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IE REI 1 T SE 
: STA D ~N 

EJAAR 
Franky Bonne & Thi~rry OnkeHnx 

Eind 1994 startte de Zoogdierenwerkgroep 'van de 
Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en I'v1îlieu
bescherluing (ZWG-JNM) een nieuw project: de zoog
diereninventarisatie van Vlaanderen. De reden hiervoor 
is heel eenvoudig: de actuele verspreiding van zoogdie
ren in Vlaanderen is slecht bekend. In 1986 verscheen er 
wel een 'Zoogdieren-inventarisatie van Vlaanderen, 1976-
1985' (Holsbeek, Lefevre, Van Gompel & Vantorre, 1986), 
maar sindsdien is er zeer veel veranderd. Sommige soor
ten heb ben een sterke opmars geluaakt, andere zjjn spec
taculair teruggevallen. Van een aantal soorten weet men 
zelfs niet lueer of ze nog in Vlaanderen voorkomen. Het 
huidige inventarisatieproject wil deze leenlte opvullen 
door het verzamelen van zoveel nl0gelijk zoogdierwaar
nemingen van na 1986. Het is de bedoeling om deze in 
het jaar 2000 te bundelen in een 'Atlas van de Vlaanlse 
Zoogdieren' . 

Ree met kalf. Elke zoogdierwaarneming, al 1s het er 
maar één, wordt door de JNM met liefde ontvangen 
en verwerkt. Zet er wel datum en precieze plaats bij! 
Foto Dick Klees 

Met dit artikel pogen we summier aan te 
geven hoe het nu, na twee jaar waarne
mingen verzamelen, staat met het pro
ject. Meer gedetailleerde gegevens zul-

len te lezen zijn in een voorlopige ver
spreidingsalIas, waarvan de verschijning 
voorzien is tegen het eind van 1997. Een 
eerste prangende vraag is uiteraard: 
'Hoeveel waarnemingen hebben we al?' 
Het antwoord is: meer dan 12.000! Een 
exact cijfer geven is uiteraard onmoge
lijk, aangezien er nog steeds waarne
mingen binnenstromen en enkele men
sen nog gegevens op diskette hebben 
staan, die niet gecentraliseerd zijn. 

Wellicht vraag je je nu af of dit veel of 
weinig is. Het is zeker niet slecht, maar 
het kan nog veel beter. In elk geval is 
het nog niet voldoende om een defini
tieve verspreidingsatlas uit te geven, en 
dat is uiteindelijk toch de bedoeling: in 
het jaar 2000. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de ver
deling van alle nu ingevoerde waarne
mingen naar de verschillende wijzen 
van waarnemen. De gewone zichtwaar
nemingen vertegenwoordiEen 1/3 van 
de gegevens. Verkeersslachtoffers en 
doodvondsten n1aken samen 17% uit. 
Braakbalgegevens blijken met een aan
deel van 24% heel belangrijk en vormen 
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Tabel 1. Wijze van waarnemen 

wijze 

vleermuizen 
braa kbalgegevens 
sporen 
doodvondst 
verkeersslachtoffers 
zichtwaarnemingen 
vangsten 

aantal 

1082 
3020 
1167 
683 

1432 
4045 
1087 

de voornaamste waarnen1ingswijze voor 
de kleine zoogdiersoorten. Vangsten 
(zowel luet life-traps als door huisdie
ren) zijn goed voor bijna 9% van de 
waarnemingen. 

Witte vlekken 
De zaken worden een stuk interessanter 
wanneer we ze op kaart weergeven. 
Kaart 1 geeft een overzicht van alle 
waarnemingen. Het is een prettig gevoel 
te zien dat er praktisch geen grote witte 
vlekken meer voorkomen. We n10eten 
wel voor ogen houden dat de kaart niets 
zegt over het aantal waarnemingen per 
hok: het kunnen er zowel 1 als 200 zijn. 
Op deze kaart wordt onder 'relatief 
zekere gegevens' (cirkel) verstaan zicht
waarnemingen, sporen, uitwerpselen, 
nesten, burchten en dergelijke. Zekere 
waarnemingen (grijs) zijn waarnemin
gen waarbij n1en het dier in de hand kon 
nemen, zoals verkeersslachtoffers, 
vleennuizen in winterverblijf en derge
lijke. 

Om iets meer te weten over de inten
siteit waarmee ieder plekje is geïnventa
riseerd, kijken we naar kaart 2, waar het 
aantal soorten per UTM 5x5km hok is 

Kaart 1. Globaal overzicht van alle waarnemingen. 
Verklaring: grijs - zekere gegevens; cirkel - relatief 
zekere gegevens; stip - braakbalgegevens. 

4 

weergegeven. Volgens deze kaart zijn de 
best geïnventariseerde gebieden: de 
streek ten zuiden van Brugge, Klein
Brabant, de Noorderken1pen en de 
gebieden waar een kamp van de 
Zoogdierenwerkgroep van de JNM 
heeft plaatsgevonden (Heuvelland, 
Hageland en Midden-Limburg). Toch 
moeten er nog inspanningen gedaan 
worden. In West-Vlaanderen blijven de 
westkant en het centrum zwak. In Oost
Vlaanderen zjjn de waarnemingen vrij 
verspreid, n1aar geen enkele streek is 
echt grondig geïnventariseerd. Vooral 
het Krekengebied, het Waasland en de 
on1geving van Aalst n10eten eens gron
dig aangepakt worden. Antwerpen is 
san1en met West-Vlaanderen de best 
geïnventariseerde provincie. Alleen uit 
de oostkant kwamen weinig waarnemin
gen binnen (regio Mol). De provincie 
Vlaams-Brabant vertoont nog een grote 
witte vlek ten noorden van Brussel. Ook 
in Limburg is al behoorlijk goed werk 
verricht. De nochtans zeer interessante 
Maaskant is echter opvallend zwak. Het 
noordoosten van Lin1burg zal volgend 
jaar wellicht door de Zoogdieren
werkgroep zelf onder handen genon1en 
worden. 

Soorten 
Het overzichtskaartje van alle waarne
l11ingen geeft een goed gevulde indruk. 
Dit wordt echter anders wanneer we de 
verspreidingskaarten per soort gaan 
bekijken. Nelnen we bijvoorbeeld het 
kaartje van een zeer algen1ene soort, de 
egel (kaart 3), dan zien we dat er nog 
grote gebieden zijn waar niemand de 
moeite genOlnen heeft waarnemingen 
van deze soort in te sturen. Daaron1 wil
len wij hier nog eens onze oproep her
halen aan iedereen die in Vlaanderen 
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(> 1 tot 5 soorten 

• 6 tot 10 soorten 

.t.. 11 tot 15 soorten 

• 16 tot 20 soorten 

0 21 tot 25 soorten 

• 26 tot 30 soorten .. 31 tot 35 soorten 

• 36 tot 40 soorten 

LEGENDA KAART 2 

Kaart 2. Aantal soorten per 5 x 5 km hok 

Kaart 3. Waarnemingen van de egel. Verklaring: grijs 
- zekere gegevens; cirkel - relatief zekere gegevens 

Kaart 4. Waarnemingen van de bosmuis . Verklaring: 
grijs - zekere gegevens; cirkel - relatief zekere gege
vens; stip - braakbalgegevens 

5 



ZOOGDIER 1997 8 (2) 

naar zoogdieren kijkt: doe ook eens een 
inspanning on1 alle egels, konijnen, 
nl0lshopen, lnuskusratten, hazen, enzo
voort te noteren! 

Bijzonder interessant is het versprei
dingskaartje van de gewone bosmuis 
(kaart 4). Deze zeer algemene 111uizen
soort komt Î1nlners bijna overal voor en 
wordt zeer gemakkelijk gevangen met 
life-traps. Alle grijze vierkantjes op de 
kaart kunnen dan ook beschouwd wor
den als plaatsen waar ooit al eens lnui
zenvalletjes uitgezet zijn. Zoals je lnerkt 
zal ook hier nog een belangrijke inspan
ning geleverd moeten worden. De zwar
te bolletjes zijn braakbalgegevens en 
duiden dus de vindplaatsen van braak
ballen aan, wat niet altijd gelijk is aan 
het leefgebied van de aangetroffen nlui
zen. 

Braakballen 
De braakbalgegevens maken bijna een 
kwart van het totaal aantal waarneillin
gen uit en zijn zonder meer de belang
rijkste informatiebron voor de versprei
ding van de kleine zoogdieren. 
Dit danken we in hoge n1ate aan de 
bereidwillige lnedewerking van de men
sen van de Kerkuilenwerkgroep. Bijna 
alle braakbalgegevens betreffen dan ook 
braakballen van de kerkuil. 
De vlotte nledewerking van de Kerk
uilenwerkgroep spoort ook de Zoog
dierenwerkgroep aan om alle braakbal
len binnen een redelijke tennijn te 
pluizen en de resultaten terug te sturen 
naar de persoon die de braakballen ver
zameld heeft. Uiteraard wordt hierbij de 
discretie omtrent broedplaatsen van de 
uilen verzekerd. 

De verspreiding van de braakbalvond
sten is af te lezen uit kaart 1 (stippen). 
Ondanks een chronisch gebrek aan kerk
uilen, zijn reeds heel wat gegevens 
beschikbaar uit West-Vlaanderen. We 
krijgen hier dan ook niet alleen de 
bereidwillige medewerking van de kerk
uiln1annen, ook de Provinciale Monu
nlentenwacht verzamelt voor ons braak
ballen (en vleermuisgegevens !). Het 
kerkuilarme zuiden van de provincie zal 
waarschijnlijk door het pluizen van rans
uilbraakballen vervolledigd moeten 
worden. 

De gegevens uit Oost-Vlaanderen lig
gen vrij verspreid over de provincie. Uit 
het Waasland zijn helaas enkel ransuil
braakballen beschikbaar. De grote con
centratie braakbalwaarnemingen uit 
Antwerpen en Brabant danken we voor
al aan de inspanningen van de nationaal 

6 

coördinator van de Kerkuilenwerk
groep, Ludo Smets. Limburg scoort op 
het vlak van de braakballen het zwakst, 
maar dit heeft vooral te n1aken met een 
gebrek aan medewerkers in het oosten 
en het noorden van deze provincie. Van 
de Maaskant werden ons wel braakbal
len beloofd. 

Hoe verder? 
De meer dan 12.000 waarnemingen wer
den verzameld door niet minder dan 
250 verschillende n1edewerkers. Ze 
komen uit alle hoeken van het land en 
via allerlei kanalen. Uiteraard zijn de 
meesten JNM-er, 111aar ook de leden 
van de Wielewaal werken goed lnee. 
Het grote aantal waarnemers kan op 
zich al als een succes beschouwd wor
den. 

Uiteraard blijft de Zoogdierenwerk
groep van de JNM vast van plan om in 
het jaar 2000 de 'Verspreidingsatlas van 
de Vlaamse zoogdieren' uit te geven. 
Als voorproefje wordt eind dit jaar al 
een voorlopige atlas verwacht, in de 
vorm van een themanummer van 
Euglena, het tijdschrift van JNM. 

Uit het voorgaande is duidelijk dat er 
nog veel werk aan de winkel is. Hopelijk 
wordt de voorlopige atlas een stimulans 
on1 te gaan inventariseren, vooral in de 
nog lege hokken. Goede samenwer
kingsverbanden met de Vleerm uizen
werkgroep, de Kerkuilenwerkgroep, de 
Wielewaal, Natuurreservaten, de 
RUCA, het Instituut voor Bosbouw en 
Wild beheer en anderen zullen zeker 
voortgezet worden en kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren tot het wel-
slagen van het project. ~ 

Nieuwe oproep 

Geregeld krijgen wij de vraag van 
mensen of wij nog altijd zoogdier
waarnelningen nodig hebben. JA" 
NATUURLIJK!!! Iedereen die in 
Vlaanderen ook maar één zoog
dier zag, mag deze waarneming 
doorsturen naar het bekende 
adres; 
JNM Zoogdiereninven tqrisatie 
Kortrijksepoortstraat 14() 
U-9000 Gent 
Tel. 09-2234781 (B) 
Fax 09-2232805 CB) 



We z~~tenllo&eyén . ûpee.1lfijtje ~~~W~ 
zekBf 110d~~ heb~en'Pel' waa.rperpin~: 
- so?rtgarvel, sommigen ziJnin staat dit 

te vergeten!) 
- dat1.l1ll van. de waarl1eming (of min .. 

stens de periode als je de precieze 
datum niet meer weet) 

- vit~dplaats(?o nauwkeudt; rno~elijk, 
dus niet alleen de naam van de 
gemeente) 

- UTM-code (deze is absoluut podig 0111 

de gegevens op kaart te kunnen weer
geven; je vindt ze op alle stafkaarten) 

- wijze van waarnemen (zicht, verkeers ... 
slachtoffer, vangst~ dQodvoudsthraa:k
bat enz.) 
We rekenen aJvast op jouw rnedewer~ 

king, zodat we in 2000 een prachtige 
atlas kunnen publiceren waarin ook 
jouw naam als medewerker prijkt. 

Ook waarnemingen van heel gewone zoogdieren} 
zoals konijnen} moeten worden ingestuurd om de 
atlas kompleet te maken. Foto Oick Klees 

Thierry Onkelinx, G. l)emeurs~ 
laan 94, B-1654 Huizingen 
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Martijn d~ Jonge 

In het noorden van Noorwegen, ver boven de poolcirkel, 
liggen de Vesterälen, een bergachtige eilandengroep met 
op de uiterste noordpunt het havenplaatsje Andenes. Het 
is de enige plek in Noord-Europa waar je binnen een uur 
varen potvissen kunt zien. Vaak zijn het spuitende dieren 
op meer dan een kilometer afstand. Maar soms, lnet wat 
geluk, kom je langszij een aderrlhalende potvis te liggen, 
die dan lnet een majestueuze duik de diepte van de oce
aan opzoekt voor zijn dagelijkse portie inktvissen. 

De bevolking van de Vesterälen is prak
tisch ingesteld. Potvissen zijn leuk 
omdat je er geld aan kunt verdienen, 
nlet hotels, restaurants en bootreizen. 
Anderzijds zijn dwergvinvissen leuk 
omdat je er geld aan kunt verdienen als 
je ze verwerkt tot biefstuk, gehakt of 
ingevro ren. Ja, er zijn soms Duitsers die 
daar vragen over stellen, dat is wel raar. 
Maar eigenlijk moeten die n1ensen niet 
moeilijk doen want er zijn dwergvinvis
sen genoeg en het is nu eennlaal onder
deel van de lokale kultuur. 

Walviscentrum 
'Alles in Andenes staat in het teken van 
de walvis' meldt de uitnodigende folder 
van het Walviscentflull. Dat blijkt als ik 
de etalage van de plaatselijke visboer 
bekijk. Grote plakkaten prijzen vers aan
gevoerde walvisbiefstuk aan. Ook mag 
ik het versgedraaide walvisgehakt niet 
nlissen. De lokale vissers hebben blijk
baar weer een dwergvinvis gescoord. 

'Wij zijn strikt neutraal' meldt gids 
Mike in het nog geen honderd meter 
verderop gelegen Walviscentrun1. Zijn 
stem heeft een klank die verdere vragen 
n10et voorkomen. Van Greenpeace 
moet hij weinig hebben. 'Nadat die een 
harpoenlijn hadden doorgesneden 
moest de gewonde dwergvinvis voor de 
tweede maal geschoten worden. Dat 
was pas dierenmishandeling! En ieder
een uit Midden-Europa eet toch zelf 
ook kistkalveren? Trouwens, er zijn 
meer dan genoeg _dwergvinvissen' luidt 

z'n betoog. Landgenoten in mijn buurt 
monlpelen instemmend. 

Het onderwerp is hiermee afgedaan 
en de rondleiding door het centrunl, 
voorafgaand aan de safari, begint. Onze 
groep bestaat uit een Engelstalig gezel
schap terwijl er ook nog een Noorse en 
een Duitse groep rondlopen. Vijf 
Fransen zitten in de ontvangsthal te 
nlokken. Hun taal wordt vandaag niet 
gesproken zodat ze achter het net vis
sen. Ze moeten mee met de 
Engelstalige groep en dat zint hen in het 
geheel niet. 

'Good question, good questionl' 
roept Mike tegen een Nederlander die 
zojuist heeft gevraagd wat een potvis 
dagelijks eet. Onze groep van zo'n twin
tig personen bevindt zich in de donkere 
kelder, waar de schemerige sfeer is 
gecreëerd van de diepzee waarin de pot
vis regeln1atig onderduikt. Zo krijgen we 
alvast een indruk hoe de potvissen leven 
die we straks hopelijk op zee gaan zien. 

Mike, afkomstig uit Oregon (VS), 
heeft een strakke regie. Als we voor een 
enorme potvisdummie staan, gaat er 
een bandje lopen dat metalige tikken 
produceert. 'Dit is nu het geluid dat een 
potvis onder water lllaakt' doceert hij. 
Gefascineerd spitst het gezelschap de 
oren. Door de duisternis in de kelder is 
er een bijna gewijde sfeer ontstaan. Ruw 
wordt die onderbroken door een heftig 
gorgelend geluid in de buizen langs het 
plafond, Boven ons hoofd blijken zich 
de wc's van het bezoekerscentrum te 



bevinden! 
Mike levert ons snel af in een zaaltje 

met een band-diashow over walvissen. 
In een n1ierzoete overvloei duiken 
orea's op en potvissen onder. Zonder 
uitzondering bij een stralende n1idder
nachizon en aanzwellende violen. De 
duisternis van kelder en dia's heeft, na 
twee weken middernachtzon, een ver
dovende werking. Ik zit te don11nelen in 
lnijn stoel en vecht tegen de slaap. 

