliefhebbers voor de werkgroepen verloren.

Trip-trapvallen. Foto PÎeter EIbers

Hierdoor groeide bij mij het idee om
zelf een inloopval in elkaar te knutselen.
De eerste modellen verdwenen na uitproberen snel in de vuilbak. tot ik stuitte op een aantal goedkope muizevalletjes in een doe-het-zelfzaak. Jammer
genoeg bleek geen enkel valletje
geschikt voor het doel dat binnen een
zoogdierenwerkgroep wordt nagestreefd. Toch liet de gedachte me niet
los dat, mits enkele aanpassingen, toch

iets van de valletjes kon worden
gemaakt. Ik kocht van ieder model een
exemplaar en begon ermee te experimenteren. Al vlug kwam ik tot de conclusie dat enkel de types met een wipplankje
dienstig
waren,
want
klapdeurvalletjes kunnen niet fijn
genoeg afgesteld worden. Eén type
leende zich bijzonder goed tot ombouwen en aanpassen doordat het, op het
vangmechanisme na, volledig uit hout
gemaakt is. Bovendien was het ook nog
het goedkoopste valletje (110 Bfr of 6
FI). Uiteindelijk bekwam ik een resultaat dat al mijn verwachtingen overtrof:
dit aangepaste model vangt zelfs beter
dan elke andere inloopval, de
"Longworth" inbegrepen. Het betreft
een val van het Duitse bedrijf "Luna"
(Luna-Fallen Produktion). Ik besloot
deze firma te contacteren om hen er op
te wijzen dat hun artikel mits enige aanpassing een zeer goede inloopval wordt,
die voor de beste professionele types
niet onderdoet en die door zijn lage verkoopprijs zeer goed in de markt zou
kunnen liggen. In haar antwoord blijkt
het bedrijf zeer geïnteresseerd en zelfs
bereid hun model aan te passen, indien
dit geen te hoge produktiekosten met

zich meebrengt. Na het opsturen van
twee prototypes kreeg ik geen reactie
meer, ondanks het feit ik geen enkele
compensatie heb gevraagd. Het zou mij
echter niet verwonderen deze modellen
plots op de markt te zien verschijnen.
Voorwaarden voor succes
Dit kon me echter niet ontgoochelen.
Immers door het vele experimenteren
had ik inzicht gekregen in de voorwaarden waaraan een inloopval moet voldoen om goede resultaten op te leveren.
Zo bleek de gewenningsduur voor houten vallen in een territorium korter te
zijn dan voor metalen vallen. Waarschijnlijk speelt de geur hierin een
belangrijke rol. Gemiddeld vier uren na
het plaatsen van de vallen beginnen de
eerste vangsten. Als spitsmuizen zich
moeilijk laten vangen, dan komt dat
doordat zij te "donl" zijn Oln zich te
laten vangen. Zo zal een spitsmuis bij
een val die volledig uit gaas bestaat
voortdurend met zijn snuit door het
gaas langs de zijkant proberen te kruipen. Als dit uiteindelijk niet lukt, druipt
het diertje af, zonder te proberen langs
een andere kant de val te betreden. Een
spitsmuis wordt veel gemakkelijker
gevangen als hij via gesloten zijkanten
naar de voorkant van de val geleid
wordt. Eenmaal gevangen zal hij bij

Met deze materialen kan men zelf een goede inloopval
maken.
Foto Rud; Vantorre

Tabel 1. Basismateriaal voor één val
onderdeel

materiaal

afmetingen (mm)

zijkant (2 xl

Multiplex
waterproof

70 x 200
9 mm

boven- en

Triplex
waterproof

70 x 120
4mm

Multiplex
waterproof

32 x 52
9 mm

gaas

5 mmmaaswijdte
70 x 170

onderkant (2 x)
voorkant

iedere volgende controle weer in de val
terechtkomen, zodat andere soorten de
kans niet krijgen om de val te bezetten.
Het voornaamste element van een
succesvolle val is de aanwezigheid van
een open achterwand, uiteraard bedekt
met gaas. Ieder type met zo'n achterwand scoort opmerkelijk beter, niet
alleen in vangstaantallen, maar ook
door een kortere gewenningsduur. Vier
uur na de uitzetting worden reeds de
eerste spitsmuizen gevangen. De verklaring voor dit fenomeen is niet moeilijk.
Enerzijds is er een betere geurverspreiding van het aas doordat de val niet
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urine, die door het gaas vallen. Zo worden ook de overlevingskansen van het
gevangen dier vergroot, doordat het
droger en warmer zit.

volledig gesloten is, anderzijds speelt
het feit dat, éénmaal de muis voor het
deurtje van de val zit, hij er dwars doorheen kan kijken. Indien de val tussen de
vegetatie wordt opgesteld, dan zorgt het
gaas ervoor dat de val met het achterliggend gras versmelt. Spitsmuizen, die
zich met behulp van ultrasone geluiden
door de vegetatie voortbewegen, overwinnen wellicht sneller hun argwaan
wanneer ze een half open val betreden
dan een gesloten val. Het effect van de
open achterwand wordt bovendien nog
versterkt als de voorste bovenkant van
de val eveneens uit gaas bestaat en dus
een doorkijkmogelijkheid biedt. De
11leeste ll1uizenogen staan naar boven
gericht om tijdig roofvogels te zien aankomen. Indien ook de bodem van de
val nit gaas bestaat, dan helpt dit om de
val vrij te honden van uitwerpselen en
Vang klare inloopval. De gele reflektor maakt het terugvinden in het donker gemakkelijker. Foto Rudi Vantorre

Hoe moet dat nu?
Bij het zelf maken van muizenvallen is
steeds het grootste probleem het vervaardigen van een fijngevoelig vangmechanisme. Daarom heb ik voor de constructie van het voorste gedeelte
gekozen voor de "trip-trapval". Ondanks het feit dat de "trip-trap" vele
gebreken kent, is zijn vangmechanisme
bijzonder fJjngevoelig. In elke val komt
dus de voorkant van een trip-trap. Wat
verder nodig is staat opgesomd in tabel
1. Voor handige jongens (en meisjes) nu
eerst een snelle handleiding. We zetten
de twee zijkanten recht en monteren het
bovenste plankje op de achterste helften
en het onderste plankje op de voorste
helft. Het stripje gaas vormt in één stuk
de achterste helft van de onderkant en
de achterkant. De trip-trap inleggen en
het voorste plan1cje boven de trip-trap
bevestigen. Tussen deze en de zijwanden enkele stukjes overschot van rolluiklint lijmen om de trip-trap vast te
klem111en. We bell1erken nu dat indien

wij deze naar voren trekken (in de
vangstand) hij zichzelf vastklemt, doordat dat de trip-trap iets conisch is. Op
deze wijze kunnen handige lnensen in
een tiental minuten een valletje in
elkaar te knutselen.
Uitgebreide handleiding
Koop in een winkel de nodige materialen (zie tabel I) en zaag en snij deze op
maat, of laat dat doen. Koop ook een
klein zakje met nageltjes (spijkertjes)
van 15 mm lengte. Leg het volgende
gereedschap klaar: een kleine hamer,
een houtzaag, een lneter, een potlood
en een nijptang of een ijzerschaar om
het gaas te versnijden. Bij het monteren
zet U de twee zijplankjes op hun kant.
Neem nu een plankje voor de bovenkant; sla eerst een centimeter onder de
vier hoeken een nageltje in het plankje.
Nagel het plankje op de achterste helft
van de twee zijkanten; de nageltjes ter
hoogte van de achterhoeken niet volledig inkloppen want straks zal U het
plankje even moeten omhoog duwen
om het gaas eronder te steken. Draai
het geheel om en doe nu hetzelfde met
de onderkant. Het plankje wordt nu op
de voorste helft genageld. Dit resulteert
in een stabiel geraamte voor de val.
Vervolgens moet U het stripje gaas, dat

1ilJ--------

-

\'1

U heeft voorgeknipt volgens de opgegeven n1aat, één centin1eter onder de iets
opgelichte achterkant van het bovenste
plankje duwen. Plooi het daarna over
de achterkant en vervolgens over het
achterste deel van de onderkant. Het
laatste eindje verdwijnt, net zoals U
begonnen bent, onder het iets opgelichte onderplankje. Fixeer het gaas door
middel van nageltjes die U half in het
hout slaat. Met de hamer kan U dan de
bovenste helft over het gaas platslaan.
Uiteraard kan U hiervoor ook kleine
krammetjes gebruiken.
Leg nu een trip-trap waarvan U het
verblijfsdoosje heeft verwijderd in het
reeds afgewerkte gedeelte. Het lipje
onder de voorkant van de trip-trap
moet op het onderste plankje van de
voorkant van de val aansluiten. Eens
zover pakt U het stukje van 32 x 52
mm dat tot nog toe niet is gebruikt. Dit
stukje wordt tussen de twee zijkanten
bovenop de trip-trap gestoken, zodat
het tegen het plankje van de bovenkant
rust en zo de val afsluit. Met enkele
nageltjes die door de zijkant worden
geslagen, wordt dit stukje vastgezet. U
zal zien dat als U de trip-trap uittrekt
(in de vangstand zet), deze zichzelf
opspant. Tussen de trip-trap en de zijwanden is er een beetje speling, dit
komt doordat het groen vergrendelklepje van het deurtje iets breder is dan de
rest van de val. Om dit euvel te verhelpen, worden enkele stukjes rolluiklint
(of friscostokjes) tegen de zijwanden
van het inlegdoosje gekleefd. Indien U
wil dat de valletjes perfect werken, is
het nodig om de bovenkant van het
wipje iets af te vijlen (zie schetsje); op
die l11anier ontstaat er een kleine opening tussen het deurtje en de bovenkant
van de val. Dit voorkomt dat het deurtje bij vochtigheid in de vangstand aan
de val blijft vastplakken. Met behulp
van een keukenmes kan het wipje voorzichtig uit de "trip-trap" verwijderd
worden voor deze verbetering.
Zodra men de techniek onder de knie
heeft, duurt het nauwelijks vijftien
minuten om een inloop val in elkaar te
knutselen. De valletjes worden diep
onder de vegetatie gestoken. Als aas
gebruik ik standaard 10kvoedsel waardoor
een
hoeveelheid
graszaad
gemengd wordt; dit geeft betere resultaten bij de vangst van veld- en dwergll1Uis.
In België zijn trip-trap-valletjes onder
meer te krijgen in de stock Vermeersch,

Inloopval in de transportstand.

