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Ruben Smit & Johan den Ouden 

Onderzoek naar kleine zoogdieren wordt op veel plaatsen 
uitgevoerd. Meestal richt zulk onderzoek zich op het 
beschrijven van het habitatgebruik en de verspreiding 
van lnuizen. Slechts enkelen wagen zich aan het onder~ 
zoek naar de rol van kleine zoogdieren in de vegetatie
dynan1Îek. Wij waren vooral geïnteresseerd in de invloed 
van muizen op de vegetatie en al doende onderzochten 
we ook het verband tussen de vegetatiestructuur en het 
voorkomen van de verschillende soorten. 

Ons onderzoek vond plaats in heiden en 
bossen op anne zandgronden van de 
Veluwe, en wel in het Speulder- & 
Sprîelderbos (1993-1997) en in het 
Nationale Park De Hoge Veluwe (1996-
1997). Infornlatie over de muizen (soort, 
sexe, geslacht, dichtheid, mobiliteit) 
werd verzameld door gebruik te nlaken 
van Longworth lifetraps, die in zoge
naalnde grids van 15-25 vallen met een 
tussenafstand van 5 111 werden geplaatst. 
De vallen werden gevuld met hooi en 
beaasd met wortel, havermout en pinda
kaas. Gevangen werd gedurende een 
week, met een pre-bait-periode in het 
voorafgaande weekend. In dit onderzoek 
worden de spitsmuizen buiten beschou
wing gelaten, omdat ze geen ( directe) 
invloed op de vegetatie hebben. Er wer
den veel zaadpredatie-experimenten uit
gevoerd, door op vaste plekjes 50-200 
eikels of beukennootjes neer te leggen 
en naderhand te bekijken hoeveel zaden 
door de muizen waren versleept. 

Wie zit waar? 
Structuurrijke vegetaties 111et adelaars
varen in het Speulder & Sprielderbos 
werden vergeleken met stIuctuurarme 
vegetaties zonder adelaarsvaren. De ver
schîl1en in muîsdichtheid waren over
duidelijk (figuur 1). Vooral de rosse 
woelmuis Clethriol1omys glareolus'j bleek 

In arme bossen is de aanwezigheid van 
adelaa rsvaren vooral voor rosse woel
muizen belangrijk. Foto Ruben Smit 
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Figuur 1: Verschillen in muisdichtheid met en zonder 
adelaarsveren. 

20 

15 

10 

5 

o 
hei· 

• aardmuis 

o bosmuis 

hei + den· den+ 
Figuur 2: Verschillen in muisdichtheid in onbegraas
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Figuur 3: JJPredatiesnelheid JJ van eikels door bos
muizen l in plekken met adelaarsvaren (driehoek} en 
zonder (rond). 

6 

4 

sterk gebonden aan structuurrijke vege
tatie, terwijl bosmuis Apodemus sylvati
cus zowel binnen als buiten de adelaars
varen werd gevangen. De invloed van de 
vegetatiestructuur bleek eveneens sterk 
uÎt het onderzoek in het Nationale Park 
De Hoge Veluwe. In langdurig begraas
de habitats, zoals struikheide, bochtige 
slnele en grove dennenbos, werden 
pleksgewijs de grote herbivoren als edel
hert Elaphus elaphus, ree Capreolus ca
preolus en moeflon Ovis musimol1 bui
tengesloten lnet zogenaamde exclosures. 
Binnen deze exclosures werden na drie 
jaar uitsluiting meer aardn1uizen 
Microtus agrestis en bosmuizen gevan
gen dan er buiten (figuur 2). Deze hoge
re aantallen correspondeerden duidelijk 
met een beter ontwikkelde kruidlaag; 
hoe hoger de kruidlaag, des te hoger de 
muisdichtheid. In het algemeen kan 
worden geconcludeerd dat muizen een 
voorkeur hebben voor structuurrîjke 
vegetaties. De reden ligt voor de hand: 
een verminderd predatierisico door een 
betere beschutting. Vooral vliegende 
predatoren als roofvogels en uilen kun
nen nl0eilijker muizen in een dichte 
vegetatie vangen dan in een relatief 
open vegetatie. Maar de muizen hebben 
ook profijt van de hogere voedselbe
schikbaarheid: dichte vegetaties van 
braarn leveren bramen en vers braam
blad, hoogwaardig voedsel voor rosse 
woelmuizen. Tenslotte biedt ook het 
milde n1icroklÎ1naat onder een dichte 
vegetatie van bijvoorbeeld adelaarsvaren 
n1et een dikke strooisellaag de n1uizen 
gunstige 0111standigheden. 

Wat doen ze? 
Muizen kunnen grote invloed hebben 
op de vegetatie. Boomzaden kunnen 
door bosmuizen en rosse woelmuizen in 
grote aantallen worden Tgeconsumeerd'. 
Veldexperimenten wezen uit dat binnen 
drie dagen alle 200 uitgelegde zaden van 
zomereik kunnen worden weggenomen 
(figuur 3). Slechts enkele zaden werden 
ter plaatse geconsumeerd, de meeste 
werden elders verstopt. Muizen kunnen 
grote hoeveelheden zaden verspreiden 
door ze als voedselvoorraadjes op te 
slaan. In tegenstelling tot son11uige eek
hoorns, die slechts enkele grote voorra
den aanleggen (larder hoarders), leggen 
boslnuÎzen veel kleine voorraadjes aan 
(scatter hoarders). Op deze wijze wordt 
de kans op verlies van het opgeslagen 
voedsel sterk verminderd: veel kleine 
pakketjes lopen n1inder kans allemaal 
gevonden te worden dan één grote. 



Veldmuizen kunnen bij hoge dicht
heden een aanzienlijk deel van de 
biomassa opeten. Foto Ruben Smit 

De overleving van zulke verstopte 
zaden tot toekomstige zaailingen en 
bomen is dus in handen (pootjes) van 
muizen. Hoeveel zaden als zaad of 
kiemling het volgend voorjaar overleef
den werd geanalyseerd aan de hand van 
terugzoekexperimenten. Door magneet
jes În de uitgelegde eikels te stoppen, -
kon met een magneetdetector de locatie 
van de verstopte zaden worden bepaald. 
Hieruit bleek, dat genliddeld iets meer 
dan de helft van de eikels (54%) over
leefde als intacte eikel, waarbij dient te 
worden opgemerkt dat În totaal maar 
ongeveer een derde van de uitgelegde 
zaden werd teruggevonden. Veel van de 
teruggevonden eikels bleken verstopt in 
structuurrijke vegetaties. Meestal lagen 
de eikels net onder de strooisellaag op 
de hunluslaag. 

Videobewaking 
Verbazingwekkend was de relatief grote 
afstand waarover de eikels werden ver
sleept; de meeste eikels werden terugge
vonden op 20-25 m van de uitlegplek, 
terwijl één eikel zelfs op meer dan 60 m 
afstand werd teruggevonden (figuur 4). 
Deze 'zaaddispersie1 brak alle records 
van eerder uitgevoerde experiInenten, 
waarbij maximale afstanden van 30 111 

werden gevonden. We waren er overi
gens zeker van dat muizen verantwoor
delijk waren voor de zaadverspreiding; 
aan iedere eikel waren afdrukken van 
muizentanden te zien. Nog niet zeker 
waren we over welke muizen de zaden 
versleepten. Daarom ging in november 
1997 een videoexperiment van start met 
als doel vast te leggen welke soorten 

Figuur 4: Ruimtelijk overzicht van zaadverspreiding 
door bosmuizen. Ieder driehoekje is de plek waar een 
individuele eikel werd teruggevonden, ongeveer 
twee maanden daarvoor uitgelegd in het centrum. 
Afstanden in meters. 
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met de zaden aan het slepen waren. Al 
snel bleek dat het bosn1uizen waren. 
Eén individuele bosmuis was in staat 
on1 met gemak alle 49 eikels, uitgelegd 
op een vierkante meter, in één nacht 
weg te halen. Dat bosmuizen de belang
rijkste zaadvreters (granivoren) zouden 
zijn, wisten we al uit de literatuur, maar 
de snelheid waarmee zaden werden 
weggenOlnen verraste ons. 