Potvissen! 
Aan boord van de PenOlni stijgt de 
spanning. We zitten een uur varen uit de 
kust van Andenes. Het veertig meter 
lange schip deint zachtjes op de golven 
van de oceaan. Bovenop de stuurhut 
hebben de 'researchers' een spuitende 
potvis 'gespot'. We zullen nu proberen 
het dier voorzichting te naderen op 
halve kracht. Op zo'n tweehonderd 
lneter afstand bestaat de potvis VOOl'na
n1elijk uit een ston1pe rugvin en een 
lange rug. Af en toe blaast hij water 
schuin voor zich uit omhoog. Hieraan is 
de potvis, ook op grote afstand, te 
onderscheiden van andere walvissen, 
die recht Olnhoog spuiten. Na vijfminu
ten trekt het dier de rug kronl. De gid-

Een aanbieding van vers walvisvlees bij de slager in 
Andenes, Noorwegen. Foto Martijn de Jonge 

sen aan boord waarschuwen: 'Let op, hij 
gaat duiken!' Alle zestig potvistoeristen 
richten camera's, video's en kijkers. 
Langzaam richt het enorn1e dier zijn 
achterljjf onlhoog. De staart verheft zich 
druipend van water in de lucht. Dan ver
dwijnt hij rechtstandig in de oceaan op 
zoek naar z'n hoofdvoedsel: reuze-inkt
vis. 

Nog vijf potvissen zullen we zien tij
dens onze trip, maar wel op grotere 
afstand. Een beetje jaloers tuur ik door 
de kijker in de verte naar een ander 
schip met potvistoeristen. Zonder scru
pules varen ze keer op keer tot bijna 
tegen de I uchthappende potvissen aan. 
'Dat zijn de commerciëlen uit Sto' 
bromt de gids met een neerbuigende 
klank. Hij n10et niets heb ben van de 
concurrentie uit het westelijker gelegen 
plaatsje Sto die niets aan onderzoek 
doet. 'Maar voor de foto kon1en ze wel 
erg n100i dichtbij de dieren', denk ik 
stiekum bij lnezelf. 

Staartenbestand 
Na drie uur is het n100i geweest. We sto
men terug naar Andenes onder het 



genot van soep en broodjes. De gidsen 
bedanken ons en zijn enthousiast over 
de resultaten van vandaag. Drie potvis
sen zijn goed gefotografeerd waardoor 
het 'staartenbestand' van de Andenes
populatie weer kan worden uitgebreid. 

De potvissafari's worden door onder
zoekers gebruikt voor veldonderzoek. 
Ze houden nauwkeurig bij hoe lang de 
dieren boven blijven en hoe vaak ze 
spuiten. Tevens maken ze lnet telelen
zen identificaOefoto's van de staarten. 
Iedere potvis heeft namelijk een unieke 
'rafelrand' langs de staart, zodat hij indi
vidueel te herkennen is. De afgelopen 
jaren zijn meer dan 400 verschillende 
staarten vastgelegd en in het cOlnputer
bestand ingevoerd. Uit dit staartonder
zoek is gebleken dat sonlmige individu
en jaar in jaar uit bij Andenes opduiken. 
Maar nog nooit is een potvis uit 
Andenes ergens anders gezien. Niet bij 
de strandingen in en rond de Noordzee 
maar ook niet in de kraamzones rond de 
Azoren en de Canarische Eilanden. 
Naast potvissen worden ook wel orca's 
'gespot'. Die verschijnen in de herfst 
ll1assaal in groepen voor de kust in het 
nabijgelegen Tysf]ord om te vissen op 
haring. 

Louter mamle~ies 
De potvis is een kosmopoliet waarvan 
de wereldpopulatie wordt geschat op 
zo'n 500.000 lot 2.000.000 exen1plaren. 
De potvissen bij Andenes zijn allen1aal 

tnannetjes die afkomstig zijn van de 
repoducerende populaties rond de 
Azoren en Canarische Eilanden. In het 
vOOljaar trekken ze naar de voedselrijke 
zones voor de kust van NOOlwegen. 

De wijfjes met jongen, kalven in jar
gon, blijven achter. Men vermoedt dat 
de mannetjes wegtrekken in verband 
met voedselschaarste. In de herfst keren 
de mannetjes weer terug naar de wijfjes 

Vanuit het Whale Centre in 
Andenesworden in de zomer 
da~eliJ.ks, als het weer het .. toelaat, 
walvissa.fari.'s georganiseerd. De 4 
tot 5· uur durende trips richten 
zich primair op het waarnen}en 
va.Q p()tvis~en. Heel aren toe wor
den er echter ook o rea 's en 
4wergvinyi~sen gespot Ook wor
den . korte tripjes georganiseerd 
naar de vogelrots bij Bleik, tien 
kilomet~r naar hetwe.sten gele~ 
gen. Op deze rots broeden onder 
andere 8Q.000 paar papegaa;idui., 
kers, kuifaalscholvers en zwarte 
zeekoeten; er zijn vaak vele zee
arenden te zien. De potvissafari 
kost ongeveer f 160 (Bfr 2900), 
inclusief rondleiding in het Whale 
Centre. De twee uur durende zee
vogeltrip naar de rots van Bleik is 
te nlaken voor f 65 (Bfr 1180). 



en worden er haren1s gevormd voor de 
voortplanting. De in en rond de 
Noordzee gestrande dieren waren alle
n1aal mannetjes die waarschijnlijk tij
dens de trek ter hoogte van Schotland in 
de fout waren gegaan. In plaats van de 
diepe oceaan te volgen doken ze de 
ondiepe Noordzee in, vaak met fatale 
afloop. De belangrijkste strandingen van 
de afgelopen winters vonden plaats in 
België (4 ex., noven1ber '94), op de 
Orkneys (GB) (11 ex., december '94), bij 
Den Haag (3 ex., januari '95) en in 
Denemarken (16 ex., januari '96). 
Zoogdier berichtte daar al eerder over. 

Tot begin jaren zeventig werd de pot
vis bejaagd vanwege de grote hoeveel
heid hoogwaardige olie in z'n enorme 
kop. Nadat daar kunstmatige vervangers 
voor waren gevonden werd hij niet n1eer 
bejaagd. Potvistoerisn1e vindt plaats op 
IJsland, de Azoren, de Canarische 
Eilanden en in Noorwegen. 

Garantie! 
Het waarnemen van potvissen tijdens de 
tochten wordt gegarandeerd! Wie geen 
potvis te zien krijgt ontvangt gratis een 
ticket voor de volgende dag. Jaarlijks 

De potvis duikt: de staart verheft zich, een sluier van 
water achterlatend, en verdwijnt langzaam in zee. 
Foto's Martijn de Jonge 

gaan ongeveer tienduizend n1ensen op 
walvis safari vanuit Andenes. De 
Duitsers liggen daarbij aan kop met 35 
%, op afstand gevolgd door Noren (15%) 
en Zweden (15 %). Het Nederlandse 
bezoek staat op de zevende plaats (5%), 
na Zwitsers, Italianen en Fransen. 

Hartstikke lekker 
Op de terugweg praat ik met twee 
Noorse dienstplichtigen. Ze zien er hef
tig uit, met hun camouflagekleding en 
wenkbrauwpiercing. Ze blijken in de 
keuken van de marinebasis bij Andenes 
te werken. 'Walvisbiefstuk? Hartstikke 
lekker' vinden ze unaniem. En ook voor 
walvisgehakt wisten ze wel goede recep
ten. Helaas, helaas, er was maar zelden 
aanvoer van dwergvinvis, zeggen ze met 
oprechte teleurstelling in hun sten1 . ..."., 

Martijn de Jonge, Simonshaven
straat 38, 1107 VB Amsterdam 
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E __ EN 
VE G 

AndréKaper 

Sinds 1995 vindt er in een flink aantal gebieden een jaar
lijkse telling van eekhoornnesten plaats, in het kader van 
het project 'Zoogdiermonitoring' . Iedere eekhoorn heeft 
een redelijk stabiel aantal nesten, gen1iddeld vier tot vijf 
per eekhoorn. Het aantal nesten in een bosgebied geeft 
dus een goede indruk van het aantal eekhoorns. On1dat 
gebleken was dat in Gelderland veel mensen zich als 
deelnen1er hadden opgegeven zonder echter daadwerke
lijk nesten te tellen, heb ik daar in januari een excursie 
georganiseerd met als onderwerp het herkennen van eek
hoornnesten. Want kennisgebrek bleek de oorzaak van 
het gesignaleerde gebrek aan aktie. 

Het zoeken van eekhoornnesten vergt veel van de 
nekspieren, maar is leuk werk! Foto Dennis Wansink 

De excursie werd gehouden in een ter
rein van Natuurn10numenten te 
Wolfheze, onder leiding van twee des
kundigen, Wim Nieuwenhuizen en 
Harry Bussink, beiden werkzaan1 bij het 
IBN (Instituut voor Bos- en Natuur
onderzoek). Zij hadden het gebied tevo
ren geselecteerd en reeds een aantal 
nesten opgezocht. Van de dertig belang
stellenden die wij in Gelderland kenden 

waren er achttien gekomen. Het was 
door deze opkomst een grote en gemo
tiveerde groep die tot het allerlaatste 
(water)koude moment veel belangstel
ling aan de dag legde. Ook de grote des
kundigheid en het enthousiasme van de 
leiding beeft veel bijgedragen aan een 
geslaagde dag. De excursie is zelfs zo 
goed bevallen dat vrijwel alle aanwezi
gen aangaven meteen zelf aan de slag te 
gaan. 

ComfOli 
Na aankomst op het station van 
Wolfheze werden we ontvangen met 
een kopje koffie in restaurant 'Het 
Wolvenbosch '. Daar konden we genie
ten van een korte dialezing waarin vele 
'loofnesten' (eekhoornnest in loof
boon1) en 'naaldnesten' (eekhoornnest 
in naaldboon1) de revue passeerden. 
Ook leerden we dat eekhoorns gesteld 
zijn op comfort: de binnenkant van het 
nest bekleden ze met mos en repen bast 
zodat het nest van binnen lekker warn1 
en zacht is. 

Met dit verhaal in ons hoofd stapten 
we het restaurant uit en meteen het 
natuurterrein in. Reeds in de eerste 
twee kilometer zagen we maar liefst 15 
nesten: bewoonde nesten (zonder door-



zicht en goed onderhouden), vervallen 
nesten (nesten met gaten waardoor je 
het daglicht kan zien), naaldnesten en 
loofnesten. Bovendien kon iedereen 
ruim voldoende afgekloven denneap
pels als souvenir verzanlelen. Zelfs 
zagen we nog één heuse eekhoorn in 
een boom. Het beest was zo vriendelijk 
0111 even te poseren en daarna zowaar in 
zijn nest, hogerop in de boom, te klim
men. Het bewijs was geleverd: hier 
woont een eekhoorn! 

Lawaaiminnaars? 
De nesten bleken geclusterd te zijn aan 
bosranden bij de snelweg en bij de 
spoordijk die het bosgebied ieder aan 
een kant begrenzen. Eekhoorns zijn 
blijkbaar niet vies van de herrie van het 
mensenverkeer, in tegenstelling tot 
enkele excursiedeelnemers, die de aan
stormende treinen wat minder konden 

Eekhoorns gebruiken nestmateriaal dat voor het grij
pen ligt. Wonen ze in een naaldboom, dan gebruiken 
ze takken met naalden. Ligt er wol in de buurt? Nou, 
dan gebruik je dat toch! Foto André Kaper 

waarderen. Naast eekhoornnesten 
zagen we een havikshorst, een kraaie
nest en een heksenbezem, zodat de ver
schillen met eekhoornnesten goed dui
delijk waren. 

Vervolgens hebben we het 'in linie 
lopen' uitgeprobeerd. In de handleiding 
van Zoogdiermonitoring voor de eek
hoornnesttellingen wordt namelijk 
voorgesteld om met meerdere mensen 
in een rij de nesten te zoeken. Hier 
bleek vooral dat het niet meevalt om 
met achttien mensen voortdurend recht
uit te b lijven lopen en niet elkaars 
looprichtÎng te kruisen! Toch vonden we 
zo nog drie nesten. 



Een 'loofnest'. Als je nesten van eekhoors gaat tellen, 
moet je wachten tot de bladeren van de bomen zijn. 
Foto André Kaper 

Advertentie 

Goed gemotiveerd 
Dit was meteen de afronding van de 
excursie: iedereen had genoeg nesten 
gezien om op te teren, voldoende kaal
gevroten denneappels voor thuis en 

BioQuip 

14 

bovendien een druipneus en koude 
tenen. In het restaurant warmden we 
ons weer op en deden ons ie goed aan 
snert met roggebrood of taart en warme 
chocolademelk. Tijdens het naborrelen 
bleek iedereen veel geleerd te heb ben 
en flink gemotiveerd te zijn een telge
bied te zoeken en daarin te tellen. 

Mensen die ook willen meedoen aan 
de Eekhoornnesttellingen van Zoog
diermonitoring, kunnen zich bij het 
VZZ-bureau opgeven. U krijgt na opga
ve een handleiding en telfonnulieren 
thuisgestuurd. Meer dan een algen1ene, 
globale kennis van zoogdieren is niet 
vereist. De telperiode valt in februari, 
dus u kunt in de rest van dit jaar alvast 
rustig een telgebied zoeken en verken
nen. Misschien zien we u dan op de vol
gende excursie? 

Tip voor terreinbeheerders: enkele 
beheerders van Natuurmonumenten 
tellen de eekhoornnesien in hun eigen 
gebied. Misschien iets voor u of een col-
lega? -ft 

Andrê Kaper,Proy.ÇoÖrd .. Eelc
hoornty~lingen Gelderland & 
Latl(j~~fjk (Joördmator Zoogdier
I11011itgring? VZZ,. Emmalaan 41, 
3S81IiP Utrecht. (NL) 

HET adres voor vleermuis detectors 

- ook te gebruiken voor krekels 
en sprinkhanen -

Longworth en trip-trap vallen 

halogeen veldlampen etc. 

Info tel.: 071 - 5314979 (ook 's avonds) fax 5766268 (NL) 
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VlEERMUIZEN MONITOREN 
VIA PTT- OUTES: 
HO WE TBAT? 

Zo'n drie jaar geleden begonnen de Vereniging voor 
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherlning en de 
Vleern1uiswerkgroep Nederland lnet het op systemati
sche wijze tellen van zoogdieren, het zogenaalnde 'moni
toren'. Ook vleennuizen worden 'gemonitord', onder 
andere met PTT-tellingen. Denk nu niet dat de mannen 
en vrouwen, die voor dag en dauw de post bezorgen of 
's nachts telefoonkabels leggen, tussendoor wat vleer
muizen tellen: PTT staat voor Punt- en Transect-

Tellingen. 
De doelstelling van Zoogdiern10nitoring 
is on1 een beeld te krijgen van de aan
talsontwikkeling van zoogdieren in 
Nederland. Door op verschillende plaat
sen in Nederland regeh11atig en op een 
gestandaardiseerde wijze tellingen uit te 
voeren, kan over een periode van enke
le jaren bepaald worden of een soort in 
aantal vooruit of achteruit gaat of stabiel 
blijft. Door de gestandaardiseerde werk-

Rom bout de Wijs tijdens een Punt- en TransectTelli ng 
van vleermuizen. Foto Ivar Pel 

wijze is het ook mogelijk om gebieden 
n1et elkaar te vergelijken. Zo kan de ont
wikkeling van de haas in Oost
Nederland vergeleken worden n1et die 
in West-Nederland, of de ontwikkeling 
van de n1eervleermuis in gebieden bin
nen de Ecologische Hoofdstructuur 
(ERS) 111et die in gebieden buiten de 
ERS. 

Een van de n1ethoden die voor Zoog
diermonitoring worden toegepast is de 
Punt- en Transect-Tellingen (PTT) van 
vleern1uizen. Deze methode is afgeke
ken van de vogelaars die al vele jaren 
n1et succes Punt- en Transect-Tellingen 
van vogels toepassen. Bij de PTT van 
vleermuizen wordt 's nachts een vaste 
route gelopen, waarbij op regelmatige 
afstand even wordt stilgestaan (op de 
'punten') om het aantallangsvliegende 
vleern1uizen te tellen, alsn1ede het 
maximale aantal dat tegelijkertijd 
gehoord wordt. Het tellen gebeurt aan 
de hand van de echolocaties van de 
vleern1uizen, die met een batdetector te 
horen zijn. Voorbijvliegende vleennui
zen zijn te herkennen aan het harder en 
daarna weer zachter wordende geluid 
van hun echolocatie. 

Vleermuizen die gehoord worden tij
dens het afleggen van de routes tussen 
de meetpunten kunnen eveneens geteld 
worden (de 'transecten'). De route mag 
ook per fiets afgelegd worden, als het 
lnaar bij elke telling en elk jaar op 



Jagende watervleermuis. Foto KamieJ Spoefstra 

PTT van vleermuizen wordt nu al op 
een aantal plaatsen in Nederland toege
past en levert waardevolle gegevens op. 
Daarom werd deze lnethode ook toege
past voor een opdracht van het 
Informatie- en KennisCentrum Natuur
beheer (IKC-N). 

Duursche Waarden en Blauwe Kamer 
In het voorjaar van 1996 vroeg het IKC
N de Stichting Vleermuisbureau of het 
mogelijk was op korte termijn een beeld 
te geven van de vleermuissoorten die in 
de natuurontwikkelingsgebieden 
'Duursche Waarden' en 'Blauwe Kamer' 
leven of er gebruik van maken. Deze 
natuurgebieden liggen in de uiterwaar
den van respectieveljjk de IJssel en de 
N ederrijn. Om aan dit verzoek te kun
nen voldoen is gekozen voor een inven
tarisatie van kolonies en het uitvoeren 
van een intensieve Punt- en Transect
Telling. Omdat het (voorlopîg) om een 
eenmalige telling ging, is voor een iets 
andere methode gekozen dan bij het 
project Zoogdiernl0nitoring gebruikelijk 
is. De werkwijze was als volgt. 