Foto Rudi Vantorre

Onder- en achterzijde van de val, met gaas bespannen.

Foto RudÎ Vantorre

Blauwe Toren te Brugge of in het filiaal
te Vladslo. In Nederland kan men ze in
sommIge dierenwinkels en tuincentra
~
kopen.

Rudi Yantorre, Zomerpad 10,
8301 Knokke-Heist, tel. 050514414. Yantorre is zaakvoerder
van een bedrijf dat natuurontwikkelingsprojekten
in
WestVlaanderen begeleidt en coördineert.
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Klaasjan Wardenaar & Noël Aarts

Tijdens een inspectieronde langs de waterwinputten
werd op 13 juli 1993 een albino bosspitsmuis aangetroffen in het duingebied Berkheide, ten zuiden van Katwijk.
Dit betreft de vierde geregistreerde vondst in Nederland.
Alle vier de vondsten werden gedaan in ruige, vochtige
vegetaties. De albino spitsmuis in Katwijk bevond zich
in een oude meetput, waar regelmatig dieren in aangetroffen worden. Hoewel door deze vondsten een aardig
beeld van de duinfauna ontstaat, wordt de laatste jaren
gestreefd naar dierveilige putten.
Valkuilen
Het duingebied Berkheide wordt
gebruikt als infiltratie- en onttrekkingsgebied door de NV Energie- en
Watervoorziening
Rijnland.
Naast
drinkwater-onttrekkingsputten bevinden
zich in het duingebied een groot aantal
betonnen (grondwater)-meetputten. De
onttrekkingsputten en de nieuwe meetputten zijn goed beschermd tegen
Meetput waar de albino bosspitsmuis werd gevangen.

Foto Noë! Aarts

inloop van dieren. Daarnaast is er echter ook nog een groot aantal oude
meetputten, in diverse typen en afmetingen. Deze meetputten zijn door
ouderdom vaak gescheurd of niet goed
afgesloten, waardoor ze als valkuilen
werken. De bosspitsmuis SOI'ex if. araneus bevond zich, op 13 juli nog levend,
in een van deze waarnemingsputten.
Verwoede pogingen om het diertje te
vangen en vrij te laten slaagden niet. Bij
terugkomst de volgende dag bleek het
gestorven te zijn.

De albino bosspitsmuis vergeleken met een normale
soortgenoot.
Foto René van Rossum

De bovenvacht van het diertje was
geheel wit, de ondervacht was echter
grijzig. De ogen waren rood. Alleen het
gebit vertoonde de bekende donkerrode
kleur op de tandpunten. Het verschil
met een normaal geklenrde bosspitsmuis nit hetzelfde gebied is zeer groot
(foto). De albino bosspitsmuis is opgenomen in de collectie van het Nationaal
Natuurhistorisch Museum in Leiden.
Zeldzaam
Uit de literatnur blijkt dat in het verleden slechts zeer zelden volledig albino
bosspitsmuizen gevonden zijn, partieel
albinisme komt wat vaker voor. Van
Bree et al. (1963) wijten deze zeldzaamheid aan een grotere predatiedrnk op
volledige albino's, terwijl ook een vaak
bijkomende algehele verminderde weerstand als oorzaak genoemd wordt. Deze
verhoogde sterftekans of verzwakte toestand blijkt echter niet uit de gegevens
van de schaarse vondsten in Nederland.
De albino bosspitsmuizen die eerder in
Meijendel (Van der Zande, 1976) en in
de Brabantse Kempen (Denneman,

1987) werden aangetroffen, waren
respectievelijk subadult en adult. De
eerste werd in een periode van zeven
maanden regelmatig ternggevangen en
wist dus blijkbaar te ontsnappen aan
een eventueel verhoogde predatiedruk.
De beide dieren waren bovendien
zwaarder dan de gemiddelde bosspitsmuis in de betreffende populaties, zodat
er blijkbaar ook niet van een verzwakte
toestand gesproken kan worden. Van
een derde albino exemplaar dat in de
collectie van het museum werd aangetroffen zijn geen andere gegevens
bekend dan dat het verzameld is in
Oostelijk Flevoland op 10 juli 1959.
Van de bosspitsmuis uit Katwijk kan
niet vastgesteld worden of hij zwaarder
was dan normaal, omdat er geen gegevens bekend zijn van de gewichtsverdeling in de bosspitsmuizenpopulatie in
Berkheide. Doordat de stofwisseling bij
spitsmuizen hoog is, ligt het gemeten
gewicht (6,8 gram) van het diertje, dat
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riet. De albino bosspitsmuis in
Meijendel leefde eveneens in een dichte
vegetatie, een ruig duindoornstruweel
aan de oever van een infiltratieplas.
Daarnaast werden zowel de vangst in
de Brabantse Kempen als de vangst in
Oostelijk Flevoland gedaan in ruige
vochtige vegetaties, respectievelijk op
de bodem van een greppel tussen pollen pitrus en langs een weg in de pas
drooggevallen en waarschijnlijk ruig
begroeide polder. We!licht biedt de
struktuur van een ruige duin- of moerasvegetatie een extra goede bescherming tegen predatie uit de lucht.
Andere 'vangsten'

De vondst van deze albino bosspitsmuis
in een put staat niet op zichzelf. Met
grote regelmaat worden verschillende
soorten zoogdieren in de putten gevonden. Tot nu toe werden de volgende
soorten aangetroffen: bos- en dwergSpitS111Uis, bos- en huislllUis, veldmuis,
rosse woelnluis, woelrat, wezel en
konijn. Daarnaast worden nog andere
dieren in de putten gevonden, zoals
duinhagedissen, salamanders, kikkers
en padden. Meestal is het mogelijk deze
dieren te vangen en weer los te laten.
Vooral onder spitsmuizen komt echter
ook sterfte voor. Hoewel deze wam'nemingen een aardige aanvulling op de
kennis van de fauna in het duingebied
vormen, wordt ernaar gestreefd de putten zo veilig mogelijk te maken. Een
'officiële' inventarisatie staat voor de
volgende jaren op het programma.

-rr

Een oude meetput die niet kan worden afgesloten, en
waarin veel woelratten omkomen.
Foto Noël Aarts
De gaten en spleten waardoor kleine zoogdieren in een
Foto Noël Aarts
meetput terecht kunnen komen.

de hongerdood is gestorven, waarschijnlijk aanzienlijk lager dan toen hij
nog buiten rondliep.
Ruig
Het hier beschreven nieuwe geval van
albinisme bij de bosspitsmuis is opmerkelijk, omdat de vondst gedaan werd op
slechts drie kilometer afstand van de
vondst in Meijendel in 1975. De put
waar het beestje werd 'gevangen' ligt op
een dijkje tussen een infiltratieplas en
een kwelplas dat begroeid is met een
ruige vegetatie van dauwbraam en duin-
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Met dank aan Chris Smeenk, André
van der Zande en P.l.H. van Bree voor
informatie.

Klaasjan Wardenaar & Noë!
Aarts, NV EWR afd FWP,
Cantineweg 19a, 2224 XP
Katwijk.
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Monitoring
In 1992 verscheen de Atlas
van de Nederlandse Zoogdieren en in 1994 zal de Atlas
van de Zomerverspreiding van
Vleermuizen verschijnen. Hierll1ee is een periode van verspreidingsonderzoek in Nederland afgesloten. Een logisch
vervolg hierop is het volgen
van de aantalsontwikkelingen
(monitoring). Door de verborgen leefwijze van veel soorten
en het beperkte aantal zoogdierliefhebbers is dat geen eenvoudige opgave. Toch willen
we proberen een meetnet op te
zetten. Er bestaat namelijk grote behoefte aan monitoringgegevens, zowel bij zoogdierbeschermende organisaties als
bij de overheid. Door het volgen van de aantalsontwikkelingen in een lneetnet kan een
indruk worden verkregen van
het wel en wee van de verschillende soorten, zowel op landelijk als op regionaal niveau.
Aan de hand hiervan kunnen
diverse organisaties en overheden besluiten of er maatregelen
Inoeten worden genomen onl
deze ontwikkelingen te beïnvloeden.
Per 1 november 1993 is
daarom een onderzoek gestart
naar de mogelijkheden voor
het monitoren van zoogdieren.
Dit onderzoek vindt plaats in
een
samenwerkingsverband
van de VZZ, de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN/
svo) en het Instituut voor Bosen Natuuronderzoek en wordt
gefinancierd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek en in
de toekomst ook door het
Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
Het is de bedoeling om van
een flink aantal soorten jaarlijks schattingen van de aantalsontwikkelingen te maken. De
schattingen worden gemaakt
op basis van steekproeven.
Deze steekproeven kunnen op
verschillende manieren genomen worden. Denk daarbij aan
het tellen van bepaalde zoogdieren langs telroutes of in een
bepaald gebied, het tellen van

Dwergvleermuizen lenen zich door
hun gedrag waarschijnlijk goed
voor monitoring. Foto Dick K/ees

kolonies vleermuizen, het vangen van muizen, het tellen van
verkeersslachtoffers, het uitpluizen van braakballen, het
tellen van nesten, molshopen
of langsvliegende vleermuizen,
het werken met 'haarvallen' of
'sporenvallen', het zoeken van
sporen in de sneeuw, etc.
Mochten er lezers zijn die hierover een fantastisch (nieuw of
juist oud en vergeten) idee
hebben, waarvan ze vermoeden dat daaraan nog niet is
gedacht, zouden zij dan contact
met mij willen opnemen?
Daarnaast ben ik op zoek
naar zogenaamde 'meetreeksen'. Hierbij gaat het om tellingen die enkele jaren achtereen
op dezelfde wijze en met

dezelfde inspanning zijn uitgevoerd. Dat zouden bijvoorbeeld braakbalanalyses van één
vindplaats kunnen zijn of waarnemingen van wezels, hermelijnen of bunzingen die men tijdens dagelijkse of wekelijkse
wandelingen met de hond, of
tijdens de fietstocht tussen huis
en werk heeft genoteerd. Zo
zijn er nog vele voorbeelden te
verzinnen. Dergelijke meetreeksen kunnen van belang zijn
om in te schatten hoeveel
inspanning er gemoeid is met
het krijgen van voldoende
gegevens. Ook kunnen zij wellicht al een eerste indruk geven
van de aantalsontwikkelingen
in sommige gebieden. Mocht u
over zulke gegevens beschikken, neem dan alstublieft contact met mij op. Ook een ieder
die aan het uittesten van
bepaalde methoden wat extra
veldwerk wil besteden, wordt
hierbij uitdrukkelijk verzocht
om zich aan mij bekend te
maken.
Rombout de Wijs, Pimpernelstraat 6, 1314 JL Almere, 0365346338 of 030-544642 (alleen
dinsdags)
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Opening
Aqualutra
Na het uitsterven van de otter
in 1988 in Nederland bleven
geruchten over waarnmningen
van otters de ronde doen (zie
bijvoorbeeld Limburgs Dagblad 161211994). Sinds kort
blijft het niet bij geruchten
maar kan men otters in levende lijve zien. Op 1 april (geen
grap) opende het Otterpark
Aqualutra haar poorten voor
het publiek. Het park bestaat
uit twee delen. Een toeristischrecreatief deel en een fokgedeelte. Het fokgedeelte is niet
voor publiek toegankelijk. Hier
worden otters (afkomstig uit
Tsjechië) gefokt om later uitgezet te worden in Nederland. In
het toeristisch-recreatieve deel
staat de verbetering van het
zoetwatermilieu centraal. Veel
aandacht
wordt
daarom
besteed aan het zichtbaar
maken van de situatie zoals die
zou kunnen zijn als het zoetwatermilieu in Nederland weer
natuurlijk en schoon is.
Het park vormt een aaneenschakeling van verschillende
zoetwaterlandschapjes, waar
niet alleen otters te zien zijn,
maar ook andere in en langs
het water levende dieren, zoals