KiemexperiInenten op de Hoge Velu
we leverden nieuw bewijsmateriaal op 
dat muizen een enornl effect op de ves
tiging van bomen kunnen hebben. In 
zogenaalnde lkiemp/ots1 werden steeds 
50 zaden van zomereik en beuk op één 
vierkante meter gezaaid, in drie verschil
lende situaties: in aanwezigheid van alle 
herbivoren (grote herbivoren, konijnen, 
nlllÎzen en insecten), in aanwezigheid 
van alleen muizen en insecten (binnen 
exc/osures) en in aanwezigheid van 
alleen insecten (in 111uizenvrije kooien 
in exclosures). Er bleken enonne ver
schillen in het aantal kiClnplanten te 
zijn tussen de verschîllende kiemplots 
(figuur 5). Zo was het verschil În kiem
succes tussen de muizenvrije kooi en de 
plot waar alleen muizen bij konden (bin
nen exclosures) heel groot, terwijl er 
nauwelijks verschil was tussen de plots 
buiten en binnen exclosures. Muizen lij
ken dus een negatief effekt te hebben op 
de vestiging en overlevingskansen van 
bOl11en. We weten echter niet hoeveel 
zaden, na verspreid en verstopt te zijn 
door muizen, alsnog kiemen en opgroei
en tot jonge bomen. 

Biomassa 
Behalve typische granivore lnuizen als 
de bosmuis zijn er ook herbivore mui
zen. Van rosse woelmuizen is bekend 
dat ze grote aantallen zaailingen van 
bOlnen kunnen 'prederen" opeten, ter
wijl aardmuizen en veldilluizen behalve 
zaailingen ook grote hoeveelheden gras 
eten. Rosse woeln1uizen kunnen, uit
gaande van de berekening van Brey
meyer & van Dyne, dagelijks ongeveer 
10% van hun gewicht aan gras en/ofblad 
(vers gewicht) consumeren. Bij een 
gelniddeld gewicht van 20 g per muis is 
dit ongeveer 2 g per muis per dag. 
Runderen vreten gemiddeld minder per 
eenheid lichaamsgewicht, namelijk 
ongeveer 2% aan vers gewicht. Een hoge 
dichtheid aan l11uizen, bijvoorbeeld 500 
exelnplaren per hectare, zorgt voor 
ongeveer 1000 g consumptie aan gras/ 
blad (vers gewicht) per dag. Dit kOlnt 
bijvoorbeeld bij een vergraste heide op 
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de Veluwe overeen met ongeveer 0.01% 
van de totale bovengrondse biomassa 
(vers gewicht) per dagl Gedurende een 
heel groeiseizoen kan dus afhankelijk 
van de soort, vegetatietype en beheer 
een aanzienlijk deel van de bovengrond
se, maar ook van de ondergrondse bio
massa (l) door muizen worden wegge w 

vreten. Uit eerder uitgevoerd onderzoek 
blijken woelmuizen (in dit geval veld
muizen Microtus arva/is) in piekjaren een 
grasland volledig te kunnen kaalvreten. 

Doe meer met muizen 
Muizen vormen een belangrijke fauna
groep. Ze hebben veel effecten op de 
vegetatie en zijn ook in grote mate 
afhankelijk van vegetatie. Met name 
een struciuurrijke vegetatie heeft een 
positief effect op de muizendichtheid. 
Begrazing lnet hoefdieren heeft daar
door waarschijnlijk een negatieve in
vloed op de lnuizendichtheid. Van een 
hoge (goede) lnuizenstand profiteren 
onder andere de predatoren in het eco
systeem. In bossen kan best gebruik 
gemaakt worden van de natuurlijke 
zaadverspreiding door muizen, om na
tuurlijke veIjonging van 100fbOIllen van 
de grond te krijgen, 111its er voldoende 
structuurrijke plekken zijn. In het alge
meen geldt dat muizen afwisselend 
goede en slechte jaren kennen. Van bos
muizen en rosse woeln1uizen is bekend, 
dat in onze streken vooral de mast jaren 
van looibomen bepalend zijn voor een 
goed nluizenjaar. Muizen en hun effec
ten zijn daar0111 moeilijk te doorgron
den; lange termijn monitoring en over
leg tussen verschillende muisonder
zoeksgroepen kan daarbij helpen. 

De lijst met gebruikte literatuur is op te 
vragen bij de eerste auteur. -1"f 

Ruben Smit, Dep. 0111gevings
wetel1schappen, Leerstpelgroep 
Plantenecologie & Natuurbeheer, 
Born$esteHg 69, 6708 PD 
Wageningen, eMmail; 
Ruben~Slllit@STAETQ N WAD.NL. 
Johan De~l Quden, Buro Silve, 
e-lnail Denouden@silve.nL 
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Ludy V~rheggen & R1,Jud Fqppe;n 

De hazelmuis staat in Nederland vermeld op de Rode 
Lijst als 'gevoelig'. Een andere slaapmuis in Nederland, 
de eikeln1uis, is te boek komen te staan als 'kwetsbaar'. 
In het soortenbeleid van het rijk is voor slaapmuizen 
voorlopig nog geen prominente rol weggelegd. Een 
soortbeschermingsplan is pas voorzien voor 2003. Voor 
de hazehnuis begint de tijd echter te dringen. Voor de 
eikelmuis waarschijnlijk ook, maar over de actuele ver
spreiding van deze soort is nog veel minder bekend dan 
over die van de hazeln1uis. De afgelopen tien jaar heeft 
een kleine groep vrijwilligers gegevens verzameld over de 
verspreiding en ecologie van de hazelmuis. Deze gege
vens zijn gebruikt voor een probleen1analyse, uitgevoerd 
door Alterra (voorheen IBN-DLO) en een actieplan, 
opgesteld door de stichting Instandhouding Kleine 
Landschapselementen (IKL) in Limburg. Met de gege
vens die er nu zijn kan een belangrijke eerste stap wor
den gezet in de uitvoering van soortgerichte n1aatregelen. 
Alle betrokken partijen onderschrijven het belang én de 
noodzaak hiervan. Nu de financiële middelen en de 
daadkracht nog. De stichting IKL is alvast met de uit
voering begonnen. 

Begin jaren negentig zijn vrijwilligers op 
uitgebreide schaal in Zuid~Linlburg naar 
nesten van de hazelnluis Muscardinus 
avel/anarÎus gaan zoeken. In de daaraan 
voorafgaande periode van bijna twintig 

Een vrijwilliger op zoek naar de hazelmuis 
in een optimaal habitat van een singel. 
De beheerder heeft de vegetatie in zijn 
geheel, notabene in het najaar (voort
plantingstîjdl) in 1999, tot op de grond 
toe afgezet. Nog steeds wordt er hazel
muisbiotoop vernietigd in het kader van 
het reguliere beheer. Foto Ruud Foppen 



Met zijn pluimstaart is de hazelmuis aangepast aan 
het klimmen in bomen en struiken. De saort kamt 
zelden of nooit op de grand. Foto Peter Verbeek 

jaar waren slechts negen waarnemingen 
van hazelmuizen verzameld. Er bleek 
toen echter nauwelijks gericht naar nes
ten van hazelm uizen te zijn gezocht 
en bovendien was het zoekbeeld voor 
hazelmuisnesten nog niet optinlaal ont
wikkeld (Erkenbosch 1990; mond. nled. 
Ruud Foppen). Voor velen kwanl het 
dan ook als een verrassing dat de hazel
muis begin jaren negentig nog in redelij
ke aantallen verspreid in de bossen van 
zuidoost-Limburg leek voor te kOluen 
(Foppen et al. 1995; Broekhuizen et aL 
1992). In veel gebieden waar van Laar 
(1984) hem gevonden had werd de soort 
twee decennia later feitelijk herontdekt. 
Dit gebeurde ongeveer op hetzelfde 
lTIOment dat de Rode lijst voor bedreig
de en kwetsbare zoogdieren (Hollander 
& Van der Reest 1994) werd opgesteld. 
De !explosie' van nestvondsten wekte de 
indruk dat de hazelmuis !het nog niet zo 
slecht deed!, en zo kwam de soort 
te boek te staan als 'niet bedreigd'. 
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Inmiddels zijn we luet ons onderzoek 
vijf jaar verder en blijkt de situatie voor 
de hazelmuis toch problematisch. De 
soort komt toch lnaar in een beperkt 
aantal gebieden voor en de populaties 
zijn zo klein en gefragnIenteerd dat -het 
alleen maar wachten is op problemen 
als er op korte termijn niets gebeurt 
(Foppen & Nieuwenhuizen 1997; 
Stichting IKL 1997). De stichting IKL 
wil daarom in overleg met terreinbe
heerders en particuliere grondeigenaren 
konlen tot uitvoering van soortgerichte 
maatregelen voor de hazelmuis. 