In de onderzoeksgebieden werden 
routes uitgezet die zoveel n10gelijk bio
topen doorkruisten. Op de routes lagen 
vijf meetpunten. Het afleggen van de 
route, inclusief vijf minuten tellen op 
ieder meetpunt, nam ongeveer een uur 
in beslag. Hierdoor was het mogelijk de 
route vier keer per nacht te lopen, van 
zonsondergang tot zonsopgang. 
Bovendien werd in de avond- en och
tenduren gezocht naar kolonies. In elk 

gebied zjjn gedurende drie nachten tel
lingen uitgevoerd: twee in juli en één in 
augustus. 

Watervleennuizen of franjestaarten ? 
On1 tot een zekere detenninatie van de 
jagende vleermuizen te komen, werden 
foto's gemaakt. Het fototoestel werd 
daarbij 'lukraak' gericht op een langs
vliegend dier. Het toestel was geladen 
met een zeer gevoelige fihn (3200 asa) 
en er werd gebruik gemaakt van twee 
krachtige flitsers. Op deze nlanier kon
den er tussen de routes door zeer snel 
foto's gemaakt worden van de boven de 
slenken jagende vleermuizen. Twee 
exemplaren bleken op de foto's deter
mineerbaar te zijn: allebei watervleer
muizen Myotis daubentonii. 

Geen verblijfplaatsen 
In geen van de twee gebieden zijn ver
blijfplaatsen van vleermuizen gevonden. 
De gebieden lenen zich daar ook niet 
goed voor door het ontbreken van oude 
100fbOlnen en huizen. Het zuidelijke 
deel van de Duursche Waarden is wel 
geschikt, maar het terrein was daar te 
moeilijk begaanbaar om naar verblijf
plaatsen te zoeken. 

Net bulten de Blauwe Kanler is wel 
een solitair dwergvleermuismannetje 
Pipistrellus pipistrellus in een huis aan
getroffen en in de steenfabriek net bui
ten de Duursche Waarden is één groot
oorvleernluls Plecotus auritus gevonden. 
Het grootste deel van de steenfabriek 
was echter moeilijk toegankelijk. Het 
zou kunnen dat zich elders in het 
gebouw meer vleermuizen ophielden, 



n1aar dit was niet te controleren. 
Verder weg van de natuurontwikke

lingsgebieden bevinden zich in beide 
gevallen oude beukenlanen en bos. Van 
de Grebbeberg ten noorden van de 
Blauwe Kan1er is bekend dat er zich 
kolonies rosse vleermuizen Nycta!us 
l10cfula en watervleermuizen bevinden. 
Op zo'n twee kilometer ten westen van 
de Duursche Waarden is in een oude 
beukenlaan een kolonie rosse vleen11ui
zen aangetroffen. Op 4 augustus 1996 
werden hier minin1aal zes uitvliegers 
geteld. De rosse vleern1uizen die in de 
Duursche Waarden zelf zijn gehoord, 
zijn waarschijnlijk van deze kolonie 
afkomstig. 

Voornamelijk jachtgebieden 
In tabel 1 staan de resultaten van de tel
lingen. Duidelijk is dat in beide natuur
on twikkelingsgebieden d wergvleerm ui
zen het meest gehoord werden. In de 
Duursche Waarden zijn watervleermui
zen een goede tweede. 

Aangezien verblijfplaatsen ontbreken, 
ligt het voor de hand dat de beide uiter
waarden door de vleennuizen alleen als 
jachtgebied gebruikt worden. Om hier 
meer inzicht in te krijgen, is tijdens de 
tellingen tevens het aantal keren dat een 
vleern1uis een insekt ving genoteerd. 
Dit laatste is te horen aan de versnelling 
van het pulsritIne van de vleermuis. 
Normaal gesproken moet een vleermuis 
wachten tot de echo van een uitgestoten 
puls ontvangen is, vóórdat er een nieu
we puls kan worden geproduceerd. 
Naarmate de vleermuis dichter bij een 
insekt komt, arriveren de op het insekt 

Dwergvleermuizen gebruikten de natte open vlakten 
in de Blauwe Kamer opvallend veel als jachtterrein. 
Foto Kamiel Spoelstra 

weerkaatste pulsen eerder en kan dus 
sneller de volgende puls worden uitge
stoten. Dit resulteert in een pulsversnel
Eng, uiteindelijk gevolgd door een korte 
pauze waarin het insekt verorberd 
wordt. Op de detector is dit hele proces, 
een zogenaamde 'vangstbuzz', goed 
hoorbaar. 

Vooral dwergvleermuizen bleken in 
de twee gebieden veel te jagen. Van hen 
zijn op n1eerdere meetpunten veel 
vangstbuzzen waargenomen. Van de 
overige soorten was dit alleen voor de 
rosse vleern1uis op één meetpunt in de 
Duursche Waarden het geval en voor de 
meervleermuis op één lneetpunt in de 
Blauwe Kamer. 

Opvallend was dat de jagende dwerg
vleermuizen in de Blauwe Kamer voor
al boven de natte open vlakte in het 
westen werden gehoord. Bij gebrek aan 
bomen en struiken als windvang en 

Tabel 1. Gemiddeld aantal passerende vleermuÎzen per 
vijf minuten op alle meetpunten en transecten samen. 

Blauwe Kamer Duursche Waarden 

dwergvleermuis 7,12 2,38 
ruige dwergvleermuis 0,95 0,17 
laatvlieger 0,02 0,09 
rosse vleermuis 0,29 0,26 
watervleermuis 0/26 1,12 
meervleermuis 0,07 0,02 
grootoorvleerm uis 0,27 0,15 



Gewone grootoorvleermuÎzen worden gemakkelijk 
gemist vanwege hun zachte echo locatie en omdat ze 
dicht in de vegetatie jagen. Foto Kamiel Spoe/stra 

oriëntatiepunt leek deze vlakte voor 
jagende vleermuizen niet erg gunstig. 
Jagende dwergvleermuizen waren hier 
echter zeer succesvol: genliddeld wer
den tijdens de vijf minutentellingen 
bijna twee vangstbuzzen per passerende 
vleern1uis gehoord. 

Ook in de Duursche Waarden bleken 
de jagende vleermuizen, afgaande op de 
gemeten passagefrequentie, een voor
keur voor bepaalde plaatsen te hebben. 
En ook hier waren ze zeer succesrijk. 

Figuur 1. Landelijke trends in de aantalsontwikkeling 
van rosse vleermuis, dwergvleermuis en watervleer
muis op basis van de ontwikkeling in de gemiddelde 
presentie per route tijdens Punt- en Transect
Tellingen În de periode 1990-1996. Gegeven is de 
gemiddelde presentie ten opzichte van die in het 
start jaar 1990, die op 100% is gesteld. 

90 92 

Jaar 
94 96 

Dwergvleer 

Watervleer 

- Rosse vl. 

Op een van de meetpunten, de smalle 
landtong in het oosten van het gebied, 
werden gemiddeld 4,6 vangstbuzzen per 
passerende dwergvleermuis gehoord en 
3,7 per passerende watervleernluis! 

De waarde van de PTT 
Bij de inventarisatie van de twee natuur
ontwikkelingsgebieden ging het on1 het 
verkrijgen van een snel inzicht in het 
gebruik van de gebieden door vleermui
zen. De Punt- en Transect-Tellingen 
leenden zich daar uitstekend voor. In 
drie nachten is een goed beeld verkre
gen van de soorten die de gebieden 
gebruiken en van de manier waarop ze 
deze gebruiken. Door de combinatie 
van gegevens van passage-frequentie en 
jachtsucces werd duidelijk dat de vleer
muizen een voorkeur hadden voor de 
natie delen van de gebieden. Die delen 
dus, die ontstaan zijn als gevolg van de 
nlaatregelen die in het kader van de 
natuurontwikkeling zijn genon1en. Het 
natter worden van de uiterwaarden en 
de invloed van herhaaldelijke overstro
mingen hebben mogelijk de dichtheid 
aan insekten verhoogd, waardoor de 
waarde als jachtplaats voor vleermuizen 
wellicht is toegenomen. 

Helaas is het niet mogelijk om deze 
uitspraak te toetsen aan de hand van de 
inventarisatie die bij de start van deze 
natuurontwikkelingsprojecten - in 1990 -
is uitgevoerd. Toen is geen gestandaar
diseerde methode gebruikt, maar zijn de 
gebieden alleen op het aantal aanwezige 
soorten geïnventariseerd. Hierin blijkt 
geen verandering te zijn opgetreden. 



Het aantal soorten is gelijk gebleven. Of 
als gevolg van de ingrepen hun gebruik 
van het landschap of hun aantallen ver
anderd zijn, valt niet nleer te achterha
len. Dat is jammer, want nu weten we 
ook niet of deze natuurontwikkelings
projecten een positieve dan wel een 
negatieve invloed op de vleermuisfauna 
gehad hebben. Eigenlijk zou elk natuur
ontwikkelingsproject begeleid moeten 
worden door een meetnet van Zoog
diermonitoring . 

De aanhouder wint 
De grootste waarde van Punt- en 
Transect-Tellingen ligt in de regelmatige 
herhaling in de loop der jaren. Dat bete
kent dus elk jaar op dezelfde wijze en 
langs dezelfde routes vleermuizen tel
len. Punt- en Transect-Tellingen zijn 
echt iets voor mensen met een lange 
adem. De volhouders krijgen daardoor 
wel gegevens waarmee uitspraken over 
de ontwikkeling van hun lokale vleer
muispopulatie gedaan kunnen worden. 

Een bijkomend voordeel van de PTT 
is dat met deze nlethode soorten geteld 
worden die tijdens de kolonietellingen 
in juni gemist worden. Het gaat dan 
vooral om boombewonende soorten, 
zoals rosse vleermuis, ruige dwergvleer
muis, grootoorvleermuis en watervleer
nluis. 

Binnen het project Zoogdiermoni
toring zijn een aantal PTT-routes waar 
al sinds 1990 vleennuizen worden 
geteld. In figuur 1 staan voor drie soor
ten de trends weergegeven van de aan
talsontwikkeling langs deze routes. Een 

De slenken in de Duursche Waarden worden veel 
gebruikt door watervleermuizen. Foto Kamiel 
Spoelstra 

voorzichtige conclusie is dat de dwerg
vleermuis sinds 1990 een toenan1e 
kende en de rosse vleennuis een afna
me. Ondanks een opleving in 1995 lijkt 
de trend van de rosse vleernluis een 
continu dalende te zijn. De komende 
jaren moeten uitwijzen of de trend 
ombuigt en het aantal waargenonlen 
rosse vleermuizen weer toeneenlt, bij
voorbeeld ten gevolge van natuuront
wikkelingsprojecten als die in de 
Duursche Waarden en de Blauwe 
Kamer. ...,., 

Kamiel S poelstra Dr.oeven~ 
daalsesteeg 97 6708 PS 
Wageningen. De nni 5 Wansink, 
Annastraat 3, 6821 EK Anlhem 
WIl je meer weten .over de Punt
Transect-Thllingen van Zoog
diermonitoring, neem dan con
tact .op met André Kaper, 
telef.oon 030-2544642 (NL). 
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Frank Mertens & Albert Foprna 

Door zijn leefwijze in de directe nabijheid van n1ensen 
geniet de kerkuil veel belangstelling. Onder andere door 
intensivering van de landbouw is de soort echter in aan
tal sterk teruggelopen. Mede doordat ruim duizend vrij
willigers van de kerkuilenwerkgroep zich inspannen om 
meer nestplaatsen te creëren, zit de soort alweer een tijd
je in de lift. In 1995 is het 'Soortbeschern1ingsplan 
Kerkuil' van start gegaan, met als doel de kerkuil en het 
landschap waarin hij leeft te beschern1en en te onderzoe
ken hoe de aantalstoenalne gestimuleerd kan worden. 
Vogelbescherlning Nederland voert het soortbescher
mingsplan uit. 

Een van de onderdelen van het plan 
betreft een biotoopproef. In deze proef 
wordt aan boeren, die broedende kerk
uilen op hun erf hebben, gevraagd Oln 
een kleÎn deel van hun grasland op een 
andere manier te beheren. Het aange-

Holletjes van veldmuizen vind je vooral langs de ran
den van weilanden. Foto Frank Mertens 

paste beheer bestaat uit het minder 
maaien en niet bmnesten en beweiden 
van grasstroken. De boeren ontvangen 
hiervoor en vergoeding. 

Ruig gras = meer muizen? 
Door dit aangepaste beheer ontstaat een 
ruige vegetatie, die - in theorie - voor 
nluÎzen aantrekkelijker is onl in te leven 
dan het intensief beheerde grasland. 
Het verhogen van de mUIzendichtheid 
is dus het doel van deze proef. In agra
rische gebieden vormen veldmuizen 
Microtus arva/is en bosspitsnluizen 
Sorex araneus het stapelvoedsel van 
kerkuilen. Respectievelijk 30% en 40% 
van de 90.313 prooiresten die De Bruijn 
(1979, 1994) in kerkuilbraakballen aan
trof, waren van deze twee soorten. 
Veldmuizen worden in agrarische gebie
den vooral aan de randen van weilanden 
en akkers aangetroffen, met name in de 
wat ruigere vegetaties (zie bijvoorbeeld 
Remmelzwaai & Voslamber, 1996). 
Door binnen het territorium van een 
kerkuil zulke ruige vegetaties te creëren 
hoopt Vogelbescherming Nederland het 
voedselaanbod voor de kerkuil te bevor
deren, zodat deze lneer jongen kan 
groot brengen en de kerkuilpopulatie 
uiteindelijk zal toenemen. 

Om te controleren of het aangepaste 
beheer inderdaad leidt tot een toenanle 
van het aantal (veld)nluizen, is de 
Vereniging voor Zoogdierkunde en 



Zoogdierbescherming (VZZ) gevraagd 
om dat te onderzoeken. In drie proefge
bieden, in Friesland, de Liemers en de 
Achterhoek, werden zestien locaties 
gekozen. Daarvan worden er acht op 
bovengenoen1de l11anier beheerd, de 
proeflocaties. De andere acht worden op 
de gangbare n1anier beheerd en dienen 
als vergelijking, de blanco's. Alle loca
ties worden twee keer per jaar bemon
sterd met behulp van inloopvaJlen van 
het type Longworth. Het onderzoek 
begon in het voorjaar van 1995. 

Het bleek niet zo gemakkelijk boeren 
te vinden die bereid waren een stukje 
van hun weiland voor de proef op te 
offeren. Het is daarom niet vanaf het 
begin gelukt on1 in alle gebieden zestien 
locaties te bemonsteren. 

De eerste resultaten 
In Friesland zijn tot nu toe op de proef
locaties geen veldmuizen gevangen, 
maar wel veel bosn1uizen Apodemus syl
vatieus (tabel 1). In de Lien1ers en in de 
Achterhoek zijn op de proeflocaties wél 
veldmuizen gevangen. Tevens werden 
hier boslnuizen, twee rosse woeln1uizen 
Clethriol1omys glm'eolus, een bosspits
muis en een huisspitsmuis Crocidura 
rllssula gevangen. 

Ondanks een intensief vangprogram
ma zijn de aantallen gevangen n1uizen 
erg laag. Vooral de vangsten in de Friese 
graslanden vallen tegen. De blanco's 

21 
Voor de kerkuil is een soortbeschermingsplan in wer
king gezet. Foto Afbert Fopma 

blijken na twee jaar nog steeds soorten
rijker dan de proeflocaties. 

In de Achterhoek en de Lien1ers is het 
precies omgekeerd. Hier werden in het 
eerste jaar al meteen veldn1uizen gevan
gen, zowel in de blanco's als op de 
proeilocaties. 

Toch is er op son1n1ige proeflocaties 
in Friesland al een (op het oog) ideaal 
veldmuisbiotoop ontstaan, in de vorm 
van een ruige vegetatie. Dit had dus al 
tot meer veldmuisvangsten n10eten lei
den. 

Overwinteringsplaatsen 
Hoewel het nog wat vroeg is om con
clusies te trekken, denken wij dat de 
lage vangsten in Friesland er op duiden 
dat in de directe Olngeving van de proef
locaties weinig of helen1aal geen veld
muizen leven. Het zal daaron1 enige tijd 
duren voordat de Friese veldn1uizen de 
ruige vegetaties gevonden hebben. Het 
landschap op de locaties in Friesland 
bestaat uit monotone grootschalige 
graslanden, zonder noemenswaardige 
kleine landschapselementen (houtwal
len, overhoekjes, bosjes e.d.). In de 
Achterhoek is het landschap veel klein
schaliger en daardoor afwisselender; 
vern10edelijk zijn daar de diverse soor
ten kleine zoogdieren altijd wel in de 
buurt van de proeflocaties aanwezig. 

Uit de literatuur (o.a. Boyce, 1988) is 
bekend dat veldn1uizen beter in staat 
zijn de winter te overleven in dichte 
vegetatie, zoals overhoekjes, dan in het 
open veld. Daarentegen kunnen ze zich 
beter voortplanten in het open veld dan 

Tabel 1. Gemiddeld aantal (per raai van tien vallen) 
gevangen (spits)muizen tijdens de biotoopproef in 
Friesland, en in de Achterhoek en Liemers gezamen
lijk. In Friesland is in twee jaren, gedurende twee sei
zoenen (voor- en najaar) gevangen, in de 
Achterhoek/Liemers is in één jaar, gedurende twee 
seizoenen gevangen. 
(n) = aantal bemonsteringen (raai x seizoen x jaar). 

bos
muis 

huis
muis 

dwerg- veld
muis muis 

rosse 
woelmuis 

bos- huis-
spitsmuis spitsmuis 

Friesland 
blanco (41) 0.20 0.05 0.02 0 0 0 0.12 
proef (22) 0.36 0 0 0 0 0 0 

Achterhoek/Liemers 
blanco (16) 0.63 0 0 0.19 0 0.13 0 
proef (13) 1.15 0 0 0.85 0.15 0 0.08 



Mogelijk heeft de toename van de kerkuil te maken 
met de opmars van de huisspitsmuis in l\Iederland. 
Foto Frank Mertens 

in de overhoekjes. Er trad in het onder
zoek van Boyce in het voorjaar dan ook 
vaak een verplaatsing op van deze over
hoekjes naar de weilanden. 