Oproep
Braakballen
De VZZ is begonnen met een
onderzoek naar kleine zoogdieren in moerasgebieden in
Friesland. De kern van het
projekt wordt gevormd door
een onderzoek met vallen in de
natte biotopen van de provincie. In de komende zomer
wordt hiervoor iemand tijdelijk
aangesteld. Ook de Veldwerkgroep van de VZZ draagt
zijn steentje bij, door in de

Zo ziet een otter zijn omgeving.

Foto MartÎn Aukes

bevers, nertsen, ooievaars enz.
In het centrale gebouw bevindt
zich een expositieruiInte waar
uitleg gegeven wordt over het
zoetwatermilieu en de verbetering daarvan. Het adres van
Aqualutra is De Groene Ster 2,
8926 XE Leeuwarden, telefoon
05118-31214 (NL).
Dennis Wansink

nazomer een vangweekend te
organiseren
in
Friesland.
Daarnaast is een inzatneling
gestart van braakballen uit de
gehele provincie. Men kan
braakballen opsturen (geen
postzegel nodig) naar: Onderzoek VZZ, plo Fries Natuurmuseum,
Antwoordnummer
6907, 8900 WC Leeuwarden.
Ook als u gegevens van uitgeplozen braakbalpartijen heeft,
of over andere nog niet gepubliceerde verspreidingsgegevens van kleine zoogdieren in
Friesland beschikt,
wordt
inzending daarvan erg op prijs
gesteld. Tenslotte zoeken we
ervaren 'pluizers'; met een
Vooral braakballen van de ransuil,
briefje
aan Jaap Mulder, De
uit de moerasgebieden van FriesHolle Bilt 17, 3732 HM De Bilt
land, zijn welkom.
Foto Pieter EIbers meldt U zich aan.
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lUeine watersnood
December 1993 zal de geschiedenis ingaan als de maand van
de kleine watersnoodramp in
Nederland. De kranten stonden bol van het nieuws over de
schade die vooral in de
Maasvallei werd geleden. Een
nieuw fenomeen in de berichtgeving was de aandacht die
besteed werd aan zoogdieren.
In alle dagbladen verschenen
verslagen van ondergelopen
bomen
mollengangen,
in
vluchtende muizen en (muskus)ratten, in kelders verdronken vleennuizen en verdron~
ken reeën in de Biesbos.

Verdronken mol.

Foto Denn;s Wans;nk

Vermoedelijk hebben veel dieren het loodje gelegd, maar
soms was de berichtgeving wel
erg overdreven. De Telegraaf
(12/1/94) meldde dat circa
dertig dassen zouden zijn verdronken toen de in de uiterwaarden gelegen burchten
onder water liepen. Navraag bij
de Vereniging Das & Boom en
het Limburgse consulentschap
van de Directie Natuur, Bos,

Landschap en Fauna leerde dat
hierover geen duidelijkheid
bestaat. Niemand heeft dode
dassen gevonden. De meeste
dassen hadden de burchten al
verlaten voordat ze onder
water kwamen.
Speciaal voor deze situaties
zijn in de uiterwaarden kunstburchten aangelegd in hoge
terpen. De top van de terpen
ligt iets hoger dan de hoogste
waterstand van de afgelopen
honderd jaar. Helaas voor de
dassen en veel andere dieren
rees het water dit Jaar ver
boven deze hoogste stand en
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moesten de dassen elders een
veilig heenkomen zoeken. Een
aantal dassen vond die in de
talnds van snel- en spoorwegen
en in dijken.
Hoewel de berichtgeving in
de dagbladen anders doet vermoeden is de overstroming
van de uiterwaarden en de dassenburchten geen nieuw fenomeen. Ieder jaar verdrinkt er
wel een das die verrast wordt
door het wassende water.
Hoeveel er dit jaar werkelijk
zijn omgekomen wordt dit
voorjaar misschien duidelijk als
de Vereniging Das & Boom de
bewoning van de burchten gaat
controleren.
Dennis Wansink
Nieuw adres Eekhoomopvaug
Postbus 264
3454 ZM De Meern
telefoon: 03406-67372 (NL)

Boommarters
inventariseren
Op 26 maart is in MaastJicht
het startschot gegeven voor
een onderzoek naar het voorkomen van de boommarter in
Nederland, door de Werkgroep Boommarter Nederland
van de VZZ. Het onderzoek,
dat in samenwerking met het
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek wordt verricht,
zal zich toespitsen op de inventarisatie van (krab )sporen en
nestbomen.
Om het onderzoek succesvol
te laten verlopen is de werkgroep op zoek naar vrijwilligers die het veld intrekken op
zoek naar boommartersporen.
Mensen die hieraan mee willen
werken kunnen zich opgeven
bij een van de landelijke coördinatoren: Ad van Roosendaal,
telefoon 05712-75185 (NL), of
Peter Bloemhard, 08367-64591
(NL). Ook als u een waarneming te melden heeft of een
dode boommarter gevonden
heeft kunt u bij hen terecht.
In het weekend van 27, 28
en 29 mei wordt bovendien

een grootscheepse inventarisatie van de Drentsfriese Wouden georganiseerd (zie Agenda).
Tijdens dit weekend wordt uitleg gegeven over de verschillende sporen die boommarters
achterlaten. U kunt zich hiervoor opgegeven bij Peter van
der Leer, 08367-81061 (NL).
Peter Bloemhard en
Ad van Roosendaal

Dassen (en
vossen) beter
beschermd?
In de Nederlandse politiek rukt
het convenant op. Helaas blijkt
het niet altijd een effectief middel om het doel te bereiken.
Nu is er ook een convenant in
de natuurbescherming. De
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en Das & Boom
sloten zo'n overeenkOlTIst,
waarin is vastgelegd dat de
Wildbeheereenheden (zoals de
vaak papieren samenwerkingsverbanden tussen jagers heten)
zich zullen gaan inzetten om de
das te beschermen. De jacht
op vossen op en in de buurt
van dassenburchten zal niet
meer gebeuren met teckel en
schop, maar uitsluitend door
'aanzitten'; ook zal niet tnet
fretten op konijnen worden
gejaagd. Van 1 februari tot 30
juni zal in het geheel niet op
vossen gejaagd worden op en
bij de burchten.
Dat zijn mooie zaken, waarvan te hopen valt dat men zich
eraan zal houden. In de praktijk zal dat wel tegenvallen,
omdat individuele jagers nogal
fel zijn op de vos. Als er
sneeuw ligt en een vossespoor
verdwijnt in een burcht die ook
door dassen gebruikt wordt,
dan zal menig jager zich vast
niet laten weerhouden door het
convenant. Das & Boom stelt
terecht als voorwaarde dat
minstens 95 procent van de
wildbeheereenheden die dassen
in hun gebied hebben, moet
meewerken; over een jaar
wordt bekeken of het zinvol is
het convenant voort te zetten.

Dat een natuurbeschermingsvereniging als Das &
Boom de jagers inschakelt om
haar doel te bereiken, juicht
niet iedereen toe. Onder het
motto: 'We hebben ze nodig
voor de dassenbescherming, die
ethische kwestie komt later wel'
denkt Das & Boom wel vaker
zaken met de jagers te kunnen
doen. In ruil daarvoor maakt
de jagerslobby bij haar propaganda dankbaar gebruik van de
steun van Das & Boom. Dit
convenant bevat de afspraak
dat de jagers meedoen bij het
inventariseren van de dassenburchten, en zelfs de hun ontbrekende informatie over de
lokatie van dassenburchten
krijgen toegespeeld. Is dat niet
de kat op het spek binden?
Reinier Akkermans