Afwisseling 
De hazelmuis komt in Nederland voor 
in struweelachtige vegetaties op over
gangszones, zoals die te vinden zijn 
langs bosranden en bospaden, op open 
plekken, in jonge aanplanten, op kap
vlakten en in hakhoutperceJen. Door 
zijn levenswijze is de hazelnlllÎs gebon
den aan bomen en struiken en wordt ze 
slechts zelden op de grond aangetroffen. 
De voorkeur voor soortenrijke bossen 
en randen is terug te voeren op de beno
digde afwisseling in zijn voedsel: in 
voorjaar en zomer insecten, jonge knop
pen en nectar en in het najaar vruchten 
en noten. In voorjaar en zomer verblij
ven de dieren in de hoge boomkronen) 
in het najaar verplaatsen ze zich naar de 
struiklaag. Hazelmuizen overwinteren 
in de strooisellaag en hebben daarbij 
behoefte aan een hoge luchtvochtigheid 
en stabiele temperatuur. De seizoensge
bonden levensvoorwaarden van de soort 
resulteren in afwisselend bezette habi
tatplekken binnen een bos. In de winter 
heeft de soort een voorkeur voor vochti
ge plekken, te vinden op noord- en 
noordwesthellingen en in beekdalen. 
Soortenrijk, structuurrijk loofbos met 
een deels onbeschaduwde ondergroei en 
een hoge diversiteit aan bes- en vrucht
dragende soorten vormen zijn zomer
habitat. Dit vinden we vooral aan bos
randen met een zuidelijke expositie. 

Hazelmuizen zijn niet erg mobiel~ ze 
verplaatsen zich in een jaar niet verder 
dan honderd meter. De home-range 
grootte variëert van 0,3 tot 1,0 hectare. 
Dit komt overeen met een dichtheid van 
1-3 individuen per hectare. De voort
planting valt in de nlaanden augustus tot 
oktober. Meestal zijn er twee worpen na 
elkaar met elk 4-6 jongen. De jaarlijkse 
sterfte bedraagt 70-80%. Hazelmuizen 
kunnen in vergelijking met andere lTIui
zensoorten vrij oud worden, ongeveer 
drie jaar. 



Bedreigd 
De hazelmuis komt alleen in het zuid
oosten van de provincie LiInburg voor. 
Zijn verspreidingsgebied is sinds de 
jaren zestig op uurhok-niveau met meer 
dan 50% afgenomen. Tellingen in een 
aantal proefgebieden vanaf het begin 
van de jaren negentig laten zien dat de 
aantallen behoorlijk kunnen fluctueren. 
Daarnaast kon geconstateerd worden 
dat het aantal nestvondsten in bepaalde 
gebieden sterk afnaln. De inschaling op 
de Rode lijst onder de categorie 'gevoe
lig' wordt dan ook te licht bevonden. 
'Bedreigd l zou meer in overeenstem
ming zijn nlet de werkelijkheid. De 
hazelmuis verdient daarom ook lneer 
aandacht in het landelijke soorten be
leid. De noodzaak om herstelmaatrege
len uit de voeren is groter dan tot voor 
kort werd gedacht. Bovendien zal de 
effectiviteit van maatregelen bij nog lan
ger wachten alleen 111aar afnelnen. 

De belangrijkste bedreiging voor de 
hazelmuis vormt de uniforme leeftîjds
opbouw van bossen en bosranden, 
waardoor n1antel- en zoomvegetaties of 
halfopen bossen met een dichte onder
groei verdwijnen. Er is een te klein 
oppervlak of randlengte aan mantel- en 
zoomvegetaties, die bovendien versnip
perd liggen. Tenslotte is het maaibeheer 
van wegbermen langs bosranden ver
keerd. Het lnerendeel (66%) van de 
onderzochte, potentieel geschikte bos
randen in Zuid-Limburg is mOlnenteel 
ongeschikt als leefgebied voor de hazel
muis. 

Maar zelfs de plekken waarvan we 
weten dat er hazehnuizen zitten worden 
onvoldoende beschermd, Olndat in het 
reguliere onderhoud- en beheerwerk 
nog te weinig rekening met de soort 
wordt gehouden. Ook de beheerder zou 
hiervan op de hoogte moeten zijn, maar 

De bosaanplant langs het Groote Bosch begin jaren 
negentig, toen nog rijk aan struwelen en een opti
maal habitat voor de hazelmuis. Inmiddels is de 
structuur verslechterd doordat de struwelen plaats 
hebben gemaakt voor jong essenbos. Het aantal nes
ten is daardoor sterk afgenomen. In de wÎnter van 
1999/2000 heeft het Centrum voor Natuur- en 
Milieueducatie (CNME) het voor de hazelmuis nood
zakelijke herstelbeheer uitgevoerd În opdracht van 
de stichting IKL. Foto Ludy Verheggen 

op uitvoerings-niveau is dat zeker niet 
altijd het gevaL Zo zijn er voorbeelden 
dat hazelmuizen plaats moeten maken 
voor orchideeën en ook dat habitatplek~ 
ken worden vernietigd waarvan achteraf 

De mantelvegetatie in deze oude habitatplek, een 
bosaanplant langs een opgaand bos, is door het 
ouder worden van het bos naar de buitenkant 
toe gedrongen en dreigt op den duur helemaal te 
verdwijnen. Door de jonge bomen (vooral essen) 
gefaseerd te vellen} wordt die ontwikkeling weer 
teruggedraaid. Tenslotte moet ook het raster ver
wijderd worden en in de bosrand geplaatst. Koeien 
kunnen dan zorgdragen voor het vervolgbeheer. 
Foto Ludy Verheggen 



De hazelmuis, hier zittend op een braamstengel in 
de Vijlenerbossen, is de 'ambassadeur van goed 
ontwikkelde bosranden' in Zuid-Limburg. Foto Peter 
Verbeek 

wordt gezegd dat nlen niet wist dat er 
hazehnuizen zaten. Op andere plekken 
worden voortplantingsnesten stuk ge~ 
maaid door wegbeheerders. In de plan
ning van de terreinbeheerders wordt 
nog te weinig gedaan onl mantel- en 
zool11vegetaties tot ontwikkeling te laten 
kOlnen. 

Van probleemanalyse llaaf actieplan 
In 1997 heeft het Instituut voor Bos- en 
Natuuronderzoek een probleemanalyse 
uitgevoerd voor de hazelmuis in Zuid
Limburg (Foppen & Nieuwenhuizen 
1997). Daarin wordt ingegaan op de 
knelpunten die er zijn in het beheer en 
de inrichting van de actuele en potentië
le leefgebieden van de hazelmuis. 
Aangegeven wordt in welke gebieden 
maatregelen, zoals interne beheersmaat
regelen en het onderling verbinden van 
leefgebieden, nodig zijn om de popula
ties te behouden. Hiervoor is een duur
zaalnheidsanalyse uitgevoerd met een 
kennissysteem waanllee de overlevings
kans van populaties kan worden be
paald. De stichting IKL in Lhnburg 
heeft dit uitgewerkt in een actieplan 
voor een van de kerngebieden in het 
ROM (Ruimtelijke Ordening en Milieu)
gebied Mergelland: het plateau van de 
Epenerheide (Stichting IKL 1997). 
Daarin zijn de gewenste maatregelen 
uitgewerkt tot op locatieniveau. Imnid
dels is ook al gewerkt aan een actieplan 
voor twee andere leefgebieden: het 
Plateau van de Banerheide bij Nijswiller 

en de Vijlenerbossen. Voor de periode 
2000-2004 is een actieprogramlna 
(Stichting IKL 2000) opgesteld waarvoor 
subsidie is aangevraagd bij Staatsbos
beheer, Vereniging Natuurmonumenten, 
Provincie Limburg en Ministerie LNV. 
In het kader van het provinciale soor
tenbeleid is in 1999 het 'Platform 
Slaapmuis' ingesteld, om te konlen tot 
een gecoördineerde aanpak en uitvoe
ring van soortgerichte maatregelen. 

Bij de uitvoering van het actieplan 
gaat het weliswaar in eerste instantie om 
de hazelmuis, maar ook andere doel
soorten profiteren van een beter bosran
denbeheer: dagvlinders zoals sleedoorn
page) struweelvogels zoals grauwe klau
wier, sprinkhanen zoals struiksprinkhaan 
en planten van droge, kalkrijke nlilieus 
(donderkruid) en vochtige, voedselrijke 
bodems (kruisbladwalstro). De hazel
muis kan daarom ook worden gezien als 
een ambassadeur van goed ontwikkelde 
bosranden. Bij ingrepen (vooral bij hak
houtbeheer) zullen echter ook de belan
gen worden nleegewogen van andere 
dan aan open bossen en struwelen 
gebonden natuurwaarden. Eenzijdig op 
één soort of soortgroep gericht lrestaura
tiebeheer' zal niet worden uitgevoerd. 
Zo zal een terughoudend beleid worden 
gevoerd ten aanzÎen van het kappen van 
oude bOll1en in bosranden, uit oogpunt 
van vleermuis bescherming, en zullen 
burchten van dassen bij de werkzaamhe
den worden ontzien. 