In Friesland is het aanbod aan dichte 
vegetaties, waarin de veldmuizen zich 
's winters kunnen terugtrekken, laag, 
zeker in de omgeving van de onder
zoelcslocaties. Hoewel de proefstroken 
voor veldmuizen geschikt lijken, wor
den ze mogelijk niet bezet omdat er 
geen veldmuizen in de directe omge
ving aanwezig zijn. Dit voorjaar willen 
we daaron1 wat meer aandacht besteden 
aan mogelijke overwinteringsplaatsen, 
door niet alJeen de vegetatie op de vang
locaties te beschrijven, n1aar ook die 
binnen een straal van 100 meter rond de 
onderzoekslocaties. 

Huisspitsmllis 
Door schade en schande wijs geworden, 
weten we nu dat de praktijk niet altijd zo 
simpel is als de theorie wil doen gelo
ven. Om te voorkomen dat we achter de 
feiten aan blijven lopen, zullen ook de 
braakballen van de kerkuilen in de 

proefgebieden verzameld worden. 
Analyse van de braakballen zal moeten 
uitwijzen welke prooien de kerkuilen nu 
eten en of er een verschuiving in hun 
voedsel optreedt in de loop van het 
onderzoek. De Bruin (1979) merkte bij
voorbeeld op dat de huisspitsmuis plaat
selijk een belangrijke voedselbron voor 
de kerkuil kan zijn. De huisspitsmuis, 
die oorspronkelijk meer in het oosten 
en zuiden van het land voorkwam, heeft 
zich nu nagenoeg over heel Nederland 
verspreid. Ook in zeer intensief beheerd 
agrarisch gebied komt de huisspitsmuis 
nu voor; hij kan daar zelfs talrijk zijn. 
Zo werd in Petten (Noord-Holland), in 
zeer intensief beheerd agrarisch bollen
land, de eerste huisspitsmuis in 1988 
waargenomen (Koning, 1988). In 1992 
vestigde de kerkuil zich hier (Koning, 
1992). De huîsspitsmuis maakt tegen
woordig 70% van het voedsel van de 
kerkuil uit. 

Het is zeer goed mogelijk dat ook de 
Friese kerkuilen m0111enteel vooral 
huisspÎtsllluizen eten. Het is dan ook de 
vraag of een aangepast beheer gericht op 
het verhogen van de veldmuizenstand 
wel leidt tot een toename van het broed
succes van de Friese kerkuilen. Mogelijk 
is er voor het verhogen van het broed-



succes van de kerkuilen geen algemene 
beheersmaatregel, maar moet die afge
sten1d worden op de lokale situatie. 

Nog drie jaar te gaan 
Het 'Soortbeschenningsplan Kerkuil' 
zal nog tot het jaar 1999 lopen. Tegen 
die tijd moet de invloed van beheer op 
de prooidieren bekend zijn en moet de 
relatie prooidier-kerkuil duidelijk zijn. 
De resultaten zullen te zijner tijd in 
Zoogdier gepubliceerd worden. --rf 
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Maurice La Haye 

In n1aart is de Atlas van de Nederlandse Vleennuizen 
gepresenteerd aan het publiek, het resultaat van vele 
uren (nachtelijk) veldwerk en doorzettingsvermogen. 
De spil van het atlasproject was Herman Lin1pens. Hij 
benadrukt dat het niet 'zijn' atlas is geworden, maar dat 
het vooral de atlas is van de vele (veld)medewerkers die 
bij nacht en ontij op pad zijn geweest. Met veel enthou
siasme heeft Herman, die inlniddels in Duitsland met 
zijn vleennuiswerk is doorgegaan, zich ingezet voor het 
Vleermuis Atlas Project. Voldaan kan er teruggekeken 
worden op een son1S zeer drukke periode. 

Hoe ben je in het vleermuizenwerk verzeild 
geraakt? 
In eerste instantie hadden vleermuizen niet 
mijn speciale belangstelling, ik was veel 
n1eer een geluidjesfreak. Pas tijdens lnijn 
studie aan de Landbouwuniversiteit in 
Wageningen ben ik in aanraking gekomen 
met vleermuizen en de toenn1alige pro ble
n1atiek rond de echolocatie. 

Het determineren van vleermuizen aan 
de hand van geluid gold tijden lang als te 
moeilijk, totdat ik vernam dat Ingn1ar 
Ahlén in Zweden veel onderzoek aan vleer
muizen deed. Ik heb toen een brief naar 
Zweden gestuurd en was eigenlijk onmid
dellijk welkon1. Na aankon1st in Zweden 
zijn we toen gelijk het veld in gedoken. 

Win1 Bongers, die docent was van de vak
groep Natuurbeheer in Wageningen, heeft 
l11ij toen geweldig gesteund en 
gestin1uleerd. Dankzij hen1 ben ik behou
den gebleven voor het vleermuizenwerk. 
Na terugkon1st u-it Zweden kon ik kiezen: 
of een onderzoek naar boommarters gaan 
doen bij Sim Broekhuizen of een echoloca
tie-onderzoek. Het is het laatste 
geworden ... 

Herman Limpens voelde zich vooral een 
manager, als coördinator van het Vleermuis 
Atlas Projekt. Foto Wim Bongers 

Het atlasproject moest toen nog volledig van 
de grond komen. 
De eerste subsidie voor het Vleern1uis Atlas 
Project is pas in 1987 toegekend, daarvoor 



Het aantal soorten is gelijk gebleven. Of 
als gevolg van de ingrepen hun gebruik 
van het landschap of hun aantallen ver
anderd zijn, valt niet nleer te achterha
len. Dat is jammer, want nu weten we 
ook niet of deze natuurontwikkelings
projecten een positieve dan wel een 
negatieve invloed op de vleermuisfauna 
gehad hebben. Eigenlijk zou elk natuur
ontwikkelingsproject begeleid moeten 
worden door een meetnet van Zoog
diermonitoring . 

De aanhouder wint 
De grootste waarde van Punt- en 
Transect-Tellingen ligt in de regelmatige 
herhaling in de loop der jaren. Dat bete
kent dus elk jaar op dezelfde wijze en 
langs dezelfde routes vleermuizen tel
len. Punt- en Transect-Tellingen zijn 
echt iets voor mensen met een lange 
adem. De volhouders krijgen daardoor 
wel gegevens waarmee uitspraken over 
de ontwikkeling van hun lokale vleer
muispopulatie gedaan kunnen worden. 

Een bijkomend voordeel van de PTT 
is dat met deze nlethode soorten geteld 
worden die tijdens de kolonietellingen 
in juni gemist worden. Het gaat dan 
vooral om boombewonende soorten, 
zoals rosse vleermuis, ruige dwergvleer
muis, grootoorvleermuis en watervleer
nluis. 

Binnen het project Zoogdiermoni
toring zijn een aantal PTT-routes waar 
al sinds 1990 vleennuizen worden 
geteld. In figuur 1 staan voor drie soor
ten de trends weergegeven van de aan
talsontwikkeling langs deze routes. Een 

De slenken in de Duursche Waarden worden veel 
gebruikt door watervleermuizen. Foto Kamiel 
Spoelstra 

voorzichtige conclusie is dat de dwerg
vleermuis sinds 1990 een toenan1e 
kende en de rosse vleennuis een afna
me. Ondanks een opleving in 1995 lijkt 
de trend van de rosse vleernluis een 
continu dalende te zijn. De komende 
jaren moeten uitwijzen of de trend 
ombuigt en het aantal waargenonlen 
rosse vleermuizen weer toeneenlt, bij
voorbeeld ten gevolge van natuuront
wikkelingsprojecten als die in de 
Duursche Waarden en de Blauwe 
Kamer. ...,., 

Kamiel S poelstra Dr.oeven~ 
daalsesteeg 97 6708 PS 
Wageningen. De nni 5 Wansink, 
Annastraat 3, 6821 EK Anlhem 
WIl je meer weten .over de Punt
Transect-Thllingen van Zoog
diermonitoring, neem dan con
tact .op met André Kaper, 
telef.oon 030-2544642 (NL). 
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ONDERZOEK AAN 
ZOOGDIEREN BEDREIGD?! 
DE ZEGEN VAN HET 
MARKTGERIC TE DENKE ••• 

Jaap Mulder 

U kent ze wel, de kreten van het moderne overheidsbe
leid: 'De overheid doet een stapje terug', 'De markt moet 
zijn werk doen', 'Overheidsinstellingen worden verzelf
standigd', enzovoort. De resultaten van dit beleid voor 
ons werkveld, de dierecologie, worden langzamerhand 
duidelijk: het ecologisch onderzoek aan (zoog-)dieren 
komt zwaar onder druk te staan. Want welke markt 
betaalt het langdurige onderzoek dat nodig is om basale 
ecologische kennis te verzamelen? Juist, dat kan alleen 
de taak en dus de plicht van de overheid zijn. De terug
tredende overheid is er daarmee de oorzaak van dat we 
het onderzoek aan zoogdieren als sterk bedreigd moeten 
betitelen. Het zoogdieronderzoek staat als het ware op de 
Rode Lijst! 

Deze ontwikkeling vonnt een vreemd 
dilemlua voor een club als de VZZ, 
want wij opereren op de ularkt en doen 
momenteel allerlei projecten l1let over
heidsgeld. Voor werk waarbij amateurs 
worden ingeschakeld, luonitoring en 
inventarisaties en dergelijke, is dat 
logisch. Je kunt je echter afvragen of een 
diepergravend onderzoek zoals het egel
project, dat werk biedt aan één bioloog, 
wel bij de VZZ thuishoort. Treffend 
waren de woorden van VZZ-voorzitter 
Kees de Lange bij de opening van de 
laatste algemene ledenvergadering: 

"Als u in ons jaarboek 1997 het stukje 
over de financiën heeft gelezen, dan 
heeft u gezien dat 1996 financieel een 
goed jaar was voor de VZZ. Maar wel 
met een gevaarlijke oorzaak. De over
heid is in rap telnpo taken aan het afsto
ten onder het argument van de markt
werking. Daar varen we als VZZ nu nog 
wel bij, omdat we üunlers via de betaal
de projecten geld van die overheid krij
gen en we ons bijvoorbeeld een kantoor 
kunnen permitteren, een uitzonderlijk 

lage contributie kennen en zelfs twee 
tijdschriften kunnen uitgeven. Voor 
enkele afgestudeerde biologen beteke
nen onze projecten enige werkgelegen
heid. Maar nu het perspectief op de wat 
langere termijn. Op het Instituut voor 
Bos- en Natuuronderzoek (IBN, het 
voormalige RIN) (. .. ) kanlpt ll1en filet 
teruglopende budgetten en de kans is 
groot dat het 'populatie-dynamisch 
onderzoek aan boommarters' sneuvelt. 
Ook is niet denkbeeldig dat dit een 
voorbode is van het afbouwen van lang
lopend onderzoek aan bedreigde en 
kwetsbare soorten uit verschillende 
taxono111ische groepen zoals zoogdieren 
en vogels. Er zijn dan een paar profes
sionele biologen minder nodig. Eén van 
de motieven om destijds de VZZ op te 
richten, was een goede koppeling tussen 
professionals en amateurs te bewerk
stelligen. De professionals zijn essen
tieel omdat zij een bepaalde garantie 
voor de diepgang en continuïteit van het 
onderzoek kunnen geven. De amateurs 
kunnen bijvoorbeeld bij de gegevens-



waren er al enige proefprojecten geweest 
OlTI de haalbaarheid te bestuderen. Toen uit 
de gehouden voorstudies bleek dat de 
lTIogelijkheden er waren, is het project gaan 
lopen. 

In het begin was het enorm pionieren, 
van een soort als de franjestaart die regel
matig werd aangetroffen bij wintertellingen, 
kon 's zomers geen spoor teruggevonden 
worden. Het was kortom in het begin één 
groot avontuur, waarvan we niet wisten hoe 
het zou uitpakken. 

In het begin zochten we uiteraard de 
gebieden op waarvan we wisten dat er veel 
vleermuizen zaten. Pas later zijn we ook 
andere gebieden gaan bezoeken waarvoor 
de verwachtingen veel lager waren. Maar 
ook deze 'mindere' gebieden bleken verras
singen in petto te hebben en vaak rijker aan 
vleermuizen te zijn dan we in eerste instan
tie dachten. 

Bestaat je werk in Duitsland ook uit het coör
dineren van een (Vleermuis Atlas Project'? 
In Duitsland is een goed opgezet netwerk 
van mensen die naar vleennuizen kijken, 
maar het inzetten van batdetectoren 
bevindt zich nog in een zeer pril stadium. 
De houding ten opzichte van de batdetector 
is nog erg sceptisch, alle vooroordelen 
omtrent het gebruik ervan zijn nog aanwe
zig. Ik ben aangetrokken OITI te laten zien 
wat de lnogelijkheden van de batdetector 
zijn en op een rij te zetten wat er gedaan 
moet worden als er daadwerkelijk een atlas
project van de grond zou komen. Het coör-

'Statiefoto' van de crême de [a crême van 'vleer
muizend-Neder[and', ter gelegenheid van de 6e 
European Bat Research Conference, in Evora, 
Portugal, 1993. Liggend: Hans Hollander. Eerste 
rij v.l.n.r.: Ludy Verheggen, Hans Huitema, Kees 
Kapteyn, Peter Lina, Wim Bongers, Zomer 
Bruijn, Herman Limpens en Ben Verboom. Foto 
Wim Bongers 

dineren van een eventueel project is niet 
mijn taak, en daar heb ik de energie 
monlenteel ook niet voor. Als coördinator 
van een atlasproject moet je de hele tijd 
voor iedereen beschikbaar zijn en achter 
iedereen aanbellen. 

Het motiveren van personen is een 
belangrijke taak. Je kan wel afspreken dat je 
die en die avond in oktober op pad gaat, 
lnaar ze gaan pas als je ze persoonlijk 
opbelt. Een heleboel van die energie heb ik 
in het atlasproject gestopt en die is nu op. 
Het coördineren van een atlasproject is een 
soort managenlent-job. Het frusterende 
daarbij is dat je tegen allerlei leuke en 
lTIooie ideeën aanloopt en dat je daar dan 
niets mee kan doen. 

Kom je zelf nog wel in het veld? 
De laatste jaren weer wel, ik doe vooral 
veel workshops, op allerlei plekken in 
Duitsland. Drie, vier dagen per week. Op 
een didactisch/pedagogisch verantwoorde 
manier proberen we de deelnelTIerS van 
zo'n workshop te scholen. Mijn ervaringen 
uit Nederland gebruik ik daarbij volop. 
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Zullen we straks nog beschikken over de expertise 
(en het geld) voor secties op onder vreemde omstan
digheden gestorven wilde dieren? Hier Sim 
Broekhuizen en Jaap Mulder bij de sectÎe op een das. 
Foto DennÎs Wansink 

verzameling weer een onmisbare bijdra
ge leveren. Ons project Monitoring en 
de fraaie Atlas van de Nederlandse 
Vleermuizen zijn daar goede voorbeel
den van. Als één van de partijen minder 
in staat is OlTI zijn werk/liefhebberij naar 
behoren te doen slaat de verschraling 
toe en dat is in ons geval een slechte 
zaak voor de zoogdierbescherming. Het 
is ook kortzichtig:' 

Vakidioten 
Kees de Lange: "Als ik vroeger bij het 
RIN op bezoek kwam bekroop mij wel 
eens een wat onwennig gevoel van 
'zoveel vakidioten bjj elkaar en ze heb
ben het steeds lnaar over de natuur'. Nu 
hebben ze het over reorganisaties en 
plaatsingen en afvloeien en nlaar weinig 
over natuur. Ik wil niet de indruk wek
ken het verleden te verheerlijken. Het is 
goed dat ook onderzoeksinstituten een 
levend onderdeel van een veranderende 
maatschappij blijven. Maar met al hun 
tekortkomingen en hobby's waren die 
gedreven vakidioten bij elkaar een grote 
kennisbron. Als er een onverwachte 
vraag uit de samenleving opdook was er 
vaak wel één van die gedreven profes
sionals in de marges van zijn werk al 
nlet het bewuste probleem bezig 
geweest en kon snel onderzoek in de 
gewenste richting worden opgezet. Het 
belang van zo'n kennisbron is natuurlijk 
slecht te meten en te waarderen maar 
het bestond wel degelijk! Naar mijn 
indruk wordt die kennisbron in snel
treinvaart afgebouwd. Een ongezonde 
ontwikkeling ( ... ). Ik mag u wat verder
op in het progranlma vertellen hoe we 
denken ons 50-jUlig jubileum te halen. 
Eén van onze kansen daarbij, is gek 
genoeg die zojuist geschetste terugtre
dende overheid. Een vreemd dilemma 
dus." Tot zover Kees de Lange. 

Markt 
Het onderzoek aan zoogdieren staat al 
langer onder druk. Aan de universitei
te:11 is het ecologisch (veld-)onderzoek, 
inclusief dat aan zoogdieren, groten
deels verdwenen onder de 'publicatie-

druk': als je niet voldoende vaak weten
schappelijke artikelen afscheidde, kreeg 
je minder geld en ging je als vakgroep 
ten onder in de onderlinge concurren
tiestrijd. Dus richtte men zich op het 
snellere werk, meestal grotendeels in 
het laboratoriulTI en aan makkelijker 
organismen dan zoogdieren of vogels. 
Het taxonomisch zoogdier-onderzoek 
vond van oudsher plaats in de musea in 
Amsterdam en Leiden, maar ook daar is 
al heel lang geen geld en mankracht 
meer voor onderzoek: het belang van 
zulk werk voor de luaatschappij is nog 
moeilijker aan de beleidsnlakers te ver
kopen dan dat van het dierecologisch 
onderzoek. Daardoor is langzamerhand 
het IBN de belangrijkste plaats gewor
den voor langdurig en diepergravend 
onderzoek aan zoogdieren in 
Nederland. Werd dit instituut vroeger 
geheel betaald door het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
(LNV), nu moet het voor het grootste 
deel van zijn inkomsten 'de lTIarkt op'. 
Dat leidde al snel tot korte, oppervlak
kige projecten voor wat betreft het dier
ecologisch onderzoek, tot modieuze 
onderwerpen ('versnippering' , allerlei 
modeUerings-projecten en dergelijke) 
en tot verspilling van 'know-how': men
sen met ervaring op het ene vakgebied 
werden ingezet om projecten op een 
totaal ander vakgebied uit te voeren. En 
ook al heel snel bleek, dat de overheid 



feitelijk de enige opdrachtgever bleef. 
Maar de interesse van de overheid in 
algemene ecologische kennis, waarmee 
de beschenning van soorten zo sterk 
gediend is, was verdwenen. Ook de 
overheid lTIOet scoren met snelle resul
taten. En moet bezuinigen ... 