Publicaties
Jaarlijks verschijnt er in Lutra
een lijst van publicaties over
recente
zoogdieren
van
Nederland. Momenteel wordt
de laatste hand gelegd aan de
lijst van 1992. Het blijkt steeds
weer moeilijk om publicaties in
minder wijd verspreide tijdscln'iften op te sporen, en om
rapporten, jaarboeken, doctoraalscripties en dergelijke te
vinden. Graag wil ik dan ook
ieder die iets over recente
zoogdieren publiceerde aansporen mij elk jaar een overzichtje te sturen van haar/zijn
publicaties, uiteraard voorzover zij of hij dat niet al doet.
Liever nog ontvang ik een
fotokopie van de betreffende
artikelen. Ook opmerkingen en
aanvullingen op reeds verschenen lijsten zijn welkom.
B. Hoekstra, Bornsestraat 118,
7601 GK Almelo
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Eén van onze doelstellingen is om zoveel
mogelijk zoogdierliejhebbers de gelegenheid te
bieden hun en1aringen en kennis met anderen
te delen. Er is plaats voor waarnemingen, korte berichten, verslagen van kampen, meningen, en uiteraard voor wat dieper gravende
artikelen. Een bepaalde groep zoogdierfanaten
schrijft echter niet, maar fotografeert.
Gewoonlijk dienen hun produkten slechts ter
illustratie van wat anderen schrijven. Nu willen we eens proberen of we, door middel van
een soort wedstrijd, een wat meer centrale
plaats kunnen geven aan foto 's, Een prijs
gewonnen betekent louter dat de foto gepubliceerd wordt in Zoogdier.' het gaat om de eer!
De jwy wordt gevormd door de redaktie. Wij
denken per aflevering twee of drie 'bekroonde'
foto's te kunnen plaatsen in deze lopende jaargang, maar de kwaliteit van de ingestuurde

platen is bepalend voor de ruimte die we
ervoor over hebben.
Het thema van de 'wedstrijd' is.' de interaktie tussen zoogdierliejhebber en 'zijn' zoogdier(en}. Dat kan een speelse, leuke oj onverwachte interaktie zijn, maar het kan ook een
situatie zijn waarin de mens voor schut wordt
gezet door het zoogdier: een muizenvanger die
gebeten wordt, of iemand die grote zoogdieren
wil observeren, maar die bevinden zich achter
hem. Pogingen om zoogdieren te fotograferen
kunnen ook aardige situaties opleveren. Een
korte toelichting van hooguit vijf regels ter
ondersteuning van de afbeelding is toegestaan.
Het afgebeelde onderwerp is het belangrijkst
om in de prijzen te vallen, niet de fotografische
kwaliteit. Foto's of dia's insturen naar het
redaktieadres.'
De Holle Bilt 17,3732 HM De Bilt
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Albino egels in NoordHolland en Overijssel
Op 24 oktober 1993 ontfermde Vogelopvangcentrum De
Bonte Piet in Midwond zich
over een vermagerd albino
egeltje Erinaceus europaeus. Het
bleek een subadult mannneije
met een gewicht van 320 gram.
Het egeltje was helemaal wit
met rode oogjes en was afkomstig uil Andijk (Noord-Holland), waar het overdag naarstig op zoek was naar wat
eetbaars. Het wordt nu bijgevoerd lnet kattevoer, wormen,
dode eendagskuikens en fruit.
Na de winter zal hij aangesterkt weer op de vindplaats
worden vrijgelaten.
Enkele weken na de melding
van de Andijker albino egel
bereikte mij het bericht dat er
op 7 november 1993 ook een
albino egel was binnengebracht
bij Stichting Vogel- en Egelasiel te Kampen. Nu betrof het
een vrouwtje met een gewicht
van 400 gram, gevonden in
Creil (Noordoostpolder). Ze
werd ernstig vervuild binnen-

gebracht met een worminfectie
en uitdrogingsverschijnselen.
Ook dit diertje was helemaal
wit met rode oogjes. Ook deze
egel zal worden verzorgd en na
de winter op de vindplaats vrijgelaten.
Albinisme, het ontbreken
van pigmentkleurstof in weefsels is bij een groot aantal diersoorten geconstateerd. Bij de
zuivere albino's ontbreekt ook
de kleurstof in de ogen en is de

Albino egel

rood gekleurd door het
rood
van
het
bloed.
Aangenomen wordt dat deze
wordt
afwijking
genetisch
bepaald (Dittrich 1980). Bij
egels lijkt dit fenomeen vaker
voor te komen. Prof. Dl'
Konrad Herter stelt in zijn
"Igeln" (1952): "Auch werden
nicht gerade selten ganz weisse
Tiere
mit
roten
Augen
(Albinos) gefunden". In ons
land schijnen albino egels toch
wel zeldzaam te zijn. In de literatuur en kranteberichten zijn
tot nu toe met inbegrip van
bovengenoen1de waat"nelningen in totaal 23 albino egels
beschreven. Opvallend hierbij
is dat de vindplaatsen steeds in
Limburg of in Noord-Holland
gelegen
zijn. De vondst uit
uit Andijk.
Foto Martijn de Jonge Creil is de eerste waarneming
InS
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buiten deze twee "albino-haarden". Is dit de uitzondering die
de regel bevestigt of worden
elders in Nederland en België
ook albino egels waargenomen? Om tot een volledig
overzicht te komen ben ik zeer
geïnteresseerd in waarnelningen van albino egels uit andere
delen van Nederland en uit
België. U kunt ze sturen naar
onderstaand adres.
Joost Verbeek. Gemaal 9, 1613
AM Grootebroek
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Melanistische
veldmuizen in NoordHolland
Tijdens een inventarisatie van
kleine zoogdieren in NoordKennemerland
(NoordHolland) in de herfst van 1993
zijn twee melanistische veldllluÎzen Micro/is arvalis filet
Longworth inloopvallen gevangen. De inventarisatie werd uitgevoerd in opdracht van de
provincie Noord-Holland.
De vangsten werden gedaan
in oktober 1993. De vallijn met
tien vallen stond opgesteld
langs de Banscheidingsloot in
de
Oudburgerpolder
ten
noordoosten van Bergen, in
een voormalige strandvlakte.
De weilanden hier worden
intensief begraasd door schapen en koeien. De oevervegetatie van de Banscheidingssloot
bestaat uit een gemaaid strookje riet van een halve meter
breed (zie foto). De lage kade
langs de sloot is door de schapen opengetrapt.
In de vallijn werden drie volwassen veldmuizen (twee man-

nen en één vrouw) en één
huisspitsmuis Crocidura russuia
gevangen. De veldmuis-mannetjes hadden allebei een zwarte vachtkleur. De haren op de
bovenzijde en de flanken
waren egaal zwart. De haren
op de onderzijde waren iets
lichter grijszwart. De overgang
van zwart naar grijszwart verliep geleidelijk. Staart en pootjes waren eveneens grijszwart
behaard. De ogen waren zwart.
Van één mannetje zijn rugharen verzameld. Mogelijke verwisseling met de aardmuis
Microtis agrestis of de noordse
woehnuis Microtus oeconomus
is uitgesloten op basis van
onder meer de relatief korte
staartIengte en de korte beha-

Lokatie waar de zwarte veldmuizen
zijn gevangen: de Banscheidingsioot, Bergen.

Foto: Ludy Verheggen

ring op de oorbasis. Beide dieren zijn ter plekke losgelaten.
Dit is niet de eerste vangst
van melanistische veldmuizen
in Nederland. Voor zover we
weten is eenmaal eerder, in het
najaar van 1990, een melanistische veldmuis gevangen. Dit
was in de volkstuin van Arie
Swaan te Ouderkerk aan de
Amste!. De tuin maakt deel uit
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scheept. Regelmatig ontsnappen er exemplaren. In Vlaanderen heeft dit al geleid tot de
vestiging van enkele aantal
populaties die zich al een aantal jaren in het wild handhaven
(Zwaenepoel 1993). Uit Nederland zijn ook een aantal waarnemingen bekend, maar alleen
bij Tilburg komt een populatie
voor die zich staande weet te
houden (Broekhuizen et al.
1992).
Ed Kuypers, Apollo 9,
5591 PN Heeze

De gebalgde melanistische veldmuis van Ouderkerk aan de

Amstel.

Foto: Rogier Lange

van een volkstuinencomplex
nabij de Amstel, waar de
grondsoort een mengsel van
klei en veen is. In enkele klapvalletjes werd één veldmuis
gevangen,
een
volwassen
vrouwtje van meer dan 25
gram. Dit dier was geheel
zwart bovenop de kop en middenop de rug. Naar achteren
toe werd de zwarte zone breder (zie foto). De flanken
waren grijsbruin en de onderzijde grijs, zonder scherpe
overgang. De staart was aan de
bovenzijde vrijwel zwart. De
poten waren normaal gekleurd.
Het dier (balg en schedel) is
opgenomen in de collectie van
Rogier Lange.
Melanisme bij de veldmuis is
blijkens de literatuur een
bekend type kleurafwijking
(Niethammer & Krapp 1982;
Lange et al 1986). Dit type
komt vooral tot uitdrukking bij
verhoogde inteelt, die kan
optreden bij hoge dichtheden
of geïsoleerde
populaties.
Omdat er vrijwel geen wam'nemingen van melanistische veldmuizen in Nederland zijn
gedocumenteerd, doen wij
hierbij een oproep om zulke
waarnemingen, liefst met een
gedetailleerde beschrijving van
uiterlijk en vindplaats, aan ons
door te geven. Wellicht is het
dan mogelijk om alle gegevens
tot een artikel te bewerken.
Ludy Verheggen & Rogier
Lange, pla Bergeend 19, 3435
VK Nieuwegein
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Nog een Siberische
grondeekhoom?

Siberische
grondeekhoom in

Heeze
Het is donderdag 11 november
1993. Ik ben nauwelijks uit de
studio van Omroep Brabant,
alwaar ik mijn natuurpraatje
heb gepresenteerd, of een
medewerker van de plantsoenendienst in Heeze meldt zich.
Tijdens het opruimen van een
grote hoop bladeren stuitte
men op een slapende eekhoorn.
Het
bleek
een
Siberische
grondeekhoorn
Tamias sibiricus te zijn die in de
bladerhoop zijn winterslaap
hield. Het diertje had een soort
nest in de bladerhoop gemaakt
en een fikse voorraad hazelnoten aangelegd, zowat een halve
plastic tas vol. Ondanks de
verstoring van zijn nest bleef
de eekhoorn doorslapen. Pas
na enkele uren werd hij wakker en zocht hij een veilig
heenkomen in het struikgewas.
Ieder jaar wordt er voor de
verkoop als huisdier een lading
Siberische
grondeekhoorns
vanuit Noord Korea naar
Nederland en België ver-

Bij een huis in de Heeswijkse
Kampen bij Cuijk (NL) werd
begin februari een 'beestje'
aangebracht door een kat.
Omdat de prooi strepen op de
kop had werd nog even
gedacht dat het om een das
ging, maar al snel was duidelijk
dat het een grondeekhoorn
moest zijn. Door de melder,
Henk Mol, werd aangenomen
dat het een Siberische grondeekhoorn was, maar helemaal
zeker is dat niet. Er werd geen
foto van gemaakt, en het dier
is zelf ook niet bewaard. Het is
van belang dat vondsten van
vreemde zoogdieren door deskundigen worden bekeken, bijvoorbeeld door een medewerker van het IBN (tel.
085-452991) of door iemand
van de VZZ (030-544642).
Inleveren bij het Nationaal
Natuurhistorisch Museum in
Leiden is ook een goed idee,
dan kan zo'n vondst bewaard
blijven (071-143844). In België
kan men interessante vondsten
inleveren bij het Koninklijk
Belgisch
Instituut
voor
Wetenschappen te Brussel.
Jaap Mulder