S1eutelpopulaties 
De probleemanalyse van het IBN-DLO 
laat zien dat het voor herstehnaatregelen 
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nog niet te laat is. Ivlaar dan nl0et wel 
snel iets gedaan worden. Het doel van 
het actieplan van IKL is om drie ac
tuele sleutelpopulaties veilig te stellen: 
Vijlenerbossen, de bossen op het pla
teau van de Epenerheide tussen Epen 
en Gulpen en het plateau van 
Banerheide bij Nijswiller. In de directe 
O111geving daarvan kan in tweede ter
mijn nieuw leefgebied worden ingericht. 
In derde tennijn wordt gedacht aan het 
onderling verbinden van deze netwer
ken en wellicht aan herstehnaatregelen 
in gebieden die in potentie geschikt zijn 
als toekomstig voor de hazel
nluis (Savelsbos, de bossen bij Cadier 
en Keer en het Gerendal). De soort kan 
naar alle waarschijnlijkheid deze gebie
den niet meer op een natuurlijke wijze 
rekoloniseren en zou daar weer uitgezet 
moeten worden. 

Hoe langer echter met herstelmaatre
gelen in de actuele leefgebieden wordt 
gewacht, hoe groter de kans dat het te 
laat is. Voorkomen moet worden dat de 
hazehnuis het voorbeeld gaat volgen 
van de hamster. De effectiviteit van de 
maatregelen die lnolnenteel voor de 
hmuster worden uitgevoerd staat ter dis
cussie. Het ene noodscenario volgt op 
het andere, zonder dat de hamster daar 
veel baat bij lijkt te hebben. Voor de 
hazelmuis is het nog niet te laat. De 
soort komt nog in een beperkt aantal 
gebieden voor en waar ze kan ze 
zich met op de soort gerichte maatrege
len waarschijnlijk nog wel handhaven en 

De jonge bomen worden geveld en de bes- en 
vruchtdragende struwelen worden gespaard. In een 
later stadium wordt het raster in het bos geplaatst. 
Foto Ludy Verheggen 

van daaruit wellicht weer nieuwe gebie
den koloniseren. Dat de hazelJnuis ech
ter slechts als ! gevoelig' staat vermeld op 
de Rode lijst, werkt op dit mOlnent 
alleen maar veliragend. De hoop is 
daarom gevestigd op de terreinbeheer
ders en de Provincie Limburg. Zij kun
nen in hun beheersplannen en stimule
ringsplannen 111eer ruinlte en geld vrij 

Tot drie jaar terug werden bij het wegbermenbeheer 
in de herfst jaarlijks nesten stuk gemaaid. Nu heeft 
de gemeente het maaibeheer aangepast door maai
tijdstip, -frequentie en -oppervlak af te stemmen op 
de hazelmuis. Er wordt nog alleen in het voorjaar (en 
dus niet meer in het najaar, de voortplantingstijd) 
een smalle strook langs het wegdek gemaaid. Foto 
Ludy Verheggen 



In de winter 1999/2000 heeft de beheerder rasters 10-
20 meter uit bosranden in het aanliggende grasland 
laten plaatsen om de ontwikkeling van mantel- en 
zoomvegetatie langs bosranden grenzend aan 
nieuw verworven reservaatsgebieden te stimuleren. 
Foto Ludy Verheggen 

maken voor de hazelmuis. De vooruit
zichten zijn gunstig. 

'Achterstallig onderhoud' 
De eerste prioriteit bij het herstelbeheer 
ligt bij het wegwerken van achterstallig 
onderhoud in bosranden. Dat geldt 
zowel voor particuliere gronden als voor 
natuurterreinen in eigendom van de 
grotere terreinbeheerders als Staats
bosbeheer en de Vereniging N atuunno
nUJ11enten. IKL zal de uitvoering daar
van coördineren en begeleiden. Als deze 
inhaalslag is gemaakt kan het vervolgbe
heer structureel worden opgepakt door 
de terreinbeheerders. AIterra heeft daar
toe onlangs voor SBB een studie afge
rond waarin de habitatplekken van de 
hazehnuis vege1atiekundig beschreven 
zijn en waarbij aanbevelingen voor het 
beheer worden gegeven (Foppen et al. 
2000). 

Het pakket nlaatregelen dat in het 
actieplan voorgesteld wordt aan de ter
reinbeheerders bestaat uit vier compo
nenten: kleinschalig hakhoutbeheer, het 
verplaatsen van rasters, het uitvoeren 
van dunnÎngen in homogene bosperce
len en het instellen van extensieve 
begrazingseenheden. Voor de periode 
2000-2004 is hiermee 12 kilometer bos
randlengte, 5 kilometer raster en 20 hec-

tare homogeen bos gemoeid. De totale 
projectkosten voor coördinatie, begelei
ding en uîtvoering bedragen f 773.000, -, 
Het omvormingsbeheer van homogene 
bossen en 'begrazÎng' is niet gekapitalî
seerd, want dat kan in eigen beheer 
door de terreinbeheerders worden uitge
voerd. Van het beheerswerk kan in het 
eerste jaar (2000) 30% worden gereali
seerd, nu de financiering daarvan rond is. 

Het begin is er 
De stichting IKL heeft in de afgelopen 
drie jaar een begin gemaakt luet de uit
voering van soortgerichte maatregelen 
voor de hazelmuis. Met de gemeenten 
Wittenl en Vaals is overeenstemming 
bereikt over het instellen van een haze[
muisvriendelijk maaibeheer (zÎe foto) 
van wegbermen langs openbare wegen 
gelegen aan bosranden. Met het open
kappen van eertijds open luaar inmid
dels volledig beschaduwde - aanplant 
langs bosranden is ook een begin 
genlaakt. Bovendien zijn inmiddels 
enkele kilometers bosrandlengte aan 
potentieelleefgebied ontstaan, doordat 
de beheerder bij de inrichting van nieuw 
verworven reservaatsgebieden de rasters 
10-20 11leter uit de bosrand het open veld 
in heeft laten plaatsen. 

In de huidige reservaatsgebieden kun
nen terreinbeheerders echter veel meer 
lnogelijkheden benutten binnen het 
reguliere beheer. Zo kan kleinschalig 
bosbeheer uitkomst bieden op plaatsen 
waar hazelmuizen in bosranden voorko
n1en en zich geen mantel- en zoomvege-
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taties kunnen ontwikkelen, omdat de 
aangrenzende grond te intensief voor de 
landbouw wordt gebruikt. Op lneer 
plaatsen kunnen bosranden en mantel
en zoo111vegetaties in de huidige reser
vaatsgebieden door runderen en paar~ 
den extensief worden begraasd. Dit lijkt 
een goede beheennaatregel on1 verbos
sing tegen te gaan. De begrazingsdruk 
kan ook meer worden afgesten1d op de 
eisen die de hazeln1uis en andere rand
bewoners stellen aan hun leefgebied. 
Een kwestie van prioriteitsstelling. 

Onderzoek 
Parallel aan de uitvoering van de rnaat
regelen zal een monitoringprogramma 
worden opgezet. Door nesten te tellen 
en de vegetatieontwikkeling te beschrij
ven in een aantal ingreepgebieden en 
gebieden waar geen maatregelen wor
den uitgevoerd, kan het beleid worden 
geëvalueerd. Daarnaast zou een ge
biedsdekkende inventarisatie uitgevoerd 
Inoeten worden. Daarvoor zijn echter 
extra middelen nodig. Het huidige 
beeld van de verspreiding en het voor
komen van de hazelmuis is zeker niet 
con1pleet. Op uurhok-niveau is het 
waarschijnlijk volledig, n1aar op kilome
terhok-niveau zeer onvoHedig. De gege
vens zijn tot nu toe door een kleine 
groep vrijwilligers verzameld en die 
kunnen nlaar een klein deel van het 
potentiële leefgebied aan. 

De hazelmuis staat bekend als een 
dynamische soort die relatief snel kan 
inspelen op veranderingen in zijn leef
gebied. De dynamiek in de populatie
ontwikkeling in ingreepgebieden en 

In deze bosrand heeft zich dankzij een 
lage begrazingsdruk van koeien over 
het raster heen een zoomvegetatie ont
wikkeld. Door een nieuw raster enkele 
meters het weiland in te plaatsen, 
wordt deze ontwikkeling bevorderd, 
Foto Ludy Verheggen 

'blanco' gebieden zou dus goed gevolgd 
moeten worden. 