Versnippering 
De nooit eindigende reorganisaties en 
taakverschuivingen bij de 'overheid' 
werkten deze ontwikkelingen nog meer 
in de hand. Centraal werd er een grote
re afstand tussen beleid en onderzoek 
gecreëerd door de totstandkolning van 
een soort intermediair instituut, het 
IKC-Natuur, het 'Infonnatie en 
KennisCentrunl'. Dit financiert, met het 
weülige geld dat het beschikbaar krijgt 
van het nlinisterie, ook alleen lnaar 
'projecten', verder lnerk je weinig van 
zijn aktiviteiten. De provinciale kanto
ren van het Ministerie kregen, na 
saInenvoeging tot enkele regio-kanto
ren, meer bevoegdheden in het subsi
diëren van onderzoek. Daarnaast kregen 
ook de provincies veel meer taken op 
het gebied van natuur en landEichap toe
bedeeld, plus (wat) geld daarvoor. 

Deze ontwikkelingen hebben geleid 
tot een geweldige versnippering van 
geld, lnankracht, kennis en 'know-how' 
op het gebied van natuur-onderzoek. 
Het is nauwelijks meer mogelijk een wat 
langer durend en groter onderzoek luet 
een flink budget op te zetten, want dan 
moet je een veelheid aan loketten af, 
voor een landelijk onderzoek moet je 
diverse provincies en LNV-regio's geïn
teresseerd zien te krijgen. Dat leidt 
ertoe dat er vooral oppervlakkig werk 
wordt verricht, zoals inventarisaties en 
dergelijke; dat bestaande kennis nog 
weer eens anders wordt opgeschreven; 
dat er geen accumulatie van kennis in 
hepaalde, voor ieder toegankelijke insti
tuten plaats vindt; dat ~kennis' syno
niem wordt lnet 'geld' en daarmee niet 
meer voor iedereen beschikbaar is 

29 
Het boommarter-onderzoek, uitgevoerd door Gerard 
Müskens, Sim Broekhuizen en vrijwilligers van de 
boommarterwerkgroep van de VZZ, wordt door de 
reorganisaties bij het ISN in de kiem gesmoord. Foto 
Dick KJees. 

(ingenieursbureaus); dat ondersteunend 
onderzoek voor natuurbeheerders (bij
voorbeeld onderzoek naar doodsoor
zaak van doodgevonden dieren) han
denvol geld kost; dat heel specifieke 
technische onderzoeks-ondersteuning 
(telemetrie bijvoorbeeld) op punt staat 
te verdwijnen in Nederland; dat er door 
al die verschillende instanties en provin
cies langs elkaar heen wordt gewerkt, en 
dat er bij nieuwe ontwikkelingen geen 
grondig voorbereidend onderzoek 
wordt gedaan. 

Directeur Sepers van het IBN streeft 
er nu naar tot nauwe sanlenwerking te 
komen met de Landbouwuniversîteit 
(LUW) om te voorzien in de fundalnen
tele kennis die het IBN zelf niet (meer) 
in huis heeft ~i.ln principe doen we geen 
interesse-gedreven onderzoek meer. 
Voorheen kregen we van het ministerie 
subsidie die we in grote vrijheid moch
ten besteden. De opdrachtencultuur van 
de laatste jaren heeft ervoor gezorgd dat 
al ons werk een duidelijke koppeling 
lnoet hebbell1net de praktijk. Het ver
dwijnen v::m het fundamentele en strate
gische onderzoek is een punt van aan
dacht en zorg. Soms krijg ik wel eens 

Nu het Ministerie van Landbouw~ Natuurbeheer en 
Visserij zich niet meer verantwoordelijk voelt voor 
langlopend dierecologisch onderzoek, dreigt ook de 
know-how en ondersteuning van telemetrisch onder
zoek in Nederland te verdwijnen. HiElr enkele implan
teerzenders, zoals die nergens ter wereld gemaakt 
worden, Foto Jaap Mulder 

FORUM 
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het idee dat we uitverkoop houden en te 
weinig nieuwe ideeën genereren op het 
instituut. We moeten voortdurend op 
onze hoede zijn om geen consultancy
bureau te worden." De LUW stelt ech
ter voorwaarden aan nauwe samenwer
king. Er moeten dan waarborgen komen 
dat een aantal onderzoekers in volledige 
vlijheid de onderzoeksthema's kan kie
zen. De trend is echter anders: in de 
vooraankondiging van de volgende reor
ganisatie van het IBN wordt gesteld dat 
er banen gaan verdwijnen bij de secties 
'Populatieprocessen bjj zoogdier~n' en 
'Bosbegrazing\ omdat LNV heeft aan
gegeven het grootste deel van de popu
latiedynamisch onderzoek niet nleer te 
willen financieren. Over blijft de vraag 
van de markt, die op dit gebied altijd 
gering van 01l1Vang zal zijn. 

Voorbeelden van nieuwe ontwikkelin
gen waar geen adequate reaktie op volgt 
in de vorm van onderzoek en daarop 
gebaseerde maatregelen, zijn mijns 
inziens de dramatische achteruitgang 
van de hamster en de komende uitzet
projecten van de otter. Als toekomstige 
gevallen waar we l11et z'n allen weer op 
gebrekkige wijze achter de feiten aan 
zullen lopen zie ik onder andere de 
kOll1st van de "automarter' en de sterke 
achteruitgang van de hermelijn. Wie is 
in staat de ecologie van de hermelijn te 
beschrjjven? Daar weten we toch niets 
van? Zoals de situatie nu is, zaJ de over
heid wel eerst OlTI een ll10delletje vra
gen, als de nood aan de man komt... 

Verantwoordelijkheid 
Wie llloet de verantwoordelijkheid 
neluen voor achtergrond-onderzoek in 
de natuur, voor de basiskennis nodig 
voor de beschern1Îng van soorten, voor 
de accumulatie van vakkennis, enzo
voort? Dat kan toch niet anders dan de 
taak (en plicht) van de overheid zijn? 
Moeten we niet een paar pasjes terug 
doen op het ingeslagen pad, en het IBN 
opkrikken tot een onderzoeksinstituut 
dat een maatschappelijke rol speelt, een 
centrale en coördinerende taak beeft in 
het natuuronderzoek, een instrUlnent is 
in het overheidsbeleid? Op het functio
neren van het IBN (of RIN) in het ver
leden is van alles aan te luerken, het was 
vaak vooral een club van hobbyisten die 
vergaten dat er gepubliceerd en anders
zins aan de weg getimn1erd ITIOest wor
den, 111aar we weten nu toch langzamer
hand wel hoe je zo'n instituut lTIOet 
managen? En voor wat betreft de orga
nisatie, die moet behoorlijk flexibel zijn. 

30 

Stop al het overheidsgeld dat nu ver
snipperd aan onder;zoek wordt uitgege
ven via LNV, IKC, regio-dîrecties j pro
vincies en weet ik niet hoe in één pot, 
betaal daar een flinke kern van vaste 
onderzoekers mee, die langdurig (ten
minste vijf jaar) parttime aan hetzelfde 
onderwerp kunnen werken en daarnaast 
aan 'projecten'. Stel daarnaast een wis~ 
selend aantal onderzoekers tij delljk aan, 
die projectwerk doen met geld van de 
~markt'. Dit werk zal voor 95 % bestaan 
uit opdrachten en actuele (Inaatschappe
lijke) vragen van dezelfde of andere 
overheden. Deel 'oppervlakkig' onder
zoek zoals inventarisaties en monitorîng 
uit aan clubs als SOVON, RAVON en 
VZZ, of desnoods aan ingenieursbu
reaus. 

Hoe je het ook doet, de essentie is dat 
je je als overheid weer verantwoordelijk 
voelt en lnaakt voor het wetenschappe
lijk (fundamenteel en toegepast) onder
zoek en de 'continuïteit van de kennÎs' 
(die continuïteit kunnen clubs als de 
VZZ niet garanderen). Foerneer daar 
dan ook het benodigde geld voor, 111aar 
organiseer het moderner, zakelijker en 
met zo weinig lTIogelijk bureaucratie. 
Met als aanleiding de komende afbouw 
van het onderzoeksprogramlua 'Beheer 
Kleine Dierpopulaties' bij het JEN 
(waarbij het bOOlll1TIarteronderzoek zal 
verdwijnen) schreef de VZZ in maart j.l. 
reeds een brief aan enkele kamerleden, 
waarin gewezen werd op de plicht van 
de overheid om onderzoek ter verwe
zenlijking van het natuurbeleid uit te 
voeren. 

Reacties 
De bedoeling van bovenstaande, enigs· 
zins in algeluene tenuen vervatte rede· 
nering is dat u erop reageert. Wat vindt 
ti van de ontwikkelingen in het natuur
onderzoek (zoogdieronderzoek) in 
Nederland? Hoe zou het volgens û moe
ten? Kent u misschien de details van een 
desastreuze (of juist positieve) ontwik
keling rond zoogdier-onderzoek in uw 
'omgeving)? Hoe zou de rolverdeling 
moeten zijn, voor wat betreft onder
zoek, tussen een overheidsînstituut en 
de VZZ? Zijn er parallellen in 
Vlaanderen? Schrijf een kernachtig, con
creet geformuleerd betoog, gebruik er 
absoluut nlÎnder dan 1200 woorden voor 
en stuur het in op floppy in WP 5.1 of 
ASCII. ~ 

Jaap Mulder, De Holle Bilt 17, 
3732 HM De Bilt 
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Zebrapad voor 
dassen 

Zomaar in Schotland, nabij 
Aviemore, op een sn1al platte
landsweggetje vlakbij een das
sen burcht een driehoekig bord 
met een das er op en de tekst: 
badger crossing. Even verderop 
is over de weg een krOlTI zebra
pad geschilderd, leidend van 
een 'dassenluik' aan de ene 
kant van de weg naar een das
senluik aan de andere kant van 
de weg. Die dassenluiken zijn 
tamelijk zware houten klappen 
in openingen in gazen afraste
ringen, die bedoeld zijn on1 
konijnen en schapen uit bos
aanplant te houden. De luiken 
zijn zo zwaar dat een konijn ze 

Volkskrant 8 augustus 1997 

Wezel wint 
wedstrijd 
hoogspringen 
Een wezel heeft een wedstrijd 
hoogspringen voor roofdieren ge
wonnen. De wezel spl;ong 1 meter 
90. Het zilver gjng naar de wilde 
kat (1 meter 50), het brons naar de 
wilde buidelrat (1 meter 20). 

De wedstrijd was ecn onderzoek 
van biologeri van de Victoria Uni
versiteit in Nieuw-Zeeland. Zij wil
den weten hoe hoog de schutting 
0111 een nieuw vogelreservaat moet 
worden. Ook onderzochten zij hoe 
diep de schutting in de grond gesla
gen moet worden. Een ander on
derdeel, het tunnelgraven, werd ge
wonnen door de Noorse ral'. 

KORTAF 

niet open kan duwen, en zo 
laag dat een schaap er niet door 
kan. Dassen mogen van de 
houtvester echter vrjj passeren~ 
en je ziet zulke luiken nog al 
eens in Schotland. 

Die avond sjeesden de auto's 
zo hard langs, dat je daar als 
toerist tussen de hekken je 
leven waagde. Observeren 0111 

Register 
biodiversiteit 

Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) in Nederland 
zal deze herfst een CD-RO M 
uitgeven met registers over 
flora en fauna, plus een pro
gran1n1a waarmee die gegevens 
ontsloten kunnen worden. De 
publicatie bevat een hoofdtabel 
met een overzicht van alle dier
en plantengroepen op orde
niveau. Voor elk taxon (fylum, 
familie, orde) worden het aan
tal worden het aantal soorten 
voor Nederland en de wereld 
vern1eld. De overige tabellen 
bevatten van alle Nederlandse 
soorten, per groep, een aantal 
kolommen met naam, voorko
men, oecologie en beleidscate
gorieën. Verder zijn tenminste 
soortn umn1er, wetenschappelij
ke naam, Nederlandse naan1, 
Rode Lijst status, zeldzaam
heid en biotoop opgenomen, 
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te weten te kon1en of de dassen 
nu echt van hun voorrang 
gebruik maakten, was er dus 
niet bij. Maar of auto's tijdig 
vaart minderen voor de dassen
zebra, wel, laten we het 
hopen ... 
Hel1l'; Wijs 117 0 11, 

Tony Offermonsweg 6, 
1251 KJ Laren (NL) 

bij hogere planten, zoogdieren, 
vogels, amfibieën, reptielen en 
vissen worden nog I11eer gege
vens vermeld. Naast deze groe
pen k01l1en de volgende orga
nismen in de tabellen voor: 
kranswieren, zeewieren, padde
stoelen, korstmossen, mossen, 
zeeaneI11onen, weekdieren, 
kreeftachtigen, stekelhuidigen, 
bloedzuigers, spinnen, hooiwa
gens, linders, loopkevers, vli
bellen, sprinkhanen en krekels, 
mieren en plantengemeen
schappen. 

Wie denkt iets te hebben aan 
dergelijke overzichten, kan de 
CD-ROM bestellen. Vóór 1 
november 1997 kost hij f 50,-~ 
(incl. verzendkosten), daarna f 
60,-. Besteladres: CBS, Afd. 
Marketing en Verkoop, kamer 
1116, Antwoordnumn1er 5050, 
6400 WC Heerlen (postzegel 
niet nodig). Vermeld erbij: 
"BîoBase 1997, kengetal 
J45CD". 
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Bunzing steekt water 
droog over 
Warme dagen nodigen vaak uit 
om 's avonds wat langer buiten 
te zijn en SOlns om actief naar 
zoogdieren te zoeken. Zo ook 
woensdag 4 juni jongstleden. 
Na het tellen van uitvliegende 
vleernluizen in Driebergen 
besluiten wij nog enkele plek
ken tussen de Langbroek
erwetering en de Kronl1ne Rijn 
op baardvleermuizen af te zoe
ken. Het resultaat is nlager, 
slechts enige dwergvleennui
zen en een enkele rosse vleer
muis laten zich horen. 

Het zijn van die mOl11enten 
dat je nleer verwacht, maar 
zelfs geen ree of vos verschijnt 
in ons blikveld. Doch vlak na 

Weer een bever 
gezien in Midden
Limburg 
De eerste recente melding van 
een bever Castol' .fIber in 
Linlburg werd in 1993 gepubli
ceerd. Het betrof een exem
plaar in Noord-Limburg (Buys, 
1993). Sindsdien worden steeds 

het vertrek voor de thuisreis 
duikt er een bunzing Mustela 
putorius in heilicht van de kop
lampen op. Verbaasd staart hij 
of zij in de lanlpen en loopt na 
een korte aarzeling schuin de 
weg op. Hij/zij hobbelt op de 
gebruikelijke bunzingnlanier 
de weg af en de brug over, om 
vervolgens in de hoge oeverbe
groeiing aan de overzijde van 
de Kromnle Rijn te verdwij
nen . 

Bever, zwemmend in een van de 
Middenlimburgse Maasplassen 
nabij Roermond, 21 april 1997. 
Foto Harry van Buggenum 

meer bevers in Limburg waar
genomen. Het betreft zowel 
waarnemingen van sporen en 
zichtwaarnemingen als dood
vondsten. Op 1 en 21 
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Zomaar een observatie, of 
toch niet? Deze bunzing liet 
zien dat zoogdieren ook zonder 
speciale faunapassages en zon
der nat te worden een zes 
lneter breed riviertje over kun
nen steken door gebruik te 
maken van een brede lage brug 
waarover weinig verkeer komt. 
Eric lansen & Bernadette van 
Noort, Vermeulens{raat 164, 
3572 WT Utrecht (NL) 

april 1997 werd een bever 
gezien door medewerkers van 
de buitendienst van het 
Waterschap Roer en Overmaas. 
Het gaat hierbij waarschijnlijk 
om één dier, dat zich ophoudt 
in en langs de Maasplassen 
nabij Roermond. Hjj of zij kon 
zwemmend gefotografeerd 
worden (zie foto). De herkomst 
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van het dier is nog onduidelijk. 
Waarschijnlijk betreft het een 
zwerver uit het bovenstrOOlTISe 
deel van het Roerdal in 
Duitsland. Begin jaren tachtig 
zijn hier zes bevers uitgezet in 
een snelstromende zijbeek van 
de Roer in de Eifel, ten zuid u 

oosten van Aken. De Eifel is 
een middengebergte met wei u 

nig ooibossen of langzaam 
stron1ende rivieren en beken 
n1et waterplanten. Sinds de 
tweede helft van de jaren tach
tig kende de populatie bevers 
in het bovenstrool11se deel van 
de Roer een sterke uitbreiding, 
in zowel omvang als \1,::>r'CY\l''::>l_ 

ding. Mon1enteel wordt in en 
rond de Eifel het aantal bevers 
op bijna honderd 
geschat. De dieren worden er 
langs tal van beken waargeno
n1en. Aangezien de Roer 
Roermond in de Maas uit
mondt is het niet verwonderlijk 
dat de dieren vroeg of laat 
Lin1burg zouden bereiken. 