I
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De terugkeer van de
bever
In 1988 werden zes bevers uitgezet in de Zuidwaard van de
Biesbos. In de jaren 1989 tot
en met 1991 volgden er nog
zesendertig. Deze herintroduktie (in de vorige eeuw kwamen
levend
in
ze nog vrij
Nederland voor) had het
karakter van een experiment
dat na vijf jaar moest uitwijzen
of het mogelijk en wenselijk
was om de bever zijn plaats in
de Nederlandse fauna terug te
geven. Zoogdier heeft hier
regelmatig over gerapporteerd.
Het IBN-rapport 'Terugkeer
van de bever: herintroductie van
de bever in de Biesbos is de
weerslag van het onderzoek
gekoppeld aan deze herintroduktie.
De Biesbos werd indertijd
als uitzetlokatie gekozen vanwege de grote oppervlakte
geschikt leefgebied en omdat
men verwachtte dat de bevers
een strukturerende invloed
zouden hebben op de nog jonge, eenvormige wilgenbossen.
Critici waren echter sceptisch
over de haalbaarheid van het
experiment vanwege de slechte
waterkwaliteit en de hoge
recreatiedruk. Het begeleidend
onderzoek richtte zich derhalve
op drie vragen: (1) biedt de
Biesbos genoeg ruimte voor
een levensvatbare populatie,
(2) wat is de invloed van de
bevers op de vegetatie en (3)
treden er conflicten op met
andere belangen.
Bladerend door het rapport
en het uitgebreide dankwoord
overziend wordt duidelijk hoeveel tijd en mankracht nodig is
om deze drie vragen te beantwoorden. Het blijkt echter
meer dan de moeite waard te
zijn geweest, want de antwoorden blijken heel anders dan
men aan het begin van het
experiment verwachtte. Aan de
hand van veel figuren en tabellen wordt de lezer duidelijk
gemaakt dat de Biesbos niet
zo'n geschikt leefgebied is voor
bevers. Niet vanwege de aan-

G

BES
f :;i~r'~~~C~vi~an de bever:
hl
va!) de bever in de
Biesbos

8.A, Nekt

wezige zware metalen of de
hoge recreatiedruk, maar vanwege de monocultuur van wilgen. In tegenstelling tot de verwachtingen hadden de bevers
nauwelijks een strukturerend
effect op de wilgenvegetatie,
maar beïnvloedde deze, door
het eenzijdige voedselaanbod,
wel de populatiedichtheid van
de bevers. De verwachting is,
dat er onder de huidige omstandigheden voldoende ruimte
is om op de korte termijn (20

jaar) een populatie te handhaven in de Biesbos. Op de iets
langere termijn (100 jaar) is de
uitsterfkans echter vrij groot.
Een van de aanbevelingen uit
het rapport is dan ook het herstel van een natuurlijker waterregime in de Biesbos, waardoor het voedselaanbod voor
bevers, waaronder waterplanten en pionierkruiden, zal toenemen. Een andere optie is het
uitzetten van bevers in andere
delen van Nederland. Een eer-
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ste stap in die richting is het
besluit van staatssecretaris
Gabor om dit jaar bevers uit te
zetten in de Gelderse Poort en
later in de Duurse Waarden.
Zoals bij elk onderzoek
roept dit onderzoek meer vragen op dan antwoorden. Er is
nog een lange weg te gaan
voordat we weten of het mogelijk is een levensvatbare beverpopulatie in Nederland te
handhaven. Het volgen van de
populatieontwikkeling in de
Biesbos en daarbuiten is daarvoor mIjnS inziens noodzakelijk.
Dennis Wansink
Nolet, B.A., 1993. Terugkeer van
de bever: herintroduktie van de
bever in de Biesbos. IBN-rapport
051, Wageningen. 99 pagina's. Te
bestellen door overmaking van
f25,- (BF 500) op Postbank
948540 van JBN te Wageningen
onder vermelding van het rapportnummer.

.Kleine marters en
beheer
Heeft u ooit wel eens een lang
sleepspoor met pootafdrukken
van een zoogdier ernaast
gezien, tientallen meters slingerend door het polderlandschap? Het boekje 'Kleine
marters in de polder' neemt u
mee op vijftien centimeter
boven het maaiveld. Het spoor
is getrokken door een bunzing,
die een haas of konijn met zich
meesleept, Dit boekje illustreert het leven van bunzing,
hermelijn en wezel prachtig,
maar is vooral gericht op het
beheer: wat kunnen we doen
0111 hen te helpen? Het hoofdstuk'Aan de slag' maakt dat de
lezer al wippend op zijn stoel
aan de slag wil met het bouwen van ll1arterhopen in eigen
tuin, in naburig plantsoen of
landschapselement. Voor zover
het gaat om het agrarisch
benutte landschap, lijkt me
echter het omtrekken van
bomen en het maken van stobbewallen nog wat ver gaan,
omdat ze de 'netheid' van de
polder nu nog teveel verstoren,

Wat dat betreft had misschien
beter ook aandacht besteed
kunnen worden aan meer technische maatregelen, zoals het
maken van glooiende oevers
en zoogdierpassages en -tunnels; daarvoor wordt nu verwezen naar andere boeken.
Voor maaiers, hakkers en nestkastbouwers bevat dit boekje
echter veel handige tips,
Erica Koning
Jonker, N. Et J.L.Mulder, 1994.
Kleine marters in de polder.
Uitgave van de Noordhollandse
Zoogdierstudiegroep i.s.m. de VZZ
en de Stichting Vrijwillig Natuuren
Landschapsbeheer
NoordHolland. Te bestellen door f 7,50
(voor leden VZZ) of f 10,- (voor
niet-leden VZZ) over te maken op
postbank 203737, of resp BF 150
of
200
op
rekening
0001486269-35 van de VZZ te
Utrecht.

Marterpassen n
Onlangs verscheen de tweede
'jaarbrier, over 1993, van de
Boommarter Werkgroep Nedel' land. Opnieuw een dikke
bundel verslagen over de belevenissen van deze enthousiaste
boommarterspeurders, gelardeerd met enkele andere verhalen, Hoewel de jaarbrief,
'Marterpassen Il', allereerst
bedoeld is als communicatiemiddel voor de leden van de
werkgroep onderling, is hij ook
interessant voor andere roofdierliefhebbers, Centraal staan
(voor mij) de waarnemingen
die een week lang gedaan konden worden aan een nest jonge
boolunlarters en hun lTIoeder
in Drenthe, Heel gedetailleerd

beschrijft Dick Klees de vorderingen die de jongen maken in
klim- en springkunst, en hun
reakties op langskomende
mensen. Al lezende zie je als
het ware de moeder over de
zwiepende takken lopen en de
jongen rond de stam klauteren,
Ook spreken de bijeengesprokkelde meldingen van (mogelijke) boommarters in de kuststreek tot de verbeelding, Zou
er nu echt sprake zijn van een
populatie aldaar? Wanneer
komt het harde bewijs in de
vorm van een nestvondst of
(liever niet) van een dood volwassen vrouwije?
Jaap Mulder
Marterpassen 11, jaarbrief over
1993 van de Boommarter Werkgroep Nederland van de VZZ.
Apeldoorn, 1994, 82 pagina's. Te
bestellen door overmaking van
f15,- (incl. porto) op postbank
203737 of van BF 300 op rekening 000-1486269-35 met vermelding van 'Marterpassen 11'.

Internationaal plan
zeehonden
De IUCN heeft onlangs een
wereldomvattend actieplan uitgebracht voor de bescherming
van bedreigde zeehonden, Het
actieplan geeft een overzicht
van de status van alle 34 soorten en 21 ondersoorten zeeleeuwen, walrussen en zeehonden, Daarbij wordt per soort
ingegaan op morfologie, verspreiding, populatieontwikke!ing, voedselrelaties, bedreigingen en beschikbare literatuur.
De soortbeschrijvingen zijn
voorzien van verspreidingskaarten en foto's. Volgens de
IUCN-systematiek zijn 15
Rode lijstsoorten aangewezen,
waaronder de mediterrane
Monniksrob, De in de Benelux
voorkomende gewone zeehond
Phoca vitulina en grijze zeehond Halichoerus glypUS behoren niet tot de meest bedreigde
soorten, Het actieplan bevat
aanbevelingen voor ecologisch
onderzoek, regulering van de
visserij, opzetten van kweekstations, gedragsbeïnvloeding van
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dieren en regulering van predatoren. Het plan geeft, in de
vorm van uitgebreide soortsbeschrijvingen, een goed totaaloverzicht van de kenmerken
van de diverse soorten. Daar-

door is het een zeer lezenswaardige publikatie, ook al is
de betekenis voor Nederland
en België beperkt.
Piet van der Reest
Reijnders, P., S. Brasseur, J. van
der Toorn, P. van der Wolf, !. Boyd,
J. Harwood, D. Lavigne & L. Lowry,
1993. Seals, Fur Seals, Sea Lions
and Walrus. Status Survey and

Conservation

Action

Plan.

lUCN/SSC Seal Specialist Group,
IUCN. Gland. 88 pa gin a's. ISBN 28317-0141-4. Het boek is te
bestellen bij IUCN Publications
ServÎces Unit, 219 Huntingdon
Road.
Cam bridge,
eS3 ODL,
United Kingdom, telefoon 0044223277 (UK).