Nu of nooit 
IKL en AIterra zijn al een tijd bezig om 
de status van de hazelmuis 
onder de aandacht van beleidsmakers en 
beheerders te brengen. Het ziet er naar 
uit dat dit gaat lukken op een dusdanige 
manier dat de hazehnuis daar profijt van 
kan hebben. Er ligt een actieprogramma 
(Stichting IKL 2000) voor de periode 
2000-2004 ter accordering bij de betrok
ken organisaties, en IKL is in de winter 
1999/2000 al begonnen met de uitvoe
ring van herstelmaatregelen in het Groote 
Bosch bij SIenaken. Voor de winter 
200012001 staan maatregelen in andere 
kerngebieden op het programma. --'1'f 
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Functioneren faunapassages bij beken als verbindingszo
ne? Hebben oevergebonden diersoorten, zoals de bruine 
rat, last van watervrees? Accepteren lninder algemene 
diersoorten als de bunzing faunapassages net zo goed als 
de veel voorkomende bruine rat en bosmuis? Het lijkt er 
wel op, gezien de resultaten van monitoringonderzoek 
bij twee beken in N oord-Brabant. 

De Bavelsche Leij en Chaamse Beek delijk deel. De Bavelsche Leij stroomt 
stromen ten zuiden van Breda via dui- door een kleinschalig landschap van 
kers onder rijksweg A58 door. De duiker agrarisch en bosrijk gebied, de Chaamse 
van de Bavelsche Leij loopt niet onder Beek door een overwegend agrarisch 
de middenberm door en bestaat dus uit gebied. In 1996 heeft Rijkswaterstaat in 
twee delen, een zuidelijk en een nOOf- de duikers aan één kant een looprichel 

De looprichel door de noordelijke duiker van de 
Bavelsche Leij onder rijksweg A58. Foto RoeI May 

aangebracht, met een breedte van 60 
cm. In het najaar van 1998 en in 1999 
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voerde ecologisch adviesbureau De Groe
ne Ruimte in opdracht van Rijkswater
staat een monitoringonderzoek uit naar 
het gebruik van de faunapassages bij de 
Bavelsche Leij en Chaamse Beek (De 
Groene Ruimte, 2000). 

Zand en inkt 
Het onderzoek is uitgevoerd in het 
najaar van 1998 (half augustus - half 
septeluber) en in 1999 (half mei - half 
september). Aan weerszijden van elke 
faunapassage is op de looprichel een 
zandbed De zandbedden zijn 
22-maal wekelijks gecontroleerd op de 
aanwezigheid van sporen. Om inzicht te 
krijgen in de acceptatie van de fauna
passages is bij elke contro le per soort 
aangegeven of de sporen de faunapassa
ge in- dan wel uitgingen. Omdat aan 
beide uiteinden van de faunapassage is 
gekeken, is ook duidelijk of een soort 
daadwerkelijk door de faunapassage 
heen ging. Dit nog geen inzicht in 
het aantal individuen dat gebruik lnaakt 
van de looprichels. Begin juni is het 
onderzoek uitgebreid met inktbedden 
en inloopvallen. In het luidden van elke 
faunapassage is op de looprichel een 
inktbed geplaatst. De inktbedden zijn 
15-1naal wekelijks gecontroleerd op de 
aanwezigheid van sporen. Bij elke con
trole is per soort het aantal individuen 
geteld dat inktsporen heeft achtergela
ten. Met behulp van zandbedden en 
inktbedden kunnen sporen van kleine 
zoogdieren niet altijd tot op soortsni
veau worden gedetermineerd. Om meer 
duidelijkheid te krijgen welke soorten 
kleine zoogdieren gebruik maken van 
de looprichels is aan weerszijden van 
elke faunapassage op de looprichel een 
inloopval geplaatst (trip-trap val nlet 
leefkamer). De inloopvallen zijn 15-
maal wekelijks gecontroleerd en scherp
gezet. De materialen telkens één 
week voor aanvang opgezet (en scherp
gezet) op de locaties. 

Veel ratten 
Op de looprichels zijn vooral sporen 
aangetroffen van bruine rat Rattus 11or
vegicus en in lnindere nlate van woelrat 
Arvicola terrestris. Bij de Chaamse Beek 
zijn ook een paar keer sporen aangetrof
fen van lnuskusrat Ondatra zibethiclIs, in 
de nl0dder nabij de duiker, maar nooit 
op de looprichels zelf. De bruine rat en 
de woelrat vormen de meest waargeno
men soorten. Olndat de sporen van de 
bruine rat en de woelrat moeilijk te 
onderscheiden zijn, zijn ze in het ver-

Op een gladgestreken zandbed van fijn zilverzand 
kunnen sporen afgelezen worden van (middel)grote 
tot kleine zoogdieren. Foto Roei May 

volg samengenOlnen onder de noemer 
'ratten'. De acceptatie van de looprichels 
door ratten is bij alle passages hoog 
(tabel 1). Bij de Bavelsche Leij ligt het 
gemiddelde aantal ratten dat gebruik 
maakt van de looprichels echter vijf tot 
zes keer zo hoog als bij de Chaamse 
Beek. 

Sporen van katten Felis catus zijn 
vooral aangetroffen bij de Chaalnse 
Beek en bij de noordelijke duiker van de 
Bavelsche Leij (tabel 1). Op de inktbed
den bij de Bavelsche Leij zijn nagenoeg 
geen sporen gevonden van kat. Het ver
schil tussen het gebruik van de 



00 

80 

60 

40 

20 

o 

ZOOGDIER 2000 I1 (3) 16 

Bavelsche Leij-Zuid Bavelsche Leij-Noord Chaamse Beek 
zand inkt zand inkt zand inkt 

z w gem. z w gem. z w gem. 

ratten 15 20 61 13 

kat 2 4 0100 

muizen 5 9 1,00 

marterachtigen 1 4 01 13 

egel 0 0 01 00 

Tabel 1. Resultaten van de zandbedden en de inkt
bedden per soort(groep) voor de drie onderzochte 
faunapassages. De eerste kolommen geven het aan
tal keer dat op de zandbedden (in 22 weken) sporen 
zijn waargenomen (w) en het aantal keer dat de spo
ren zeker onder de weg doorliepen (z). De derde 
kolom geeft het gemiddelde aantal sporen per week 
(gedurende 15 weken) dat is waargenomen op de 
înktbedden. 

r««««« 

chels bij de Bavelsche Leij volgens de 
inktbedden en de zandbedden is te ver
klaren doordat alle waarnemingen op de 
zandbedden (op één na) gedaan zijn in 
het najaar van 1998. Destijds waren de 
inktbedden nog nÎet geplaatst. 

Op de zandbedden zijn sporen aange
troffen van ware lTIuizen, woelmuizen 
en spitsmuizen. Omdat sporen van ware 
muizen en woelmuizen, en soms zelfs 
van spitsmuizen, nl0eilijk te onderschei
den zijn, zijn alle sporen van lTIuizen in 
het vervolg samen genomen. Onze 
vangactiviteiten met inloopvallen op de 
looprichels leverden 12 bosmuizen 
Apodemus sylvaticus en 1 rosse woel
muis Clethriol1omys glG/'eolus op, nlaar 
geen spitsmuizen. De meeste muizen 
(10 bosmuizen) werden op de looprichel 
van de Bavelsche Leij-Zuid gevangen. 
Gezien de lage acceptatie van de noor
delijke passage bij de Bavelsche Leij en 
de lage aantallen gevangen muizen in 
vergelijking met de zuidelijke passage, 
lijkt 111et name de zuidelijke passage een 
verbinding te vormen voor muizen. Ook 

I_ratten (228) c:::.;Jkat (26) 

< CJ muizen (17) 

:-+-Totaal (273) 

water 

E3 marterachtigen (2) 

midden wand 

17 

5 

1 

0 

0 

22 71 80 16 19 1,27 

12 0,07 16 18 1,67 

9 0,00 4 13 0,13 

4 0,00 5 0,00 

0 0,00 0 1 0,00 

de inktbedden laten een redelijk fre
quent gebruik zien voor de Bavelsche 
Leij-Zuid; gemiddeld één keer per week 
werden hier sporen van muizen aange
troffen (tabel 1). 