Nog een ree op 
ROttuUl 

In april va11 dit jaar heb ik als 
vrijwilliger voor de Stichting 
'Vrienden van RottUllleroog en 
Rottummerplaat' een paar 
dagen gewerkt op het eiland 
Rottumerplaat. Ons werk 
bestond uit het opruÎn1en van 
allerlei aangespoelde welvaarts
resten op strand en kwelders. 
Daarbij vonden we op 9 april 
midden op de zuidkwelder een 
dode jonge reebok, die nog niet 
zo lang daarvoor moet zijn 
overleden, want hij vertoonde 

Boommarter in de 
broek 

Zondagochtend 8 juni 1997 
maakte ik een wandeling in het 
Amerongse Bosch. Toen ik, 
omstreeks 8 uur, was aangeko
men ter hoogte van de voorn1a
lige brandtoren op de 
Amerongse Berg, huppelde een 
jong dier me onbevangen 
moet over het bospad. Hoewel 

WAARNEMINGEN 

De in de Eifel uitgezette 
bevers zijn afkoll1stig van een 
Poolse beverfokkerij. De 
betreffende ondersoort werd 
aangeduid als Castorfiber vistu
Ianus. De vachtkleur van vijf 
exemplaren was zwart. Eén 
mannetje had een bruine vacht
kleur. De vachtkleur van de 
Eifelbevers is daardoor over 
het algemeen donkerder dan 
die van de bevers die in de 
Biesbosch en de Gelderse 
Poort zijn uitgezet. Deze 
bevers zijn namelijk afkomstig 
uit het Elbegebied, waar de 
ondersoort Castor fIber albiclis 
voorkonlt. In Nederland 
komen momenteel waarschijn
lijk dus twee ondersoorten van 
de bever voor. Het is te ver
wachten dat op termijn exem
plaren uit de Biesbosch en/ of 
de Gelderse Poort zich tot in 
Limburg verspreiden, of omge
keerd. Vern1enging van de 
ondersoorten ligt dus in het 
verschiet. Met nan1e het 

nog nauwelijks tekenen van 
ontbinding. 

Ik vermoed dat het dier daar 
op eigen kracht is gekomen. 
Als het dood zou zijn aange
spoeld, zou het nooit zo ver de 
kwelder op zijn gekomen, 
Alleen licht materiaal als fles
sen en piepschuim komt 
gemakkelijk de kwelder in. 
Zwaardere dingen vonden we 
pas veel verder het wad op. 
Bovendien velielden Simon en 
Egbert, twee Rijkswaterstaters 
die al tientaHen jaren rege[n1a
tig op Rottumeroog en Rot
tumerplaat komen, dat het wel 

ik een dergelijk diertje nog niet 
eerder had gezien, dacht ik wel 
dat het een jonge boon1marter 
was. Ik bleef roerloos staan. 
Ogenschijnlijk had het dier me 
in het geheel niet in de gaten, 
of zijn onbevangenheid was zo 
groot dat het niet in hem 
opkwam dat dat vreemdsoorti
ge dier dat hij nu tegenkwam 
enig risico voor hen1 kon bete
kenen. Hoe dan ook) het 111ar-

Middenlimburgse Maasdallijkt 
volgens Van Den Berge & 
Vanacker (1997) geschikt als dé 
ontmoetingsplaats tussen 'Bies
bosch-bevers' en 'Eifel-bevers'. 

Met dank aan T. de Roeper, 
A. Wassen en P. Pust jens voor 
hun oplettendheid tijdens hun 
werkzaan1heden in de buiten
dienst, en S. lansen en G. 
Kurstjens voor hun informatie. 
H.J.M. van Buggenul11, Water
schap Roer en Overmaas, 
Postbus 185, 6130 AD Sittard. 
L.A.M. Backbie/~ Van Galen
straat 64, 6163 XW Geleen (NL) 

Literatuur 
Buys, l, 1993. Waarneming van 

een bever in Noord-Limburg. 
Natuurhistorisch Maandblad 
82(3): 67-68. 

Van Den Berge, K. & S. VallaCIK:er, 
1997. Natuurontwîkkeling en 
zoogdieren, otter en bever aJs 
toetssoorten. Natuurhistorisch 
Maandblad 86(6): 151-154. 

vaker voorkomt dat reeën de 
oversteek wagen. In de vorige 
ZOOGDIER (blz 33) worden 
ook een paar van zulke waaI"ne
mingen vern1eld. 

Het dier 1110et tenminste een 
deel van tocht zwemn1end 
hebben want dit wad-
deneiland is niet lopend te 
bereiken. Waarschijnljjk is hij 
van dorst omgekomen, op het 
eiland is geen zoet water te vin
den. 
Aldert Hoogland, Parnassialaan 
63, 3222 VR Hellevoetsluis, 
0181-324833 (NL) 

telije hobbelde dichter en dich
ter bij, tot het mijn schoenen 
had bereikt. Ik durfde nog 
maar nauwelijks mijn hoofd te 
buigen 0111 naar beneden te 1cij
ken~ bang het te verschrikken. 

Met een geïnteresseerde blik 
bekeek het martertje mijn 
broek en besloot toen dat het 
de moeite waard was dit 
vreemde object nader te ver
kennen: hij begon in mijn 
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broek te klimmen. Ter hoogte 
van mijn n1iddel aangekomen, 
keek het on1hoog, zodat we 
elkaar recht in de ogen keken. 
Dat deed het martertje aarze
len, waarop het de klimmerij 
n1aar aibrak. Weer op de grond 
gesprongen vervolgde het zijn 
weg alsof er niets gebeurd was, 
n1ij verbouwereerd maar opge
togen achterlatend. 

Op dat n10lnent kwam de 
opzichter, de heer Jaaltink, in 
zijn terreinwagen aangereden. 
Ook hij zag het martertje lopen 
en bevestigde dat het een jonge 
boommarter was. Het was n1jjn 

WAARNEMINGEN 

... huppelde een jong dier me 
onbevangen tegemoet over het 
bospad ... Foto Dick Klees 

eerste ontmoeting n1et een 
booll1n1arter, en gelijk een die 
ik niet vergeten zal. 

Naderhand vernam ik via 
Sim Broekhuizen dat er dit jaar 
op ongeveer anderhalve kilo
meter van mijn ontmoetings
plaats een boommarternest 
gevonden was in een holle 
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boom. Mogelijk was 'n1ijn' 
lnartertje daaruit afkomstig, al 
lijkt l,S km voor zo'n jong ding 
wel een hele afstand. Dit was 
overigens een duidelijke illu
stratie van de kwetsbaarheid 
van jonge boommarters ten 
aanzien van predatie in deze 
levensfase, zoals Sim al eerder 
in dit blad beschreef (jrg 5(4):3-
6). Van de moeder of eventuele 
broertjes of zusjes was niets te 
bespeuren. Een vreemde situ
atie. Of toch niet? 
Bram Ma be/is, Keppel/aan 36, 
3958 Je Amerongen (NL) 
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Natuurbeheer en 
herintroductie 
In februari 1996 vond in 
Lelystad een symposium plaats 
over herintroductie van dieren. 
Van dit initiatief van 
Staatsbosbeheer, de VZZ en de 
Nederlandse Commissie voor 
Internationale Natuurbescher
ming is onlangs een verslag 
verschenen, een boekje lnet de 
tekst van de lezingen. 

Achtereenvolgens komen 
aan de orde een algemeen ver
haal over de achtergronden van 
herintroductie (I-lans Sluiter), 
een verhaal over praktijkerva
ringen 111et het uitzetten van 
vlinders (Jan van der Made), 
een verhaal over het optimali
seren van herintroducties 
(Henk Siepel), twee verhalen 
over de mogelijkheden en de 
noodzaak om lynxen uit te zet
ten op de Veluwe (resp. Jaap 
Mulder en Geert Groot 
Bruinderink), een verhaal over 
de noodzaak om elanden uit te 
zetten (Wouter Hellner) en een 
toelichting op de bepalingen en 
de regels van de 'Convention 
on International Trade in 
Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora (CITES)' (M. 
Hoogmoed). Het geheel wordt 
afgesloten door een samenvat
ting van de dagvoorzitter M. 
Schouten en een opsomlning 
van de IUCN-richtlijnen voor 
herintroductie. 

De eerste drie verhalen gaan 
vooral over de effectiviteit van 
het uitzetten van dieren. 
Hoewel een aantal herintro
ducties succesrijk zijn geweest 
(denk aan de bevers in de 
Biesbosch) blijkt dit in de 
meeste gevallen gepaard te zijn 
gegaan met grote verliezen aan 
uitgezette dieren. Gen1iddeld 
blijft 10 tot 15% van de uitge
zette dieren in leven. De oorza
ken worden gezocht in het bio-
100p (nog niet genoeg hersteld 
on1 de soort te herin1roduce
ren), in de uitgezette dieren 
zelf (ze waren niet gezond of 
niet aangepast aan het nieuwe 
biotoop) of in de uitzettechniek 
(eerst laten wennen in een ren 
of niet, wel of niet bijvoeren 

e.d.). Meestal wordt de oorzaak 
van de sterfte of het geheel 
falen van de herintroductie niet 
gevonden. 

Om een herintroductie suc
cesvol te laten zijn worden 
regeln1atig dieren bijgezet. 
Henk Siepel betoogt dat dit 
niet (altijd) de oplossing is en 
illustreert dit met het geval van 

,\1:I)I,I<1..'''lJ'( IIC< (j Ij" I'''' I. "nOH 
1'.1 J:1t' \ I Hl, \LL ~ \ 111 RöII:,', 111.1<\11\.': 

L. _________ ~ 

de pin1pernel-blauwtjes. De 
sterfte onder uitgezette dieren 
resulteert erin, dat de best aan
gepaste dieren overblijven; uit 
die overblijvers kan een nieu
we, goed aan de omstandighe
den aangepaste populatie ont
staan. Toevoeging van steeds 
nieuwe individuën 'verdunt' 
die aanpassing, en kan dus 
averechts werken. 

De andere drie verhalen, 
over de lynx en de eland, 
behandelen de argumenten 
waaronl een soort wel of niet 
geherintroduceerd moet wor
den. Opvallend is dat het 
belang voor de instandhouding 
van de soort in de argumenten 
geen of nauwelijks een rol 
speelt. De te herintroduceren 
soort wordt vooral gebruikt als 
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middel om andere doelen te 
realiseren. Bijvoorbeeld als 
hulp bij het beheer (bever en 
lynx), als publiekstrekker 
(eland, zeearend) of als argu
ment om natuurgebieden n1et 
elkaar te verbinden (lynx). De 
argun1enten zijn dan ook vaak 
zeer nationaal gericht. Vanuit 
de soort en op Europees niveau 
gezien is herintroductie in 
Nederland vaak niet noodzake
lijk. Hoognl0ed stelt terecht de 
vraag of bij herintroducties in 
Nederland niet eerder sprake is 
van (dieren)parkbeheer dan 
van soortenbeheer. Een ant
woord op deze vraag wordt niet 
gegeven. Persoonlijk denk ik 
dat het antwoord verschilt per 
soort. Bij grote soorten lijken 
aaibaarheid en hulp bij het 
(park)beheer de belangrijkste 
redenen om ze uit te zetten, 
want in Nederland zijn de 
natuurgebieden veelal te klein 
voor levensvatbare populaties. 
Bij kleine soorten lijkt toch 
lneer vanuit het belang van de 
soort geredeneerd te worden. 

Wie plannen heeft dieren te 
herintroduceren en zijn eigen 
n1ening wil vormen raad ik dit 
synlposiu111verslag ten zeerste 
aan. 

De1711Îs Wansink 

H.P. Nooteboom (red.), 1997. Voor 
en tegen van herintroductie van 
dieren in Nederland. Teksten van 
voordrachten gehouden op een 
symposium dd. 1 februari 1996. 
Mededeling 31 van de 
Nederlandse Commissie voor 
I nternationa Ie 
Natuurbescherming, Amsterdam. 
116 pagina's. Het verslag is te ver
krijgen door overmaking van f 
15,- naar giro 203737 of SF 300 
naar rekeningnummer 000-
1486269-35 ten name van de 
Vereniging voor Zoogdierkunde 
en Zoogdierbescherming, Emma
laan 41, Utrecht, 030-2544642 
(I\I L). 
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Grote herbivoren in 
wetlands 
De Oostvaardersplassen heb
ben zich de afgelopen 25 jaar 
ontwikkeld tot een rijk en geva
rieerd n10eras-systeen1. De 
hoofddoelstelling van het 
beheer werd in 1987 gedefi
nieerd als: ' ... het behoud van 
de kwaliteiten van het plassen
en lnoerasgebied en het schep
pen van optÏlnale condities 
voor het ontwikkelen van een 
zo cOlnpleet mogelijk zoetwa
termoerasecosysteem ... ' . 
Jaarrondbegrazing n1et rund, 
paard, edelhert en ree en sei
zoensbegrazing met runderen 
van mei tot oktober, n10eten de 
noodzakelijke gegevens ver
schaffen on1 vragen te beant
woorden als: hoe maak en 
behoud je door middel van 
begrazing verschillende land
schapstypen, hoe benutten 
vogels die landschapstypen en 
hoe staat het met de zelfred
zaan1heid van de betrokken 
runderen en paarden? Dit rap
port probeert antwoorden te 
geven op die vragen. 

Uit het rapport wordt duide
lijk dat begrazingsregilne en -
von11, al dan niet in combinatie 
met waterpeilbeheer, zeer 
krachtige instrumenten zijn 
voor het beheer van het 
Oostvaardersplassengebied. 
Het blijkt mogeLijk om door 
middel van dit soort 'manipula
tieve ecologie' zeer gericht in te 
spelen op specifieke on1ge
vingseisen van diverse schakels 
in de voedselketen. Wat blijft is 
de vraag hoe ver je moet gaan 
on1 belangrijk geachte stadia in 
de successie in weerwil van 
zichzelf te behouden. Het 
beheer van het ecotoop droog 
grasland vergt een afgewogen 
begrazingsregüne: het n1ag niet 
verruigen en n10et aantrekke
lijk blijven voor watervogels, 
dus kort de winter in. Het 
openhouden van het ecotoop 
nat grasland is afhankelijk van 
onder andere de exploitatie van 
droog grasland, want het vormt 
als het ware een tweede keus. 
Hier doet zich het dilemn1a 
voor dat de ecologische draag-

kracht van dit ecotooptype voor lap' had een hulpmiddel kun
grote hoefdieren 's zon1ers een nen zijn on1 de vinger op de 
veelvoud is van 's winters. zwakke plek te leggen: in welk 
Grote aantallen hoefdieren seizoen is de overlap tussen 
's zomers kon1t goed uit, want welke diersoorten het grootst, 
de draagkracht van grasland op welke vegetatietypen c.q. 
moet maximaal worden benut. voedselsoorten is dit terug te 
De auteurs sluiten af Inet een voeren en wat zouden de 
berekening van de benodigde gevolgen hiervan kunnen zijn, 
oppervlakte droog grasland die gelet op het aanbod. Ook wordt 
nodig is om ± 300 hectare nat WeInIg of geen aandacht 
grasland open te houden. Er besteed aan het n1echanisn1e 
wordt inmiddels door van vetopbouw en -afbraak en 
Staatsbosbeheer, de huidige aan de relatie tussen conditie 
beheerder, ook gedacht aan en dichtheid aan grote hoefdie
schaalvergroting om in de toe- ren. 
komst te voorkomen dat in de Af en toe dringt zich de 
nawinter, wanneer een sllb- gedachte op dat getracht is een 
stantieel beroep op hun vetre- ecosysteem te monitoren in al 
serves wordt gedaan, massale zijn veelzijdigheid. Ondanks de 
sterfte onder de hoefdieren zal complexiteit van een groot aan
optreden. tal (deel-)proeven met elk zijn 

Grote Herbivoren in 
wetlands 

Het rapport valt op door de 
goede vormgeving en verzor
ging. Er is niet bezuinigd op 
(kleuren)foto's. Behalve waar 
het gaat on1 terreingebruik, 
voedselkeus en den10grafie van 
edelhert en ree, kent het rap
port weinig doublures met het 
rapport 'Edelherten en reeën in 
de Oostvaardersplassen' (zie 
boekbespreking in Zoogdier 
8(1)). Sommige zaken zijn ech
ter niet consistent geformu
leerd of blijven onderbelicht, 
zoals de voedselkeuze van het 
ree, het terreingebruik in de 
zomer en het waarom van het 
terreingebruik en de interacties 
tussen de hoefdiersoorten. Een 
berekening van de 'niche-over-

aanleiding, inleiding, metho
den en resultaat, blijft het toch 
een leesbaar rapport, waarop 
tot in lengte van dagen kan 
worden teruggevallen. e. en V. 
schreven een substantiële bij
drage aan het e.v. van de 
Oostvaardersplassen. Deze 
Flevoberichten zijn een 'n1ust' 
voor beheerders van wetlands 
en hoefdieren en voor ieder 
ander die geïnteresseerd is in 
de rol van deze dieren in het 
ecosysteem. 

Geert Vf;:Th.A. Groot 
BruÎnderÎnk 

Cornelissen, P. & J.T Vulink, 1996. 
Grote herbivoren in wetlands. 
Evaluatie begrazingsbeheer Oost
vaardersplassen. Flevobericht nr. 
399. 142 pagina's. ISBN 90-369-
1182-6. Verkrijgbaar bij Rijks
waterstaat, dir. lJsselmeergebied, 
Lelystad, telefoon 0320-297201 
(NL). Prijs f. 22,- (SF 440), inclusief 
verzendkosten. 

Huizel) in akkerran ... 
den 
In het kader van het door de 
provincie Noord-Holland ge
starte project 'Akkerranden
beheer Wieringenneer' , dat 
drie jaar duurt, is in 1996 een 
onderzoek uitgevoerd naar het 
voorkomen van kleine zoogdie
ren in en buiten akkerranden. 
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De algemene vraagstelling van 
het project is hoe het instellen 
van spuit- en teeltvrije randen 
langs akkers - in dit geval drie 
meter breed en ingezaaid nle1 
een graszaadnlengsel - kan bij
dragen aan de beperking van 
het in de lucht of in de sloot 
terechtkomen van bestrijdings
middelen en nleststoffen. Ook 
konlt aan de orde of in dergelij
ke randen meer planten- en 
diersoorten voorkonlen dan in 
110rmale gewasranden, wat het 
optimale (nlaai)beheer voor 
deze grasranden is en wat de 
boer hiervan voelt in zijn porte
monnee. 