Zoogdiergids voor
kinderen
Eind vorig jaar verscheen een
aardig boekje over zoogdieren
voor kinderen, getiteld De kleine zoogdierel1gids. Het boekje
past in een reeks natuurboeken
voor kinderen tussen 8 en 12
jaar (zo schat ik, het staat nergens vermeld). Eerder verschenen 'kleine gidsen' over vogels,
insekten, b0111en en planten.
In het door Willem lven
geschreven boek worden aller-

eerst enkele algemene aspekten
van zoogdieren behandeld:
bouw, zintuigen, leefwijze,
voedsel, taal, wonen, ontdekken, gevaar en indeling in
ordes. Deze hoofdstukjes zijn
beknopt, maar geven toch vrij
veel informatie. Er worden
zelfs enkele 'moderne' ecologische principes vermeld, zoals
het feit dat bij bestrijding van
soorten als mol, muskusrat of
vos de leeggevallen plaats weer
door een soortgenoot wordt
bezet. Een luchtige vorm van
humor wordt niet geschuwd:
zo wordt het 'burlen' van herten vergeleken met boeren
laten. Op de laatste twee pagina's van het algenlene gedeelte
wordt een aantal eigenschappen van de 34 behandelde
soorten in een overzichtstabel
weergegeven. Hierbij past men
symbolen toe die erg simplistisch aan doen. Zo lijkt de
bever alleen gras, kruiden,
knollen of wortels te eten. Het
aantal jongen van de veldmuis
(6-13) lijkt me wat overdreven;
3-8 is realistischer. Bij de hermelijn wordt de 'echte' draagtijd opgegeven, bij boom- en
steel1111arter de verlengde.
Na het algemene deel wordt
dieper ingegaan op de soorten.
Voor elke soort zijn twee pagina's gereserveerd: één 111et illustraties en één met illustraties
en tekst. Helaas valt ook hier
een aantal onvolkomenheden
op, met name bij de vleermuizen. Zo trekken lang niet alle

vleermuizen 's winters naar het
zuiden 0111 in grotten te overwinteren. Het aantal soorten in
ons land wordt op 15 gehouden, terwijl dat er officieel al
20 zijn. Hiervan worden er
l11aar twee besproken, waardoor in de overzichtstabel de
indruk wordt gewekt dat alle
vleermuizen bij of in huizen
leven. Bij de knaagdieren vind
ik het een gemis dat de rosse
woeln1ltis niet beschreven is.
Bij de veld- en aardmuis staat
wel een plaaije van door rosse
woelmuis aangeknaagde hazelnootjes, terwijl zoiets van geen
enkele andere soort weergegeven is. Dat de slechts plaatselijk voorkomende noordse
woelmuis niet behandeld wordt
kan ik me voorstellen. Toch
was het noemen van de soort
en de kwetsbare situatie ervan
uit educatief oogpunt verstandig geweest.
Het is jammer dat er vrij
veel onjuistheden en slordigheidjes in het boek staan, hetgeen voorkomen had kunnen
worden door de VZZ in te
schakelen. Voor een spreekbeurt of opstel biedt het boekje
te weinig informatie; bovendien wordt niet doorverwezen
naar andere boeken, tijdschriften of verenigingen. Ook het
ontbreken van tips voor zelfwerkzaamheid, zoals het pluizen van braakballen, wat kinderen erg leuk vinden, is een
groot gemis. Toch kan het aan
kinderen prettig leesbare informatie bieden en bij hen de
belangstelling voor zoogdieren
aanwakkeren. Hierbij spelen de
fris ogende en goed verzorgde
lay-out en illustraties van
Annie Meussen een belangrijke
rol.
Rogier Lange
Iven, W. & A. Meussen, 1993. De
kleine zoogdierengids. Ploegsma,
Amsterdam, in samenwerking met
Natuurmonumenten. 88 pagina's.
ISBN 90-216-1405-7. Prijs 124,95
(BF 499).

ZOOGDIER

38

1994 5 (1)

burger, wat mee kan doen. Een
aanrader dus voor hen die zich
in hun directe omgeving actief
voor dierenbescherming willen
inzetten.
Piet van der Reest

Bossen van
Vlaanderen
Dit prachtig uitgegeven boek
verhaalt de verrassende cultuurgeschiedenis van het bos in
het oude graafschap Vlaanderen. Het gaat in op de uiteenlopende manieren waarop
onze voorouders het bos
exploiteerden en beheerden en
vertelt over de invloed die dit
had op het uiterlijk van de bossen. Het wordt intussen als een
standaardwerk beschouwd op
het gebied van de 'Historische
ecologie'. Een bespreking van
dit boek hoort echter wel degelijk thuis in 'Zoogdier', omdat
er ruim plaats is ingeruimd
voor de zoogdieren. In het
hoofdstuk Faunagebruik en beheer (23 pagina's) komen ze
uitvoerig aan bod. De nadruk
ligt wel op de jacht, maar dat is
begrijpelijk omdat dat nu eenmaal de schakel was tussen
mens en zoogdier. Fascinerend
is de geschiedenis van het
voorkomen van de wolf in
onze contreien. Vanaf de late
middeleeuwen was er voor de
wolf geen plaats lneer, ll1aar in
tijden van oorlog kon hij weer
oprukken omdat de mensen
teveel met elkaar bezig waren
en bovendien hele streken ontvolkt raakten. De strijd van de
mens tegen de wolf wordt in
het boek gedetailleerd behandeld. In een volgende Zoogdier
leest U ongetwijfeld nog wel
meer over de wolven van de
lage landen.
Het boek is het resultaat van
vele jaren intensief opzoekingswerk el1 veldonderzoek. Het is
prachtig geillustreerd met historische prel1ten en recente
landschapsfoto's. Door de
schat aan informatie is het
uniek in zijn soort. Het werd in
hoofdzaak geschreven door
Guido Tack. Natuurfotograaf
Georges Charlier verzorgde de
uitstekende foto's. 'Bossen van
Vlaanderen' is een uitgave van
het Davidsfonds Leuven en
gemaakt in opdracht van de
Vlaamse Gemeenschap, Bestuur Monumenten en Landschappen en uitgegeven met de

Uyl, A. den & J. Dobbe, 1993.
Aanbevelingen voor een gemeentelijk welzijnsbeleid voor dieren.

Nederlandse
Vereniging
tot
Bescherming van Dieren, Den
Haag, 49 pagina's. Verkrijgbaar bij
Nederland,
Dierenbescherming
Postbus 85980, 2508 CR Den
telefoon
070-3423423
Haag,
(NL).

steun van de Kredietbank/
Stichting Leefmilieu.
Robin Vanheuverswijn
Tack, G., P. van den Bremt 8- M.
Hermy,
1993.
Bossen
van
Vlaanderen. Leuven, Davidsfonds,
320 pagina's. Verkrijgbaar in de

boekhandel voor SF 2950 (onge-

veer f

150,-).

Gemeentelijk
welzijnsbeleid voor
dieren
111 een recent verschenen nota

vraagt de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van
Dieren aandacht van de
gemeentes voor het welzijn van
dieren. De Nota bevat aanbevelingen voor het gemeentebeleid voor huisdieren, dierattracties, opvang van dieren,
landbouwhuisdierel1, proefdieren, jacht, sportviserij en als
schadelijk aangemerkte dieren.
Ook wordt ingegaan op de rol
van de gemeente bij het beheer
van in het wild levende dieren.
Gemeentes worden daarbij
aangespoord te inventariseren
welke dieren binnen de gemeentegrenzen bescherming
verdienen. Ze dienen voorts in
hun ruimtelijk ordeningsbeleid
aandacht te schenken aan de
ontwikkeling van een ecologische infrastruktuur. Diervriendelijk gedrag moet door middel van regelgeving worden
bevorderd. De nota bevat veel
praktische tips waar gemeentelijke diensteIl, maar ook de

Penningmeesters
gezocht
De Stichting Vleermuisbureau
(SVB) en de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN/svo)
zoeken ieder een penningmeester. Deze stichtingen houdel1
zich bezig met de bescherming
van vleermuizen en werken
nauw samen. De Stichting
Vleermuisbureau verricht gegevensinterpretaties, inventarisaties en onderzoek voor derden tegen vergoedingen. De
VLEN/svo voert projecten ui!
op basis van subsidies. De
VLEN/svo zoekt een penningmeester
die
zich
zowel
bestuurlijk als boekhoudkundig
wil bezighouden met het werk
van de stichting. De SVB is op
zoek naar een penninglneester
die zich uitsluitend bezighoudt
met het (financiële) bestuur.
De SVB heeft reeds een perSOOI1 die de boekhoudkundige
zaken verricht.
Voor meer informatie kunt u
zich wenden tot Jan Buys
(VLEN/svo), 08389-17549 of
Peter Albers (SVB), 0837027093. Schriftelijk: Postbus
190, 6700 AD Wageningen.
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Toestand van de
namur
Ergens zit er iets goed scheef
bij het Nederlandse Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij. Dat was het eerste
wat ik dacht toen ik het rapport' Toestand van de natuur 2'
onder ogen kreeg. De inhoud
van het rapport is namelijk in
flagrante tegenspraak met de
daden van het ministerie. Uit

het rapport blijkt overduidelijk,
dat er meer plante- en diersoorten zeldzamer worden dan
er algemener worden of gelijk
blijven. In het rapport wordt
een groot aantal oorzaken aangedragen, die hoofdzakelijk op
menselijk handelen berusten,
zoals verzuring, vernlesting,
verdroging en versnippering.
In het natuurbeleidsplan van
1990 wordt een trendbreuk in
deze achteruitgang nagestreefd.
Uit het nu verschenen rapport
blijkt overduidelijk dat er van
een trendbreuk nog geen sprake is. Je zou denken: reden
voor het ministerie om het
beleid te wIJzIgen en het
behoud van de natuur fors te
bevorderen. Helaas, de landbouw blijft voorop staan.
Zelden neemt men structurele
maatregelen die de achteruitgang ombuigen, hooguit wordt
de achteruitgang vertraagd. Het
is zelfs niet mogelijk gebleken
soorten een goede wettelijke
bescherming te geven, ook al
helpt zoiets weinig. Dit geldt
zelfs voor de twee genoemde
internationaal bedreigde zoogdiersoorten, bOOllllnarter en
noordse woelmuis.
Ook al ontbreekt het bij de
Nederlandse overheid aan
daden, toch is het een belangrijk rapport, omdat diezelfde
overheid hiermee erkent dat

DE;iOVERHEID

het met de natuur niet best is
gesteld. Het belang van het
rapport zit naar mijn idee in de
samenhang: het geeft een beeld
van de toestand van de natuur.
Men moet niet op de details
letten, want dan kan men grote
vraagtekens zetten bij de selectiecriteria en bij de geselecteerde soorten. Bij de bedreigde
zoogdiersoorten staan twee
reeds jaren uitgestorven soorten genoemd: otter en kleine
hoefijzerneus. Waarom soorten
als ondergrondse woelmuis of
waterspitsmuis ontbreken is
mij een raadsel. Daarentegen
worden onder de internationaal
belangrijke
zoogdiersoorten
ook egel, huismuis, konijn en
rosse woelmuis genoemd. Het
lijkt mij dat deze soorten ook
in de ons omringende landen
algemeen zijn. De watergebonden vorm van de woelrat lijkt
me daarentegen juist een aan
biotoop
het
Nederlandse
gebonden zoogdier. Ook de
lijsten van de andere groepen