Van marterachtigen werden bij elk van 
de passages tenminste viermaal sporen 
aangetroffen, en wel van bunzing Mllstela 
putOJ'ills en hermelijn Mustela erminea 
(tabel 1). De twee waargenomen sporen 
op de inktbedden bij de Bavelsche Leij
Zuid gedaan op andere data dan de 
waarneming op de zandbedden. Op deze 
data waren veel sporen van bruine rat op 
de zandbedden aanwezig, waardoor de 
sporen van de lTIarterachtige waarschijn k 

lijk over het hoofd zijn gezien. De passa
ge van de Bavelsche Leij-Zuid is dus in 
werkelijkheid drie- van de viernlaal door 
marterachtigen als doorgaande route 
gebruikt. EenlTIaal is een spoor van een 

Erinaceus europaeus aangetroffen bij 
de Chaamse Beek, maar zonder dat het 
spoor geheel onder de weg doorliep. 
Tenslotte zijn enkele waarnemingen 
gedaan van hagedis, gewone pad en loop
kevers. 

Watervrees? 
Bij de inkt bedden is de plaats van de 
sporen ten opzichte van het water geno
teerd in drie groepen: langs het water, in 
het midden of langs de duikerwand 
(figuur 1). Opvallend is dat n1eer dan 
50% van de dieren langs de duikerwand 
door de passage gaat (totaal-lijn in figuur 1). 
Deze 'watervrees' kOlut zelfs bij de rat
ten voor, maar is het sterkst bij de kat. 
Circa 85% van de sporen liep langs de 
duikerwand, tegen 51% van die van de 
ratten. De overige sporen van de kat lie
pen over het midden van de richel. 
Muizen lijken geen sterke neiging te heb-

Figuur 1: Het gebruîk van de looprichel, 
onderverdeeld in 'water', 'midden' en 
'wand'. Gegeven is het gemiddelde per 
soort(groep). Tussen haakjes staat het 
totale aantal aangetroffen sporen. 



ben om langs de duikerwand te lopen. 
Uit de slechts twee gevonden sporen 

van marterachtigen kunnen uiteraard 
geen conclusies getrokken worden over 
hun looproute. Opvallend aan deze spo
ren was, dat beide dieren met grote 
sprongen over het papier zijn gegaan. 
Dit zou erop kunnen duiden dat de inkt
bedden hun gedrag verstoorden. In eer
der onderzoek is waargenomen dat 
somnlige grotere zoogdieren (in ieder 
geval kat, bunzing en hernlelijn) 
matig over het inktbed heen springen 
(Brandjes & Veenbaas 1998). 

Acceptatie van faullapassages 
Dat faunapassages vaker door de alge
lnene bruine rat of bosmuis gebruikt 
worden dan door de nlinder algemene 
bunzing, is niet verwonderlijk. Dit 
echter niets over de acceptatie van fau
napassages door deze soorten. Fauna
passages vormen voor veel soorten een 
onnatuurlijke verbinding tussen twee 
leefgebieden. Hoe gemakkelijk een 
soort een faunapassage aanneen1t als 
looproute hangt af van verschillende 
factoren. 

Allereerst moeten ze in het gebied 
voorkomen; is er voor een soort geen 
geschikt habitat in de buurt, dan is hij 
ook niet in de passage te veIWachten. 
De faunapassage moet een onderdeel 
uitmaken van het habitat van de soort. 

Sporen van een bruine rat op de looprichel, langs de 
wand. Rechts het inktbed. Foto RoeI May 

Zo zal een haas niet snel onder een weg 
doorgaan of langs een oever trekken. 
Duikers met looprichels vonnen dus 
vooral een verbinding voor oevergebon
den soorten en soorten die holen 
gebruiken. Dieren met een nieuwsgierig 
karakter zullen gemakkelijker gebruik 
maken van een passage dan meer voor
zichtige soorten. Dieren die grote 
afstanden afleggen kunnen kiezen of ze 
een bepaalde faunapassage gebruiken of 
dat ze gaan O1nlopen. Dieren die kleine 
afstanden afleggen, zijn daarentegen 
meer afhankelijk van een faunapassage 
in de buurt. Diersoorten met een klein 
leefgebied kunnen dicht opeen voorko
men. Zo kan de bosmuis dichtheden tot 
200 individuen per hectare bereiken 
(Lange et al., 1994)1 Als er in de omge
ving van een faunapassage veel exem
plaren van een soort aanwezig zijn, zul 
je hem eerder in de passage aantreffen. 
De lacceptatie l moet je dus eigenlijk uit
drukken in het aandeel van de dieren 
die in de omgeving leven, dat daadwer
kelijk gebruik maakt van de passage. 

Bij de Bavelsche Leij-Zuid is de accep
tatie van de passage door marterachtigen 
even hoog als die door ratten. De noor
delijke duiker bij de Bavelsche Leij 
wordt echter alleen goed geaccepteerd 
door ratten. Het habitat ten noorden 



Spoor van een marterachtige die door het inktbed is 
gelopen. Foto RoeI May 

van de noordelijke duiker is dan ook 
minder geschikt voor marterachtigen; 
het grenst aan een canlping. De 
ChaalllSe Beek wordt goed geaccepteerd 
door ratten. Het overwegend agrarische 
karakter van de omgeving vonnt echter 
een minder geschîkt habitat voor de 
InarterachtÎgen. 

Werken de passages? 
Bij vergelijking van onze resultaten met 
enkele faunapassages die qua nlaatvoe
ring overeenkomen met de door ons 
onderzochte faunapassages (De Groene 
RuÎlnte 2000; Brandjes & Veenbaas 
1998; Nieuwenhuizen & van Apeldoorn 
1994), blijkt dat het gebruik van de fau
napassages bij de Bavelsche Leij en de 
Chaamse Beek daarmee overeen kOlllt. 
Vooral voor oevergebonden zoogdieren 
vonnen ze een goede verbinding. 

Het gebruik van de passages kan wor
den verhoogd door de aanwezigheid van 
geschikt habitat in de directe omgeving te 
vergroten, bijvoorbeeld door de beekoe
vers natuurlijk in te richten en te behe
ren. Ook moèten de geleidende rasters 
goed aansluiten op de looprichels en die
nen lekken in de rasters te worden voor
komen. De acceptatie van de looprichel 
zelf ('watervrees') kan wellicht verbeterd 
worden door het aanbrengen van een 
opstaand randje van ongeveer tien centi
meter hoog. Hierdoor is het water voor 
de dieren niet meer zichtbaar, waardoor 
de stress bij het gebruik van de passage 
vernlÎndert De waterafvoercapaciteit 
vermindert hierbij nauwelijks. ..ff 
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Elke Van den Broeke 

De Siberische grondeekhoorns Eutamias sibiricus werden 
in het Zoniënwoud bij Brussel geïntroduceerd in de jaren 
'70. Met de gestage toename van het aantal grondeek
hoorns stelde zich ondermeer de vraag naar de invloed 
daarvan op de grondbroedende vogels en de inheenlse 
eekhoorns Sciurus v u 19a ris. De toestand en achtergrond 
van de grondeekhoorn in het Zoniënwoud werd reeds in 
1993 door Zwaenepoel besproken in Zoogdier. De huidi
ge studie slaat vooral op de populatiegrootte van de 
Siberische grondeekhoorn in het Zoniënwoud in de jaren 
1998-1999. In de studie werd het relatief aantal grondeek~ 
hoorns bepaald in het volledige Zoniënwoud en Ter 
Kameren Bos. De resultaten werden vergeleken met eer
dere studies in 1981 en 1988. De studie omvat ook een 
evolutie in de tijd en in verspreiding van de grondeek
hoorns. 

Exoten zijn vertegenwoordigers van 
soorten of populaties die niet tot onze 
fauna en flora behoren of behoord heb
ben en die hier voorkOlnen mits de al 
dan niet bewuste hulp van de mens. 
Deze geïntroduceerde soorten kunnen . 
zich verspreiden in hun nieuwe habitat. 
De grondeekhoorns werden voor het 
eerst in het Zoniënwoud waargenomen 
in 1974 (de Wavrin, 1978). Verroken 
(1989) kreeg via ingenieur Zwaenepoel 
van de houtvesterij Groenendaal acht 
dode grondeekhoorns uit het Zoniën
woud ter beschikking. Bij alle acht 
exemplaren werden twee kleine valse 
kiezen waargenomen. Dit is kenmer
kend voor het geslacht Eutamias. 
Vermits de Siberische grondeekhoorn 
Eutamias sibiricus de enige Eurazia
tische soort is en de invoer van 

De Siberische grondeekhoorn werd 
voor het eerst in 1974 in het Zoniën
woud waargenomen. Foto Rol/in 
Ver/inde 
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De Siberische grondeekhoorn is een 
exoot die het plaatselijk goed doet in 
Vlaanderen en Zuid-Nederland, 
Foto Rollin Verlinde 

Eutamias-soorten in België vaak in de 
richting van Azië wijzen, wordt de 
SibeïÎsche grondeekhoorn als de in 
België meest waarschijnlijke Eutamias
soort beschouwd. 