Het hier besproken tussen
rapport (in de afgelopen zomer 
is het onderzoek voortgezet) 
over het nluizen-onderzoek 
kent naast de traditionele aan
pak ook een meer experinlen
teel deel, namelijk het gebruik 
van korte pvc-pijpjes voorzien 
van tape en aas, zogenaanlde 
haarbuizen. De tape is bedoeld 
om haren te 'vangen', waarmee 
de bezoekende zoogdiersoort 
gedeternlineerd kan worden. 
Dit onderdeel blijft echter wat 
in de lucht hangen, vooral 
omdat de pijpjes in de grasran
den nogal eens werden losge
wroet, waarschünlijk door brui
ne ratten. 

De grasranden, de drie voor
naamste gewassen (aardappels, 
suikerbieten, tárwe) en de in de 
Wieringermee'r veel voorko
mende ridtkragen werden gein
ventariseerd met inloopvallen. 
Ter vergelijking werden ook 
andere biotopen in de 
Wieringermeer geïnventari
seerd. Dit gebeurde helaas in 
september, een maand later 
dan het onderzoek in de akker
randen, een nlijns inziens wat 
ongelukkige verschuiving in de 
tijd, omdat de lTItIÎzendichthe
den juist in die tUd exponen
tieel kunnen toenemen. 

Bij de uitwerking van de 
vanggegevens zijn wel wat 
kanttekeningen te plaatsen. Zo 
is de weergave van de haarbuis
resultaten in wintertarwe en 
aardappel onduidelijk. Bij de 
vergelijking van biotopen, op 
basis van de absolute aantallen 
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vangsten, zou verdiscontering 
van het aantal vanglokaties tot 
geheel andere waarden leiden. 
Bovendien zijn bij deze verge
lijking de gegevens van sterk 
uiteenlopende biotopen als 
oevers, wegbermen, erfbeplan
tingen en rietvelden bij elkaar 
gevoegd. 

.,....., Monitor natuur 

1997 

AtdcefT;1nden en 
Idtoine zoogdieren 

Ondanks deze methodische 
kanttekeningen konlt uit het 
onderzoek duidelijk naar voren 
dat grasranden geen significan
te meerwaarde hebben voor 
muizen: de verschillen n1et de 
reguliere akkerranden zijn mar
ginaal. Verder valt op dat de 
veldmuis in alledrie de gewas
sen aanwezig is, terwijl de bos
nluis een voorkeur lijkt te heb
ben voor de suikerbiet en de 
bosspitsmuis voor aardappels. 
De gevonden positieve invloed 
van rietkragen op het voorko
nlen van nluizen in akkerran
den kan zelfs nog worden 
genuanceerd: hoe breder de 
rietkraag, des te 111eer muizen 
komen er voor. 

Tenslotte nog een oplnerking 
over het zoogdierkundig 
onderzoek in de provincie 
Noord-Holland. Dit is een van 
de weinige provincies die op 
flinke schaal, met geld, mens
kracht en anderszins, het 
onderzoek aan zoogdieren 
ondersteunt. Het enthousias
nle van Kees Kapteyn en Nico 
Jonker, beiden werkzaam bij de 
afdeling Onderzoek, zal daar in 
niet geringe mate aan bijdra-
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gen, samen met de 
Noordhollandse Zoogdierstu
diegroep (NOZOS). Waaronl is 
die werkgroep eigenlijk nog 
niet aangesloten bij de VZZ? 

Kees Canters 

Kees Kapteyn & Barbara 
Bierhuizen, 1997. Akkerranden en 
kleine zoogdieren. Effecten van 
grasranden langs akkers op klei
ne zoogdieren. Provincie Noord
Holland, afdeling Onderzoek en 
Informatie, Haarlem, 29 p. 
Telefoon 023-5143154 (NL). 

Belgische natuur
beschermings- en 
dierenwelzijns
wetgcl'Ïng 
Bij de VZZ-winkel is een door 
Erik Van der Straeten geschre
ven overzicht van de Belgische 
wetgeving op het gebied van 
natuurbescher111ing en dieren
welzijn verkrijgbaar. Het 
betreft een overdruk van zijn 
beknopte bijdrage (19 blz.) aan 
een congres over humanisme 
in de samenleving. Van der 
Straeten beperkt zich tot een 
deel van de bestaande wetge
ving. 

De handhaving van de wet
geving voor uitheemse dier
soorten in België schiet tekort, 
omdat onvoldoende personeel 
beschikbaar is. Het aantal con
troles blijft onder een bepaald 
noodzakelijk mlnlmunl, de 
Belgische regering kan geen 
invoergegevens overleggen en 
regelgeving n1et betrekking tot 
opvang en terugzending v.an 
inbeslaggenomen dieren Cin't
breekt zelfs geheel. 

De jachtwetgeving is geregio
naliseerd in België. In -J1.et 
Vlaamse Gewest is de jacht de 
afgelopen jaren verder beperkt. 
De wettelijke bescherming van 
een aantal soorten, waarop de 
jacht blijvend is gesloten 
(wezel, hermelijn, bunzh~g) 
steen- en boonlmarter, das, 
eekhoorn, otter, gewone en 
grijze zeehond) kan worden 
verbeterd door overheveling 
van het Jachtdecreet naar de 
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Wet ter beschern1Îng van 
inheemse diersoorten. Helaas 
blijkt dit in Nederland ook een 
zaak van lange aden1 te zijn 
aangezien de Tweede Kamer 
en het Ministerie van LNV al 
vier jaar bezig zijn met de 
behandeling van het wetsvoor
stel Flora- en faunawet, waarin 
veel van deze nu nog in de 
Nederlandse Jachtwet vermel
de zoogdiersoorten zullen wor
den beschermd. Ik vroeg nlij af 
of er in België ook initiatieven 
op dit gebied ondernomen 
worden. Voor de VZZ en haar 
Belgische leden lijkt hier een 
rol te zijn weggelegd. 

Bij de Wet op het Dieren
welzijn blijkt een adviesraad, 
waarin verschillende belangen
groepen zitting hebben, de tot
standkoming van de uitvoe
ringsregelingen tegen te 
houden. Van der Straeten 
bepleit de instelling van een 
onafhankelijke wetenschappe
lijke adviesraad. Verder wordt 
bij de bespreking van dierwel
zijnsvraagstukken nog kort 
ingegaan op de bio-industrie, 
dierproeven, de aInbulante 
handel in dieren en de veelal in 
particulier eigendom zijnde 
kleinere dierentuinen. 
Van der Straeten concludeert 
aan het eind van zijn bijdrage 
dat de coördinatie tussen de 
verantwoordelijke overheidsor
ganen en de gebrekkige contro
les goede uitvoering van de 
wetgeving belenln1eren. Verder 
is de wetgeving op enkele vlak
ken nogal versnipperd over 
veel regelingen en wordt het 
opstellen van wetgeving steeds 
lneer aan de drie Gewesten 
overgelaten, waardoor de een
duidige toepassing wordt 
beilloeihjkt. Van der Straeten 
geeft bij elk onderdeel sugges
ties voor verbeteringen. 

Ton Goedhart 

E. Van der Straeten, Belgische 
wetgeving in verband met dieren: 
bescherming en welzijn (1996). 
Overdruk te verkrijgen door f 7,50 
(of BF 150) over te maken op 
postbank 203737 (of rekening 
000-1486269-35) van de VZZ. 
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Otters in Vlaanderen 
De otterplannenverzamelaar 
van de achterkant van Zoogdier 
4( 4) kan weer een exemplaar 
aan zijn verzanleling toevoe
gen. Het betreft deze keer niet 
een ambtelijk rapport, maar 
een product van het 
Dierenpark Planckendael en 
het Bureau Econnection. De 
otter wordt in Vlaanderen op 
populatieniveau als uitgestor
ven beschouwd. Net als in 
Nederland is lllen zich pas na 
deze constatering in de biolo-

gie en de biotoopeisen van de 
otter gaan verdiepen. Het 
gevolg is natuurlijk dat de 
auteurs zich bij hun adviezen 
vooral op de resultaten van 
buitenlands onderzoek moes
ten baseren. De adviezen die 
direct op de otter betrekking 
hebben zijn dan ook erg alge
meen en niet anders dan in 
andere otterrapporten. 

De meest interessante infor
matie staat in de hoofdstukken 
die de verbetering van het 
otterbiotoop, het zoetwatern1i
heu, behandelen. In plaats van 
alleen de vissoorten te noemen 
die in het otterbiotoop aanwe
zig moeten zün, worden de 
biotoopeisen van deze vissoor
ten uitgebreid behandeld en 
hoe die te realiseren zijn door 
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middel van het aanpassen van 
de rivier- of beekloop of het 
type oeverbeheer (baggeren, 
maaien, branden enz.). De 
auteurs hebben duidelijk 
geprobeerd het zoetwatereco
systeen1 zo volledig mogelijk te 
beschrijven en de consequen
ties van het gebruik van dit sys
teem (afvalwaterlozingen, 
recreatie, scheepvaart, visserij, 
inrichting en onderhoud), via 
de daarin levende organisll1en, 
voor otters te bepalen. Het 
boek doet daarmee recht aan 
de huidige trend van integraal 
waterbeheer. 

De otter fungeert in dit boek 
echt als de ambassadeur van 
het zoetwatennilieu. Niet de 
otter is het thema van dit boek, 
111aar - zoals de ondertitel al 
zegt - het ecologisch beheer 
van waterlopen. Het is de otter 
die de adviezen geeft aan de 
waterbeheerders. De auteurs 
hebben aandachtig geluisterd 
en het opgeschreven. Nu 
hopen dat de beheerders en de 
bestuurders de adviezen 
onlzetten in daden. Aan het 
eind van het boek worden 
negen gebieden genoernd waar 
nleteen begonnen kan worden. 

Del1l1is WansÎnk 

Criel, D. & K. Struyf (red.), 1996. 
Een toekomst voor de otter. 
AdvÎezen voor het ecologisch 
beheer van waterlopen. Otter
overleggroep-België, Mechelen. 
147 pagina's. Verkrijgbaar bij 
Dierenpark Planckendael, Leuven
sesteenweg 582, B-2812 Muizen. 

.. 
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Themadag 
'Prooi-predator

relaties' 
Op zaterdag 11 oktober organi
seert de VZZ san1en met de 
NOU (Nederlandse Ornitho
logische Unie) een lezingendag 
(in Wageningen) over de rela
ties tussen roofdieren en prooi
dieren. Vogels en zoogdieren 
kunnen beide rollen vervullen, 
en de lezingen gaan dan ook 
onder andere over kerkuilen, 
buizerden, muizen, vossen en 
weidevogels. De toename van 
predatoren (buizerd, havik, 
vos) leidt vaak tot bezorgdheid. 
Moerasvogels en weIdevogels 
moeten het veld ruimen. Hoe 
moeten we daar als natuurbe
schernlers tegen aan kijken? 
Hebben predatoren werkelijk 
zo'n groot effekt op prooipopu
laties als wel wordt beweerd? 
Zijn de aantallen predatoren 
'onnatuurlijk' hoog, bijvoor
beeld door het ontbreken van 
superpredatoren als wolf en 
oehoe? Of is de dichtheid van 
sommige prooisoorten in het 
verleden 'onnatuurlijk' hoog 
geweest door vervolging van 
predato ren? 

Het programma (voor zover 
nu bekend) kent de volgende 
lezingen: 
- Johan de Jong: Kerkuil 
- Fred Koning & Gert 

Baeyens: Uilen en roofvogels 
in een dynanlÎsch duinland
schap 

- Rob Bijlsma: Ook de oppor
tunistische buizerd loopt aan 
de leiband van het muizen
aanbod 

- Cor Dijkstra, Serge Daan 
c.s.: Torenvalk en veldmui
zen 

- Arie Swaan: Vos en weidevo
gels in het Noordhollands 
Duinreservaat 

- Ron Veldkamp: Invloed van 
vossenpredatie op weidevo
gels in de Bandpolder 

- Bart Ebbinge & Bernard 
Spaans: Predatie en broedsuc
ces van de rotgans in Taymir. 

De toegang is gratis. Een lunch 
kan besteld worden. Plaats: 

Vleermuis-dag 
Op 1 noven1ber wordt in 
Utrecht de jaarlijkse VLEN-dag 
gehouden, door de Vleermuis
werkgroep Nederland. Het pro
gramma is uiterst interessant, 
al is het op het llloment van 
schrijven van dit stukje nog vol
ledig in het duister gehuld. En 
terecht, voor vleermuislietheb
bers. Plaats: Kargadoor, 
Oudegracht 36, Utrecht, aan
vang 9.30 uur. De toegang is 
gratis. Inlichtingen: VZZ
bureau, 030-2544642 (NL). 

Een nat weekend 
in de Achterhoek 
Landgoed De Slangenburg bij 
Doetinchem was van 27 tlrn 29 
juni 1997 de onderzoeklocatie 
van de Veldwerkgroep van de 
VZZ. Negen leden inventari-
seerden dit terreÎn van 
Staatsbosbeheer op kleine 
zoogdieren. Vijfmaal contro
leerden zij honderd live-traps 
op gevangen n1uizen en met 
bat-detectoren zochten zij naar 
vleermuizen. Van een indruk
wekkende berg uilenballen van 
een kerkuîlenpaartje kon een 
klein deel worden uitgeplozen. 

Het was een gezellig week
einde, daar in de Achterhoek. 
De vriendelijke ontvangst van 
beheerder Dick Heesen droeg 
daar zeker aan bij. Helaas kon 
ook hij niets doen aan de 
indrukwekkende lading water 

Internationaal Agrarisch Cen
trun1, Lawickse Allee, Wage
ningen. 
Inlichtingen: Jaap Graveland, 
026-3546895 of 0348-417344, 
IBN-DL0, Postbus 23, 6700 AA 
Wageningen. 

39 

die dat weekeinde over de 
Achterhoek werd uitgestort. 
Het peil van de Bielheimer 
Beek, toch al eerder een 
stroompje om in te roeien dan 
on1 overheen te springen, steeg 
binnen een dag nog eens een 
halve meter. Een deel van de 
vallen kwam hierdoor twee
maal onder water te staan. 
Waterspüsmuizen werden er 
dan ook niet mee gevangen. 
Slakken wel. En één keer 
kwam er een kleurrijke verras
sing uit de val tevoorschijn. 
Een kamsalamander had zich 
laten verleiden door de geur 
van muesli 11let pindakaas. 

Gelukkig vond het controle
ren van de vallen plaats in de 
droge periodes. Van de gevan
gen muizen werden soort en 
geslacht bepaald en ze werden 
gewogen en gelnerkt. Dan kzij 
de uitvoerige toelichtingen van 
Floor van der Vliet en Kris 
Joosten was het weekeinde een 
leerzan1e ervaring voor de ove
rige deelnemers. Ook het geva
rieerde natuur-/cultuurland
schap van De Slangenburg, met 
houtwallen, oude beuken op 
rabatten, graanakkers, twee 
beken, een poel en een sfeervol 
landhuis maakte het weekeinde 
zeer geslaagd. 

De uiteindelijke oogst 
bestond uit levende bOSlllUi
zen, aardmuizen, rosse woel
n1uizen en bosspitsmuizen. 
Met de batdetectoren konden 
de volgende vleern1uizen wor
den waargenomen: rosse vleer
n1uis, baardvleermuis, gewone 
dwergvleermuis, ruige dwerg
vleermuis en laatvlieger. In de 
braakballen zaten de schan1ele 
resten van huis-, dwerg- en 
beClndspits111uizen, veldmui
zen, huismuizen en een woel
rat. De meeste van deze soor
ten waren nog niet eerder 
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aangetroffen op het landgoed. 
Beheerder Heesen nam dan 
oQk 111et veel belangstelling het 
ter; plekke gemaakte (1) verslag 
van Kris Joosten in ontvangst. 
Arne Greven, Zr Hennekeplein 
1'" 3033 BW Rotterdam 

Zoogdier niet 
ontvangen? Of 
een nlisdruk? 

Het vorige numnler van 
Zoogdier (jrg 8 nr 1) blijkt niet 
bij iedereen aangekomen te 
zijn. Bovendien zijn er nlis
drukken gesignaleerd. Is het 
een of het ander bij u het geval, 
stelt u zich dan in verbinding 
met het VZZ-kantoor: 030-
2544642. 

Bedreigde zoog
dieren 

U kent ze wel: olifanten, tij
gers, neushoorns. De bedreig
de zoogdieren die in veel tijd
schriften en kranten gepromoot 
worden. Maar kent u ook de 
franjestaart, de veldspitsmuis 
of de bruinvis? Ook dat zijn 
bedreigde zoogdieren. Ze leven 
in Nederland en België. 
Veertien hiervan heeft de VZZ 
op ansichtkaarten laten zetten 
(zie illustratie). U kunt deze 
bedreigde zoogdieren pronlO
ten door deze ansichtkaarten te 
kopen en ze nlet Kerst onder 
uw kennissen, fanlilie en colle
ga's te verspreiden. 

Op de achterkant van elke 
kaart staat een korte beschrij
ving van de soort en een kaart
je van de verspreiding in België 
en Nederland. De hele set van 
14 kaarten is bij de VZZ te 
bestellen voor f 15,- (BF 300), 
inclusief verzendkosten. Door 
het bedrag over te maken naar 
rekeningnummer 000-1486269-
35 van de Postchecks (België) 
of naar rekeningnunl1ner 
203737 van de Postbank 
(N ederland), onder vermelding 
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van ansichtkaarten, krijgt u ze 
toegestuurd. 