Is het konijn echt een internationaal
belangrijke
soort
voor
Nederland?
Foto Jaap Mulder

moet men niet al te kritisch
bekijken. Dat is ook niet de
waarde van het rapport.
Met dit rapport erkent het
luinisterie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij hoe
halfzacht haar eigen beleid is.
Terwijl de natuur achteruit
holt, wordt slechts geld uitgegeven aan symptoombestrijding. Er worden wel gronden
aangekocht als natuurreservaat,
maar de natuurwaarden daarbuiten
blijven
vogelvrij.
Structurele maatregelen, zoals
het terugdringen van de landbouw of tegenhouden van de
voortschrijdende urbanisatie en
versnippering van de buitengebieden, worden niet genomen.
Duidelijk onderbouwt dit rap-
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port de stelling dat het natuurbeheer bij dit ministerie niet in
goede handen is.
Reinier Akkermans
Bink, R.J., D.Bal, V.M. van
den Berk & L.J. Draaijer,
1994. Toestand van de Natuur
2. Rapport IKC-NBLF nr 4.
Prijs 20 (BF 360), 246 pagina's, ingebonden. Te bestellen
bij IKC-NBLF, Postbus 30,
6700 AA Wageningen.
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Premie vos
vervalt
Vanaf 1 januari j.l. geeft de
Nederlandse overheid geen
premie (van vijftien gulden)
meer voor een dode vos.
Daarmee is een einde gekomen
aan een bijna veeliig jaar oude
regeling. Toen was vijftien gulden nog een aardig bedrag. De
premie was destijds ingesteld
als middel om de hondsdolheid
te bestrijden: het moest het
afschot van vossen stin1uleren,

kregen de vrijheid: er moest
immers het volgend jaar
opnieuw premie kunnen worden opgestreken? AI heel lang
funktioneerde de regeling nauwelijks meer, sommige politiebureaus wilden er bijvoorbeeld
niet lneer aan lneewerken. Dan

moest men met zijn lijkjes naar
een andere gemeente. Als
argument voor het afschaffen
van de premie wordt genoemd
het sukses van de orale vaccinaties van vossen in Lin1burg,
Duitsland en België, waarmee
de premieregeling overbodig
zou zijn. De deskundigen
waren het er echter al heel lang
over eens, afschot van vossen
werkt niet of nauwelijks tegen
de hondsdolheid. De premieregeling was dus al dertig jaar
overbodig. Een goede zaak

en tegelijkertijd kon men zo
aan dode vossen kOlnen voor
het onderzoek naar het voorkomen van hondsdolheid. Het
instellen van de premie leidde
echter zelden tot het (plaatselijk) nitroeien van de vos. In de
praktijk ging het vaak zo dat in
het voorjaar vrouwtjes met
kleine jongen werden uitgegraIn Vlaanderen bestaat de ven, de jongen werden gedood
mogelijkheid voor een vergoe- en ingeleverd en de vrouwtjes
ding van schade aangericht
door wild waarop de jacht Beeldje te Toilebeek (NOP).
daaroll1, deze ferme stap van
reeds vijf jaar gesloten is. Zo'n
Foto Jaap Mulder de overheid.
maatregel is zeer belangrijk om
Jaap Mulder
de effektieve bescherming van
dieren
te
bewerkstelligen.
Wanneer een eigenaar weet dat
de schade vergoed wordt zal
hij minder snel geneigd zijn de
dieren te verstoren of 0111 te
brengen.
Helaas geldt die regeling
alleen voor soorten uit het
Soorten
die
jachtdecreet.
beschermd zijn door de wet op
het natuurbehoud profiteren
niet van dit voordeel. Om die
reden vroeg het Vlaams
Zoogdierkundig Overleg aan
Minister De Batselier om ook
voor de beschermde diersoorten een gelijkwaardige regeling
uit te vaardigen. De Minister
reageerde positief. In het nieuw
op te stellen decreet op het
natuurbehoud en het behoud
van het natuurlijk milieu, dat
de oude wet op het natuurbehoud zal vervangen, zal een
dergelijke regeling worden
opgenomen. Goed nieuws dus
voor tal van beschermde zoogdieren.
Johan Vandewalle

Regeling voor
schade door
beschermde
dieren op komst
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Algemene
Ledenvergadering 1994
De algemene ledenvergadering
in 1994 zal worden gehouden
op zaterdag 7 mei in de Zoo
van Antwerpen, België. De dag
bestaat uit twee delen. De ochtend wordt besteed aan het
huishoudelijke deel. Op de
agenda staan twee belangrijke
onderwerpen: statutenwijziging
in verband luet een andere
struktuur van de VZZ en het
oprichten van een pnblikatiefonds.
De middag wordt besteed
aan een zoektocht naar de
'missing-link' tussen België en
Nederland. Drie sprekers zijn
gevraagd om in te gaan op de
problematiek van grensoverschrijdende zoogdierpopulaties: hoe zit he! met onze kennis over de verspreiding van
zoogdieren in de grensstreek, is
het beheer en het beleid in beide landen goed op elkaar afgestemd? De lezingen worden
verzorgd door de heer Tijs,
Hoofdingenieur Directeur van
de Dienst Natuurbehoud van
het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, de heer Thissen
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van
het
(Nederlandse)
Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij en de
heer Criel van het (Vlaamse)
Studie- en adviesburo Econnection. Aansluitend wordt een
forumdiscussie gehouden om
de aanwezigen gelegenheid te
geven hnn mening te ventileren
over punten die verbeterd kunnen worden.
Het ochtendprogramma duurt
van 9.30 uur tot 12.30 uur. Het
middagprogramma begint om
14.00 uur. Tussen het ochtenden middagprogramma verzorgd Dick Klees een unieke
videopresentatie over boommarters in Nederland. De
leden van de VZZ krijgen nog
een officiële uitnodiging voor
deze dag. Niet-leden kunnen
zich opgeven voor het middagprogramma bij het secretariaat
van de vereniging. De kosten
voor hen bedragen BF 300

Themadagen
Was het in 1993 rustig wat
betreft themadagen, in 1994
staan er vier op het programma. Een daarvan is reeds
geweest. Op 5 maali werd in
Wageningen een dag gehouden
met als thema 'Zoogdieren
langs de waterkant'. Naast vijf
praatjes waren er posterdemonstraties over dit onderwerp. In kleine discussiegroepjes kon men bovendien
ervaringen uitwisselen over
zoogdiervriendelijk oeverbeheer. Van deze dag zal in de
loop van het jaar een verslag
verschijnen. Het verslag is te
verkrijgen via het secretariaat
van de VZZ.

De volgende themadagen vinden plaats op 7 mei, 8 oktober
en 19 november. De dag op 7
mei is tevens de Algemene
Ledenvergadering (zie elders).
Het thema op 8 oktober is
'Holocene zoogdieren'. De
sprekers tijdens deze dag zuIlen de huidige verspreiding van
zoogdieren vergelijken met die
in het begin van het Holoceen
(10.000 jaar geleden). De
themadag op 19 november is
gewijd aan 'Zeezoogdieren' en
wordt georganiseerd door de
Werkgroep Zeezoogdieren van
de VZZ. Noteert u alvast de
data in uw agenda.

(overmaken naar rekeningnummer 000-1486269-35 van
de Postchecks, Brussel) of f
15,- (storten op rekening
203737 van de Postbank,
Utrecht).

Life traps
Via de Veldwerkgroep van de
VZZ zijn tevens muizenvallen
van het type Longworth te
huur. De verhuurprijs bedraagt
10 cent per val per nacht. Voor
meer informatie kunt u terecht
bij Floor van der Vliet, tel:
020-6828216 (NL).

De VU-winkel
Regelmatig verschijnen er rapporten en boekjes over zoogdieren die door de VZZ zijn
uitgegeven of waaraan leden
van de VZZ hun medewerking
hebben verleend. Deze publikaties zijn bij het secretariaat
van de VZZ te bestellen of
kunnen gekocht worden tijdens
manifestaties waarbij de VZZ
111et een stand aanwezig is.
Ook oude nummers van
Zoogdier en Lutra zijn nog
beschikbaar. Een uitgebreide
publikatielijst met onder andere de inventarisatierapporten
van de Veldwerkgroep is te
verkrijgen bij het secretariaat
van de VZZ.
Enkele prijzen
Atlas van de Nederlandse zoogdieren, S. Broekhuizen et al.
(red.), 3e druk, 1992, 336 pp.
Prijs f 45,- (f 37,50) of BF 900
(BF 750).
Manifest 'Zoogdieren en wetlands', VZZ. 1992, 19 pp. Prijs
f 5,- (f 3,-) of BF 100 (BF 60).
Marterpassen,
Nieuwsbrief
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1992 van de WBN, WBNVZZ, 1993,74 pp. Prijs f 12,50
(f 10,-) of BF 250 (BF 200).
Vossen, J.L. Mulder, 1993, 22
pp. Prijs f 5,- (f 3,-) of BF 100
(BF 60).
De noordse woelmuis in
Waterland en de Zaanstreek, F.
v.d. Vliet, 1993, 30 pp. Prijs f
10,- (f 7,-) of BF 200 (BF 140).
Kleine marters in de polder,
N.Jonker & J.L.Mulder, 1994,
25 pp. Prijs f 7,50 (f 5,-) of BF
150 (BF 100) voor leden, f 10,(f 7,50) of BF 200 (BF 150)
voor niet-leden.
Oude nummers Zoogdier f 3,- (f
1,-) ofBF 60 (BF 20).
Oude nummers Lulra f 5,- (f 2,-)
of BF 100 (BF 40).
De eerstgenoemde prijs geldt
voor toezending per post. Het
bedrag tussen haakjes is de
prijs op stands en afgehaald op
het kantoor van de VZZ.
Bestellen kan door overmaking
van het eerste bedrag op rekening 203737 van de Postbank
(Nederland) of op rekening
000-1486269-35
van
de
Postchecks (België), onder vermelding van de titel.

Giften, erfstellingen en legaten
De VZZ is een instelling die
zich inzet voor het algemeen
belang. Dit heeft positieve
gevolgen voor het krijgen van
giften, erfstellingen en legaten.
Onder bepaalde omstandigheden zijn giften in Nederland
(niet in België) aftrekbaar van
de belasting. Vo<?f4e VZZ zijn
giften totf72Z2~~1ff.~45.000)
vrij van schen~!l:~~t; daarboven wordtn~Ái.. ;~!ilJ;sting
geheven. Giften k_tr worden overgemaakt oj:li rekening
203737 van de Postbank
(Nederland) of op rekening
000-1486269-35
van
de
Postchecks (België).
Het is ook mogelijk om de
VZZ te steunen door middel
van nalatenschappen en legaten. Voor nadere informatie
hierover kunt u terecht bij uw
notaris.
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27, 28 en 29 mei
mventarisatieweekend
Boommarter

Tentoonstellingen II1IIII1IIII1II
Vm 15 mei Reeën in
Nederland
PlaaJs. Biesbosch InJormatiecentrom, Biesboschweg 4, Drim-

melen,
Open, dagelijks JO-17 uur,

Vm 7 juni V1eennuizen

PlacrtSl Centrum Ncrtuur en Milieu
Educatie Oost-Achterhoek. Groenloseweg 86. Winterswijk.
Open, za-zo 14-17 uur,

2 apIil. Vm 23 oktober
Marterachtigen in
Nederland
Organisatie, Stichling Wildbeheer
Veluwe.
Plaats: Bezoekerscentrum Het
Aardhuis, Hoog Soeren.
Open: eli-zo 10-17 uur.