Men kan dit klein grondeekhoorntje 
(50-120 g) onmiddellijk herkennen aan de 
vijf zwartbruine lijnen op de rug, kenmer
kend voor de eh ipmunks (Tam;'1;;). 
Hoewel hij ook op andere plaatsen in 
België teruggevonden wordt, namelijk in 
de omgeving van Westerlo, het Calmeyn
bos in De Panne en het kasteelbos te 
Zwijnaarde (figuur 1), is de populatie in 
het Zoniënwoud de grootste (Holsbeek 
et al., 1986; Christiaens, 1997). 

De Siberische grondeekhoorn komt 
van nature voor in de noordelijke woud
gebieden van Eurazië, lneer bepaald in 
de Sovjet-Unie (Siberië), verder in 
Mandsjoerije, Midden-China, Mongolië 
en in Noord-Japan. De soort breidt zich 
nog steeds uit en werd reeds verscheide
ne malen in Finland opgeillerkt. 

Figuur 1: Verspreiding van de Siberische grond
eekhoorn in Vlaanderen. Bron: Thierry Onkelinx, 
website: zwg.atlas.tripod.com. 
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Studiegebied 
Het Zoniënwoud ligt ten zuiden van 
Brussel. Het studiegebied omvat het 
grootste deel van dit Zoniënwoud en 
het aangrenzende Ter Kameren Bos. Het 
totale gebied omvat 4200 ha, waarvan 
3600 ha werden onderzocht in 1998-1999. 
Het studiegebied bestaat uit drie grote 
zones. Zeventig procent is lllonotoon 
beukenbos. Een houtopstand van beu
ken is ecologisch eenzijdig; door de 
trage mineralisatie van bladeren is 
ondergroei bijna onn10gelijk. Vijf pro
cent bestaat uit monotoon naaldbos. 
Vijfentwintig procent tenslotte wordt 
gevormd door eikenbos. In de eiken
bossen wordt het strooisel beter afge
broken. Er ontstaat humus die minder 
zuur is en er is ook meer licht waar
door ondergroei 1110gelijk is. 

Transecten 
Het aantal grondeekhoorns in het 
Zoniënwoud en Ter Kanleren Bos werd 
via de transectmethode bepaald. In een 
eerste fase werden verschillende transec
ten afgestapt, verspreid over het volledi
ge studiegebied. Nadien werden de twee 
transecten met de hoogste densiteit aan 
grondeekhoorns, nanlelijk het Rood 
Klooster en de Verdronken Kinderen 
Vijver, telkens herhaald on1 de reprodu
ceerbaarheid van de tellingen en de 
schommelingen binnen een dag en een 
jaar te bepalen. 

Tn het land van herkomst worden 
eens per jaar jongen geboren; in het 
Zoniënwoud gebeurt dit tweemaal. De 
eerste jongen komen buiten het hol 
begin juni; de tweede jongen eind sep
tenlber. De grondeekhoorns in het 
Zonîënwoud houden een winterslaap 
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tussen november en februari. Een 
gelijkaardige cyclus is teruggevonden bij 
een geïntroduceerde grondeekhoorn
populatie in Duitsland (Geinitz, 1980). 

Concurrentie? 
Met de gestage uitbreiding van de 
Siberische grondeekhoorn werd aanvan
kelijk het vernl0eden geopperd dat de 
gewone eekhoorn in aantal zou vennin
deren en op termijn zou verdwijnen 
(Verroken, 1989). In de huidige studie is 
echter geen aanwijzing gevonden dat de 
densiteÎten van de gewone eekhoorn 
lager zijn wanneer in hetzelfde gebied 
grondeekhoorns aanwezig zijn. Volgens 
de transectmethode werden zowel in de 
gebieden nlet als zonder grondeek
hoorns dezelfde densiteiten van de 
gewone eekhoorns, namelijk 0.6 per ha, 
waargenomen. 

Ornithologen duiden de aanwezig
heid van de Siberische grondeekhoorn 
aan als één van de hoofdredenen voor 
de sterke teruggang van de grond
broedende vogels zoals de fluiter 
Phyfloscopus sibilatrix. De grondeek
hoorn doorzoekt imlners voortdurend 
de hl1lnus- en kruidlaag, scharrelt tussen 
de wortelaanlopen van de stamvoeten 
en tussen de opgehoopte takken op de 
grond. Dit zijn juist de aangewezen 
broedplaatsen voor grondbroeders. Tij
dens de huidige studie werd deze laatste 
problelnatiek niet onderzocht. 

Verspreiding 
In 1981 waren de grondeekhoorns zeer 
plaatselijk aanwezig, en wel in de deel
gebieden Verdronken Kinderen Vijver 
en Ganzepootvijver (De Keyser, 1983). 
In 1988 waren ze vooral aanwezig in het 
westen van het Zoniënwoud, met een 
kleine vertegenwoordiging in het oos
ten, het Rood Klooster (Verroken, 
1989). In 1998 zijn de grondeekhoorns 
over vrijwel heel het Zoniënwoud ver
spreid, zij het zeer ongelijkmatig (figuur 
1). De populaties leven thans voorname
lijk geconcentreerd in twee grote 
kernen, namelijk een kern in het 
noord-oosten (het Rood Klooster) en 

Ongeveer zeventig procent van het Zoniënwoud 
bestaat uit monotoon beukenbos, een minder 
geschikt leefgebied voor de grondeekhoorns. Ze zijn 
er volledig afhankelijk van beukenootjes, die lang 
niet elk jaar in voldoende mate aanwezig zijn. 
Foto Elke Van den Broek 

een andere in het noord-westen (Ter 
Kameren Bos en de Verdronken 
Kinderen Vijver). In deze gebieden wer~ 
den maximale densiteiten gevonden van 
20 tot 22 per ha, locaal zelfs tot 25 per 
ha. De studie over de reproduceerbaar
heid van de tellingen werd dan ook 
vooral toegespitst op deze twee kernen. 

Populatie-omvang 
Er werd een test uitgevoerd waarbij de 
tellingen tijdens een telkens herhaald 
kort transeet werden vergeleken met de 
waarnenlingen van stilstaande waarne
mers. Uit deze test blijkt dat het werke
lijk aantal grond eekhoorns minstens 
drie n1aa1 hoger is dan het aantal waar
genon1en via de transectmethode. Qua 
aantallen blijkt dat de grondeekhoorns 
sinds de eerste tellingen În 1981 (min
stens 150 diertjes) en 1988 (Ininstens 
4500) zijn toegenon1en tot minstens 
7500 (tabel 1). Uit vergelijkbaar studie
lnateriaal van de drie tellingen kan 
worden geconcludeerd dat de grond
eekhoorns in het oosten van het 
Zoniënwoud en deze in het westen apar-

Tabel 1: Resultaten van de transecttellingen in 1981, 1988 en de huidige studie. 

Tellingen 

1981 De Keyser 

1988 Verroken 

1998 huidige studie 

Geschat relatief aa ntal 
westen oosten totaal 

50 

1500 

1000 

o 
5 

1500 

50 

1500 

2500 

Werkelijk totaa I 
aantal minstens 

150 

4500 

7500 
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Tabel 2: Ecologische informatie over het Zoniënwoud: jaarlijkse variaties. 

Jaar Zaadvorming Weer in februari 
Gem. Min. Aantal 

Beuk Eik temp. temp. vrresdagen 

1988 0 0 4.4 - 0.4 6 

1989 3 0 5.1 - 1.0 6 

1990 3 0 8.1 - 0.2 

1991 0 0 0.0 -13.0 21 

1992 3 3 4.9 - 5.1 9 

1993 , 2.2 - 3.5 16 

1994 0 0 2.8 - 8.0 11 

1995 4 3 6.8 - 1.2 1 

1996 0 0 13 - 7.0 15 

1997 0 0 6.5 - 6.7 2 

1998 2 6.2 nv nv 

Luchttemperatuur in ~C; nv: niet verkrijgbaar; Zaadproductie: O:onvoldoende zaad om 
zaadoogst mogelijk te maken, 1: minimale zaadvorming, 2: relatief goed zaadjaar, 3: goed 
zaadjaar, 4: zeer goed zaadjaar. 
Bronnen: Temperatuur: Koninklijk Meteorologisch Instituut, Ukkel; Zaadproductie: 
Afdeling Bos en Groen, Brussel. 

te groeikernen vormen. Tussen de jaren 
1981 en 1988 was er in het volledige 
Zoniënwoud een verviervoudiging van 
het aantal in drie tijd. In 1992 
is het aantal in het westen van het 
Zoniënwoud fors gedaald. Deze daling 
werd waargenomen door de boswach
ters en de houtvester van het Zoniën
woud, die de vermindering schatte op 

Deze leuke gestreepte zoogdiertjes staan ook wel 
bekend onder de namen Aziatische grondeekhoorn 
en Koreaanse grondeekhoorn. Foto Rol/in Vertinde 

75% van de totale populatie (Zwaene
poel, 1993). De daling kan evenwel nog 
groter geweest zijn. 