U kunt de ansichtkaarten 
ook, net als alle andere artike
len, bij het Secretariaat van de 
VZZ in Utrecht ophalen. 
Hieronder volgt een prijslijst. 
De eerstgenoenlde 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 reke
ning 203737 van de Postbank 
(N ederland) of op rekening 
000-1486269-35 van de 
Postchecks (België), onder ver
lnelding van de titel. 

Enkele prijzen 
Vleermuisatlas, H. Limpens et 
al. (red.), 1997. 260 pp. Prijs f 
49,50 (f 44,50) of BF 990 (BF 
890) voor leden; f 54,50 (f 
49,50) of BF 1090 (BF 990) 
voor niet-leden. 
Bibliografie over de das tlm 
1996, J. Vink, 1997. 92 pp. Prijs 
f 15,- (f 10,-) of BF 300 (BF 
200). 
Marferpassen V, Nieuwsbri~f 
1996, WBN-VZZ, 1997. 58 pp. 
Prijs f 15,- Cf 10,-) ofBF 300 (BF 
200). Ook de oudere nummers 
van Marterpassen (nummers I 
tlm IV) zijn nog beschikbaar. 
Bevers in de Biesboseh: aantals
ontJ,vikkeling en cadmium- en 
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loodbelasting, V. Dijkstra & S. 
Broekhuizen, 1997. 64 pp. Prijs 
f. 15,- (f 10,-) of BF 300 (BF 
200). 
Roofdieren in België en 
Nederland, R. Akkernlans & D. 
Criel, 1986, 64 pp. Prijs f 15,- (f 
10,-) of BF 300 (BF 200). 
Atlas van de Nederlandse zoog
dieren, S. Broekhuizen et al. 
(red.), 1992, 336 pp. Prijs f 45,
(f 37,50) of BF 900 (BF 750). 
Egels en auto 's; een literatuur
studie, J. Mulder, 1996, 80 pp. 
Prijs f 25,- (f 20,-) of BF 500 
(BF 400). 
Zoogdieren van West-Europa, R. 
Lange et al. (red.), 1994,400 pp. 
Prijs f 52,50 (f 44,95) ofBF 1050 
(BF 899) voor leden, f 57,50 (f 
49,95) ofBF 1150 (BF 999) voor 
niet-leden. 
Basisrapport Rode LUst van de 
Nederlandse zoogdieren, H. 
Hollander & P. v.d. Reest, 1994, 
96 pp. Prijs f 10,- Cf 5,-) of BF 
200 CBF 100). 

Poster 'Marters' 
De Werkgroep Boommarter 
Nederland van de VZZ heeft 
een poster (34 x 50 cm) uitge
geven lnet kleurenfoto's, teke
ningen en enige infonnatie 
over de zes kleinere marterach
tigen, van wezel tot boomnlar-
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marters door te geven aan het 
IBN-DLO. De poster (zie 
afbeelding) is ook voor ande
ren verkrijgbaar, door f 10,- te 
storten op postbank 3652448 
t.n.v. WBN, Duiven. 
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Voorlichters 
De Werkgroep Voorlichting van 
de VZZ is druk bezig produc
ten te maken over zoogdieren 
die geschikt zij n voor terreinbe
heerders, waterschappen, 
genleenten en het algeineen 
publiek. Ook leven er allerlei 
ideeën bij de werkgroep om 
voorlichtingslnateriaal voor 
scholen te lnaken. De plannen 
en de ideeën zijn leuk, lnaar 
ook groots. De werkgroep is 
naarstig op zoek naar twee 
enthousiaste en creatieve men
sen onl mee te werken aan de 
realisering van haar plannen. 
De voorkeur gaat uit naar men
sen die ervaring hebben met 
het geven van voorlichting 
enlof met het vinden van 
financiën. Geïnteresseerden 
kunnen een briefje sturen naar 
het kantoor van de VZZ, 
Elnmalaan 41, 3581 HP 
Utrecht. 

E-mail-adres 
De Vereniging voor Zoogdier
kunde en Zoogdierbescher
ming, en daarmee ook het tijd
schrift Zoogdier, zijn elek
tronisch bereikbaar. Het adres 
is: zoogdier@worldaccess.nl . 

Dus al uw opmerkingen, reak
ties, brieven, maar vooral 
natuurlijk uw bijdragen in de 
vorm van korte nlededelingen, 
waarnemingen en artikelen, 
kunt U nu via uw conlputer en 
modeln bij ons kwijt. De bij uw 
schrijfsels zo welkome dia's, 
foto's en andere afbeeldingen 
Inoeten voorlopig nog even via 
'Tante Pos' naar het redaktie
adres: De HoUe Bilt 17, 3732 
HM De Bilt (NL) 
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Tentoonsteningen 

PerJ;l1cmente eXpo$itie 
over walvissen 
Op 3 nove~r 1994 g:4qnçl@ 
QP een zandbcmk tussen 
Ameland ep T~rsch~J1ir):~~n 
POtvis. Het Frie~ NatuwmuseUIU 
W-~t(i e~e;nÇlçrr vq:rl.het~k:E31et, 
H~t m~1:l1!1l1~ft ~Azoql ye:r
PöuVfÀ?nq.9W l1al1gt p.etsk~let 
11.U tr> P~Q!)J~~Tl .. pe ciwergvin.yis 
die i!}> j~19?8 .strqp<icie l1~ft 
99;~:g.l?lÇIçrt?~kr~ep in deZ@ 
l1irp.~èt8~:1'\Tgpst·df; s.keletten 
zijp~r ~P$B~tj~~ 'PB. yiçleq'q Civ~r 
wgl~n ~pjaqJ:lte1.'lQV!?r wq:l-
visg!).?g~sc~rmirl9' 
PIagts:fries 1%qtllurm\l.cseUIn, 
S9hoenrpakers~rk 2, 
LeeuW;ÇtI'cl<?n 
Toegc::rng: volwassenell t§.~; lI;in
deren f3,SO 
Open: di~za 10-17 uur; zo 13 .. 17 
uur 
Ir:tlichtingen: Chrill Taekema, 
058-2129085 (Nt) 

OpkOlllSt der zoogdieren 
Zoogctieren bestacm al miljQ$Aen 
jaren, maar pas na het uitster -
ven van de dinosauriêrs kwam 
deze diergroep tot bloei en ont
stond de grote diversiteit aan 
soort~n dte W~ nl.l1ç~TlTlPP, In de 
expositie 'Qp}{:omst qer ·zoogdie-
r~.B·W9rqthet op?tqpn,pn de 
oPtwilck:e1in9. '{ÇfflçleZQpgdier
Igl.lIlq9"ètoonc1, 
Plq~; ....•.... N"pord~rpierel1park, 
H9PfqS1rçrcrt 18, 13n,11)1,e11 
'l'~Çtlfg: f 21,-
~Il: dqgehjks9 .. 16,3Çl UP! 
Inlicb,1ip:gen: 0591:-6188'00 (NL) 

tjm 41c:m '96 Ht?tl:>eest 
inde mens 
Een tentoon<:>telling over o:qressie 
bij mens eIl dier. ~ .e:Xp0sitie 
rekent at met het ~lci dcrj: .in de 
natuur all~s. koelqen ei is, 
#9!essie is YOak ee11. gev91g van 
fru§p:qtie.-Ç'ieren héPben ver
wachtingen qp korte f<:,;rmijn, 
mensen ook op lange termijn, en 
dus hebben die meer flustrtaties 
dan dieren. Men kan in een 
cOIT+pl.lterspel 2:ijn eigep, n<:,;iging 
tot qgressief ged:rqg toetsen· 
Plaats: Noordbrabani:s Natuur
m1lSeum., Spoorlacm 434, Tilpurg 
Open: cli tlm VI 10.00-17.00, zo; 
en zo 13.00-17.00 uur 
Inlichtingen: 013-5353935 {Nt) 

4 okt tjm 4 jan '9~ 
Honden 
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t:~n13;X:Jp09~ti€l oYE)+ Pet favoriete 
h~ervCfI:l.cl~ .~l)S,ep.zijn 
geschie<ie~ ... g1sqfstq:n::~t?ling 
vondewolt 
Plaats: Pieter Vermeulen 
Museum, lv1oerPergplantsoen 
20, Ijmuiden 
Tçegang: f ~,!)O (yolw), i 1 ,50 (5-
12 jr) 
Open: ma tlm vr 9,30-17,OQ uur 
Inliclî.tingen: q255~536726 (Nt) 

Evemenlen ,, ___ lil 

QktoperOp zqe1ç 119(I!' 
sporell vçu:l pOOllll':g.~erS 
De VerenigirlQ N'a:hlWrnOnll~ 
menten or9'anis~rtin ciePossen 
vem 1.3erke@E)llvel (prenthE))een 
speUrtocht·· na:qr ·spomn vcm 
boommarters, 
O~g-aI1isqtiE); 
Ntrt.ullII11.QntllneJ:'lten 
Plqqtsc·~t~eBlJ,~~yel 

~~~i~;~'- v~01t~e!lli~Ä'7~oor 
Ir;iliql:).tu')gen:· O~;;,p5599t55(Nl;) 

.~.1·plç~p~rWf1~mQ4~9 
P~P<>h~~9n:~1~7S 
EJ:.~im~~rr~~ .. 9iy.v:~~J$.etell 
~n .. rl'tij11.Z()09'We~rJ:154(çigor 
vogels· gegeten· w9pden ... Over 
deze predWor-P!ooi· relaties 
organiseren .. (ie V72.en ç:le 
Nederlandse Orniti1ologische 
Unl<Si (NOU) een i:hernqçlog'. Zie 
VerenigjnQ"snieuw$. 
OJ:gan1sotie: NOU Be vz:z. 
PlCIqts; LA"C., Lawî,ckse jülee, 
Wageningen 
T()eÇ!ong:grqtis 
In~ichtingen: Jaap Grqvelonci, 
026-3546800 (NI,,) 

1 november V~EN-dqg 
De jacÏrlijk,se dag vqn de 
Vleermuisw-erkQToelJ Nederland. 
Het p~ogrqr:nma is uiterfjt interes
sant ql is het op het moment 
van schrijven van ciit stukje nog 
volledig in het duister gellulçl, En 
terecht, voor vleermuisliefheb
bers, 
Plaats: Kargqdoor, Ol.ldegracht 
36, Utrec}:ü 
Tijci: aanvang 9.30 U11L 

Inlichtingen: VZZ-bureau. 030-
2544642 (NI,,) , 
Tqegong: gratis 
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Zoogdier, tijdschrift voor zoogdier be
scherming en zoogdierkunde 
• Jaap Mulder, De Holle Bilt 17, 3732 HM De 

Bilt. 030-2203158 (NL) , 
• Dirk CrieL Zottegemstraat 2, 9688 Schorisse. 

055-456610 (B). 
• E-mail: zoogdier@worldaccess.nl Nationale 

Campagne Bescherming Roofdieren (NeBR) 
• NeBR: Postbus 98, 2180 Ekeren L 03-

6530655 of 03-7713827 (B). 

Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoog
dierbescherming (VZZ) 
• VZZ-Bureau en ledenadministratie: Emma

laan 41, 3581 HP Utrecht. 030-2544642 (NL). 
• VZZ-België: Erik Van der Straeten, Kerke

veldstraat 35. 2610 Wilrijk. 03-2180470 (B). 
• Veldwerkgroep Nederland: Kris Joosten, 

DoppIerdomein 4-B, 6229 GN Maastricht 
043-3612382 (NL). 

• Veldwerkgroep België (tevens materiaalde
pot): Johan Vandewalle, Antwerpsesteen
weg 250. 2950 Kapellen. 02-2454300/03-
6054900 (B). 

• Materiaaldepot veldwerkgroep: Floor van 
der Vliet, Spaarndammerstraat 660, 1013 
TJ Amsterdam. 020-6828216 (NL). 

• Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN
VZZ) : Rudy van der Kuil , Lutherse Burgwal 
24. 2512 eB Den Haag. 070-3652811 (NL). 

• Werkgroep Zeezoogdieren (WZZ): Marjan 
Addink, RMNH, Postbus 9517, 2300 RA Lei
den. 071-5143844 (NL) . 

• Werkgroep Marterachtigen: Arie Swaan, 
Torresstraat 33 lIL 1056 RR Amsterdam. 020-
6832420/6642453 (NI). 

• Werkgroep Boommarter Nederland: Dick 
Klees, Zadelmakersstraat 58, 6921 JE Dui
ven. 0316-264335 (NL), 

• Werkgroep Zoogdierbescherming: Johan 
Thissen, Mcmsberg 7, 6562 MA Groesbeek, 
024-3975852 (NL) , 

• Werkgroep Voorlichting: Nico Driessen, p/a 
Natuur & Milieu Overijssel. Stationsweg 3, 
8011 CZ Zwolle. 038-4217166 (NL) . 

• Redactie Lutra: Chris Smeenk, RMNH, Post
bus 9517, 2300 RA Leiden. 071-5162611 
(NL) , 

Vlaams Zoogdierkundig Overleg (VZO) 
• Johan Vandewalle, Antwerpsesteenweg 

250, 2950 Kapellen. 03-6054900/ 02-
2454300 (B) 

Sluittngscicrta 
ArtikelEm, bijzondere woame,. 
mingep, ](orte ~riçhten lq;m.nen 
gestuurd w(}roen naar l1etred.oc
tieadres (zjehierboven), De slui
tin,gsdata zijn: 
nummer 4 
zo snel mogelijk 
nUlTImner 1 15januari1998 
nummer 2 15 april 1998 
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Zoogdierenwerkgroep Jeugdhond voor 
Natuurstudie en Milieubehoud 
• Kortrijksepoortstraat 140, 9000 Gent. 09-

2234781 (B). 
Vleermuizenwerkgroep van Natuurreser
vaten 
• Alex Lefevre, Klissenhoek 85 , 2290 Vorse

laar. 014-516201 (B). 
Vleermuizenwerkgroep van Natuur 2000 
• Bervoetsstraat 33 , 2018 Antwerpen, 03-

2312604 (B), 
Vlaamse Vereniging voor Bestudering 
van Zeezoogdieren 
• Rob van Asselberg, Hoogheide 64, 2659 

Puurs. 052-301541 (B), 

Aanwijzingen voor auteurs 
• Zorg dat het artikel interessant is voor de 

lezer, Maak er een pakkend inleidinkje bij 
en denk ook aan een goede afsluiting. Ver
mijd vaktermen en vreemde woorden. Dus 
beter sterfte dan mortaliteit. Gebruik geen 
afkortingen. Stuur er ruim illustratie-materi
aal bij. 

• Waarnemingen en korte mededelingen zijn 
erg welkom. Lever er als het even kan een 
plaatje bij. 

• Bijdragen aanleveren op DOS-diskette en zo 
rnogelijk in WP 5.1 en anders als ASCII
bestand. Structureer de tekst met korte tus
senkopjes. Geef alinea's acm met een enlce
Ie tab. Maak de tekst verder niet op, dus 
plaats geen codes in de tekst. Stuur een uit
draai mee. 

• Alleen hoofdletters gebruiken waar dit 
grammaticaal verplicht is, dus Nederland
se plan ten- en dierennamen met een kleine 
letter beginnen. Gebruik de naamgeving 
zoals gehanteerd in het boek Zoogdieren 
van West-Europa, 

• Houd het acmtal literatuurverwijzingen zo 
klein mogelijk, Literatuurlijst op alfabeti
sche volgorde, elk item op een nieuwe 
regel. Niet opmaken, in laten springen of 
iets dergelijks. 

• De redactie 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 arti
kelen blijft bij de betrokken fotograaf, teke
naar of auteur. Overname alleen na ver
kregen toestemming. 

Telefoneren 
- Van l3elgië noot Ned,erlanci: 00-

31 gevolgd door het. kengetal 
zonder nul en het qbonnee
nummer. 

- Van Nederland naar ~lgië: 00-
32 gevolgd door het kengetal 
zonder nul en het. aboP1lee
nummer. 
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Van piepje. lol <tipje. 

Ik ben geen ziener, maar een hoorder. 'Plaaties' küken doe ik niet , ik moet 'plaili
jes' horen. Dus voor mij geen pin-ups, maar zangeressen. [k vind mijn genol in de 
nacht Begrijp mij niet verkeerd, cr is niets onfatsoenlijks aan. Mijn hart &allt uit 
naar zoogdieren die geluid maken. Daarmee bcdoel ik gcen zoetgevooisde zange
ressen, maar goedgebektc vleermulzcn. 

Hoe 'l.e er uil zien weet ik nict echt. Wal dat betreft lijkt het ncl ecn 
Ot>-telefoonlijn. [10;: maak mij ecn voorsteJlina;_ maar echt zicn doe ik 
zc nooit. Je fantaseer! wat weg. [n plllats van dat eell juffrouw 
praat, hoor ik piepjes: piepjes uil een koptelefoon_ Ik geef ze 
namen en loop verder. Beide is eenzaam, maar er is een groot ver
schil: mijn telefoonrekening loopl niet op. 

Hc! is mooi, ik loop buiten door de nacht, ik fantaseer en ik noteer. Dat laat
ste bevreemdt ll? Dc namen die ik bedenk, schrijf ik op en daar ben ik beel 
consequent in. Als ik dezelfde soor1 piepjes hoor, geef ik ze dezelfde naam. 
En:ro vonn ik. mij een beeld van wat er vliegt. De piepjes worden Slipjes: stip
jcs op papier. 

Nu ben ik niet allcen. Overal in het land lopen mensen wals ik. Wij 
hebben een onderlinge hand en doen dingen samen. We hebben al 
onze stippenbriefjes samengevoegd en noemen bet een atlas. Die atlas 
is onze pin-up en u koopt die atlas. Wie is cr nu de fantast? 

RA 

l.ollpirr, t~n ' fanllUliith' lijuchrirl 

Zoogdier is het meest informatieve lOogdierenblad in de Benelux en ver
schijnt vicr keer per jaar. Je kunt je abonneren door de kaart in te vullen 
of door overmaking van IIF 450 op rekening 000-1486269·35 of f 25 op 
postbank 203731 ten name van Penningmeester VZZ te Utrecht. 

1 » 
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