8 apIil. Vm 10 juli
Speuren naar sporen

Tijdens dit weeleend wordt in
groepsverband een groot aantal
boswachterijen tussen Diever,
Beetsterzwaag en Norg onderzocht op de aanwezigheid van
boommarters. Er wordt overnacht
in een kampeerboerderij,
Organisatie: Werkgroep Boommaner Nederland,
Plaats, DrentsfrJese Wouden,
Deelname: maximaal 25 perso~
nen. t 50.- (EF 1000) per persoon.
Informatie: Peter van der Leer,
08367-81061 (!'J1.),

27, 28 en 29 mei
Veldwerkkamp
Vleermuizen
Een heel lang weekend vleermuiZen inventariseren en determineren in Salland,
Organisatie: Zoogdierwerkgroep
Overijssel
Deeiname, t 25.- (BF 500),
Informatie: Nico Driessen. 038217166 (NL. tijdens kantooruren),

8 juni Snijdag Kleine
Marterachtigen
Organisatie, Werkgroep Manerachtigen
Plad.s, De Schothors!. Schothorsterlaan 2 L Amersfoort.
Informatie, Arie Swaan. 020~
6832420 ot 020-6642453 (Nt),

vz:z.,

Plaats: Natuurmuseum Gronmgen. St. Walburgstraat 9. Gronin-

gen.
Open, di-vrij 10-17 uur. za-zo 1417 uur.

Vm 11 november De

16,17 en 18 september
Veldwerkkamp Muizen

Een tentoonstelling over de rol
van predatoren in de natuur,
Aan bod komen naast de woU,
ook andere roofdieren,
Plaats, Het Nederlands Jachtmuseum, Fonteinallee 2, Doorwerth,
Open, di-zo 13-17 uur,

Noordwest-Overijssel wordt geïnventariseerd op muizen, Speciale
aandacht zal gegeven worden
aan de noordse woelmUis en de
waterspitsmuis,
Organisatie: Zoogdierwerkgroep
Overijssel,
Deelname, f 25.- (EF SOD)
Informatie, Nioo Driessen, 038217166 (NL, tijdens kantooruren).

Evenementen .liliiiililiiiililiiii111

8 oktober Holocene
zoogdieren

16 apIil. Snijdag Kleine
Marterachtigen
Organisatie, Werkgroep Marterachtigen V'lZ
Plaats. De Schalborst. Schothorsterlaan 21. Amersfoort,
Informatie, Arie Swaan. 0206832420 01 020-6642453 (NL).

Organisatie, V72,
Plaats, nog onbekend
Tijd, 9,30 lot 16,30 uur.
Toegang, leden gratis. met-leden
f 15 (EF 300),
lnlonnatie, Secretanaat
Emmaloan 41. 3581 HP Utrecht 030544642 (Nl.),

7 mei Algemene Leden
Vergadering VZZ

19 november
Zeezoogdielen

Wolf

Zie elders voor het programma,
PlaaJs, Zoo Antwerpen,
Tijd, 9.30 tot 16,00 uur,
Toegang, leden gratis. nief-leden
1 15 (EF 300).
lnlormatie,
Secre!anaat
Emmataan 41. 3581 HP Utrecht,
030-544642 (NL).

vzz.

vz:z.,

Organisatie, Werkgroep Zeezoogdieren V'lZ.
PlaaJs, Rijksuniversiteit Lelden,
lnlonnatie, MaIjan Addink. 071143844 (NL)

Nationale Campagne Bescherming
Roofdieren (NCBR)
• NCBR, Postbus 98, 2180 Ekeren
6530655 of 03-7713827 (B).

1,

03-

Vereniging voor Zoogdierkunde en
Zoogdierbescherming (VZZ)
• VZZ-Bureau
en
ledenadministratie:
Emmalaan 41, 3581 HP Utrecht 030-544642
(NL).
• VZZ-België, H Leirs, Oude TereIstraat 28,
2650 Edegem. 03-4582088 (B).
• Veldwerkgroep Nederland, CM.C Joosten,
Kromwijkplaats 156, 6843 GV Amhem, tel
085-820971 (NL).
• Veldwerkgroep België (tevens materiaaldepot), J. Vandewalle, Grensstraat 133, 2950
Kapellen. 02-2454300/03-6641726 (B).
• Materiaaldepot veldwerkgroep, F. van der
Vliet, Spaarndammerstraat 660, 1013 TJ
Amsterdam 020-6828216 (NL).
• Werkgroep
Zee zoogdieren
(WZZ) , M.
Addink. RMNH, Postbus 9517, 2300 RA
Leiden. 071-143844 (NL).
• Werkgroep Marterachtigen, A.H. Swaan,
Torresstraat 33 lIL 1056 RR Amsterdam 0206832420/6642453 (NL).
• Werkgroep Boommarter Nederland VZZ,
D.J.C Klees, Zadelmakersstraat 58, 6921 JE
Duiven. 08367-64335 (NL).
• Redadie Lutra, C Smeenk, RMNH, Postbus
9517,2300 RA Leiden. 071-143844 (NL).
Vlaams Zoogdierkundig Overleg (VZO)
• J. Vandewalle, Grensstraat 133,
Kapellen. 03-6641726 (B).

Zoogdier, tijdschrift voor
zoogdierbescherming en zoogdierkunde
• J,L. Mulder, De Holle Bilt 17, 3732 HM De
Bilt 030-203158 (NL).
• D. Criel, Zottegemstraat 2, 9688 Schorisse.
055-456610 (B).

OO~ I gevolgd door het kengetal
zonder nul en het abonneenummeI,
- Van Nederland naar België:
00-32 gevolgd door het kengetal
zonder nul en het abonneenummer,

Volgend nummer _ __
Het volgende nummer van
Zoogdier verschijnt in juni 1994.
Kopij voor 1 mei 1994 naar de
redactie sturen,

volgorde, Elk item op een nieuwe regel

2950

Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN/svo)
• W. Bongers, Postbus
190, 6700 AD
Wageningen. 08370-10324 (NL).

Telefoneren
---- Van België naar
Nederland:

Aanwijzingen voor auteurs
• Zorg dat het artikel interessant is voor de
lezer. Maak er een pakl<end inleidinkje bij,
en denk ook aan een goede afsluiting.
Vermijd vaktermen en vreemde woorden.
Dus beter sterfte dan mortaliteit. Gebruik
geen afkoriingen.
• De tekst dient in de voorkeurspelling te zijn
gesteld. Alleen hoofdletters gebruiken waar
dit
grammaticaal
verplicht
is.
Dus
Nederlandse planten- en dierennamen met
een kleine letter beginnen. Gebruik de
naamgeving zoals gehanteerd in de Atlas
van de Nederlandse Zoogdieren.
• Gebruik van chapeaus ('boventitels') toegestaan. Probeer de tekst met behulp van korte tussenkopjes te strudureren. Plaats de
gevens van de auteur (adres, instelling),
bedankjes en oproepen aan het eind van
het artil<el Maak de tekst niet op (geen
kOdes!), geef alleen alineas aan met een
enkele tab, en onderstreep de cursief te
drukken woorden (latijnse namen).
• Houd het aantal literatuurverwijzingen zo
ldein mogelijk. Literatuurlijst op alfabetische

•

•

•

beginnen. Bijvoorbeeld
Akkermans, RW.
&
D.
Criel,
1986.
Roofdieren in België en Nederland. SKF. 's
Graveland / NCBR Gavere.
Wijs, W.J.R de, 1989. De rosse woelmuis
Clethrionomys glareolus op TerSChelling
Lutra 32 53-60.
In de tekst wordt dit (Akkermans & Criel
1989) of (De Wijs 1989).
Aanleveren van kopij uitsluitend op diskette
leesbaar op een MSDOS machine en liefst
in Wordperfed Meezenden van een printuitdraai gewenst.
De redadie behoudt zich het recht voor de
binnengekomen artikelen te redigeren en
aan te passen aan het lezerspubliek van
Zoogdier.
Het copyright van foto's, illustraties en ariikelen blijft bij de betrokken fotograaf. tekenaar of auteur. Overname alleen na verkregen toestemming,
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De vallenman (MIV)
Een jaar of tien geleden was het nog een
populaire hobby. Elke zoogdierman of
-vrouw liep met inloopvallen rond.
Vooral de Longworth-val was populair.
Maar ja, de te vangen soorten waren
beperkt: vijf soorten woelmuizen, vier
echte muizen en zes spitsmuizen. Na
een paar jaar wist men het wel; niets
nieuws meer in de val. Iets opwindends
als een nieuwe soort was niet te verwachten. Nou ja, het afsplitsen van de
tweekleurige spitsmuis van de bosspitsmuis leek heel wat, maar niemand kon
het verschil zien. Enfin, ze werden allemaal ultrafonist en hollen nu achter
vleermuizen aan. Koptelefoon op en
piepjea Iaonn. Regelmatig levert dat een
......·...IrtClIDoHoewel ze IOIDI tot op

,,;;:~;!~':=

.;:-

man geworden, ik ben een vallenman
gebleven.
Vangen is zoveel echter, je wordt
gebeten en je kunt met allerhande virussen besmet raken. Het heeft nog dat primitieve van: beest ik heb je. En weet je
wat ik het mooiste vind? Dat is het
geluid van het rammelen aan de valdeur
door een muis die begrijpt dat aan de
andere kant de vrijheid gloort. Die kan
hij krijgen, nadat ik, om hem te merken,
wat tenen afgeknipt heb. Tja, de vrijheid
heeft zo zijn prijs. De oervorm van de
zoogdierstudie, muizenvangen, mag
niet uitsterven! Vandaar mijn hartekreet: vallenmannen en vallenvrouwen zet
u schrap legen de piepjemuznnen. Neem
een abonnement op het contadorpan
Zoogdier en bezoek 0D8 haUjaarIijb
wil dJ eft'eu.