Zaadvorming 
Er werd een verklaring gezocht voor 
de abrupte daling in 1992. Eerst werd 
onderzocht in welke vegetatietypes 
de grondeekhoorns zich voornanlelijk 
ophielden. Nadien werden correlaties 
met de weersomstandigheden bestu
deerd. In 1981 was de aanwezigheid van 
de grondeekhoorns het grootst in het 
loofbos lnet ondergroei. In 1988 waren 
ze veel minder gecorreleerd 111et één 
bepaald vegetatietype en waren ze dus 
ook vaak aanwezig in het beukenbos 
zonder ondergroei. In 1998 zijn ze 
opnieuw veeleer geconcentreerd in het 
loofbos met ondergroei. In de gebieden 
waar de grondeekhoorns tegenwoordig 
verblijven kunnen ze meer weerstand 
bieden aan stresssituaties. Na de sterfte 
van 1992 heeft de populatie zich blijk
baar gehandhaafd binnen de voor hen 
beste omgeving. 

N et als andere kleine knaagdieren, 
zijn grondeekhoorns afhankelijk van de 
zaadproductîe van de bomen (tabel 2). 
In de herfst van 1991 was de zaad zetting 
van beuk en eik in het Zoniënwoud zeer 
klein. Dit is mogelijk te wijten aan de 
extreenl lage temperatuur in februari~ 
zowel wat betreft het hoge aantal vries
dagen als de lage 111inimumtelnperatuur 
op een vriesdag (tabel 2). De beuk 
verdraagt lange of strenge winters im-



mers slecht (Lawalrée, 1952). In de jaren 
lnet weinig zaadvorming kunnen de 
grond-eekhoorns minder wintervoor
raad aanleggen. 

In 1988 was geconstateerd dat de 
grondeekhoorns vaak aanwezig waren 
in de homogene beukenbestanden. Dit 
wordt als een minder goed biotoop 
beschouwd. In deze onlstandigheden 
zijn de grondeekhoorns volledig afhan
kelijk van de zaadvonning van de beuk. 
Deze zaadvonning was in de herfst van 
1991 zeer laag, zodat de grondeekhoorns 
in de daarop volgende lente massaal zijn 
gestorven. Deze interpretatie komt 
overeen met gegevens uit Japan, die 
aantonen dat de herfstvoorraad en de 
zaadproductie belangrijk zijn voor de re
productie van de grondeekhoorn het 
jaar nadien (Kawamichi, 1980). 

Toekomst 
De toekomst van de grondeekhoorn kan 
evenmin als deze van andere exoten 
nauwkeurig voorspeld worden. Al dan 
niet bewust ingevoerde exoten kunnen 
leiden tot ware catastrofen voor de 
natuurlijke flora en fauna en zelfs voor 
de menselijke economie. Nader onder
zoek zal uitsluitsel moeten geven of, en 
zo ja in welke mate, de grondeekhoorn 
bedreigend kan zijn voor andere dier
soorten. In de huidige studie werd geen 
concurrentie noch competitie vastge
steld tussen de grondeekhoorn en de 
gewone eekhoorn. De vraag of de 
grondeekhoorns de populatie van grond
broedende vogels beïnvloeden, blijft 
open voor onderzoek. -1"f 

De Siberische grondeekhoorn is in zjjn natuurlijke 
verspreidingsgebied in opmars. Mogelijk heeft hij 
Finland al bereikt. Foto Rollin Ver/inde 
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FORU 

Bij de plaatsing van het artikel van Rob van Apeldoorn in de vorige Zoogdier 
(11(2):24-28) is tot onze spijt een belangrijke figuur weggevallen. Hier wordt hij als
nog afgedrukt, met een uitgebreid bijschrift. 

Onderzoek aan de DNA-structuur bij de noordse woelmuis geeft aan dat er vrij veel 
genetische variatie binnen de meeste regio's is, maar dat tussen de regio's Texel, 
Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland nog grotere verschillen optreden (figuur 1). 
Dit geeft aan dat de regio1s van elkaar geïsoleerd zijn. Binnen de regio's lijken locale 
populaties soms op elkaar (7, 8 en 9), maar soms laten ze ook grote verschillen zien (2 
nlet 3 en 4). Dit wijst op een voortgaande isolatie van locale populaties binnen regio's. 

Figuur 1. Plaatsen in Nederland 
en Europa waar materiaal van 
noordse woelmuizen is verza
meld en de genetische verwant
schap tussen deze plaatsenl uit
gedrukt door Neî's genetische 
afstandsmaat. 

1 = Texel; 
2 = GUlsveld; 
3 ::::: Waterland; 
4 ::::: Zeevang; 
5 = Vlietlanden-1; 
6 = Vlietlanden-2; 
7 Ouddorp-1; 
8 "" Ouddorp-2; 
9 = Ouddorp-3; 

10 = Finland; 
11 Noorwegen; 
12 Duitsland (Oder). 
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Uit: Zande, L. van de, R.e. van Apeldoorn, A.F. Blijdenstein, D. de Jong, W. van Delden & R. Bijlsma, 
in druk. Microsatelite analysis of population structure and genetic differentation within and between 
populations of the root volel Microtus oeconomus, in The Netherlands. Molecular Ecology. 
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FORU 

Bart Harms.en 

Het is waarschijnlijk de mooiste droom van menig lezer 
van dit blad: dat de natuur in Nederland weer een echte 
wildernis wordt. Stel je eens voor: grote oerbossen vol met 
wilde zwijnen, herten en wisenten die belaagd worden 
door wolven, lynxen en beren; vrij strolnende rivieren met 
otters die een lnakkelijke prooi vinden in de stroomop
waarts zwemmende zalmen. Helaas zal dit wel grotendeels 
een droom blijven. De ambitie is echter in Nederland aan
wezig om dit ideaalbeeld zoveel mogelijk te benaderen. 

Begrazing door vrij rondlopende Schot
se hooglanders en konik-paarden moe
ten onze bossen en grasvlaktes een 
natuurlijker begroeiingspatroon geven. 
Met de introductie van de bever zijn we 
ook weer een stapje dichterbij het bena
deren van de wildernis die we zo graag 
wî1len hebben. De volgende stap om de 
Nederlandse wateren verder te laten 
Tverwilderen' is de herintroductie van de 

otter. Zijn laaibaarheid' en internationa
le beschermde status maken dat de otter 
een ideaal syn1bool is om onze natte 
gebieden beter te beschennen. Met zijn 
introductie zouden twee vliegen in één 
klap geslagen worden: we hebben weer 
een mooi zoogdier terug en we zijn 
gedwongen zijn leefgebied te behouden, 
waar allerlei andere dieren van mee 
profiteren. 

IveN 
Er zitten mijns inziens echter wel een 
aantal haken en ogen aan dit herintro
ductie plan, hoe n100i het idee ook 
n10ge zijn. Ik heb nleegewerkt aan het 
volgen van otters bij een herintroduc
tieprogramma in de Tharnesvallei in 
Engeland, die een aantal overeènkoln
sten heeft met de Nederlandse situatie. 
Het gebied is tamelijk dichtbevolkt, vrij 
vlak en het verkeer door het gebied is 
intensief. Enkele ervaringen met de 
Engelse herintroductie laten misschien 
een wat minder zonnig licht schijnen op 

Is wel aan alle voorwaarden voldaan 
om de otter in Nederland een goed 
habitat te bieden? Foto Bart Harmsen 



Typische otterkeutel (spraint}; zal de drukke waterre
creatie geen probleem zijn voor de 'nieuwe' otters? 
Foto Bart Harmsen 

de Nederlandse herintroductieplannen. 
De belangrijkste IU CN -voorwaarde voor 
herintroductie van dieren luidt, dat de 
factoren die ten grondslag lagen aan de 
ondergang van het te herintroduceren 
dier Inoeten zijn weggenonlen. Het is de 
vraag ofin Nederland aan deze voorwaar
de is voldaan als het om de otter gaat. 

De voornaaInste reden die meestal 
- wordt gegeven voor het uitsterven van 

de otter in Nederland is de vervuiling 
van het water met zware metalen en 
PCBIs. De situatie is op dit front aan
zienlijk verbeterd, maar het is de vraag 
of hiermee alle oorzaken voor het ver
dwijnen van de otter zijn weggenomen. 
Allereerst is de stand van paling en 
andere favoriete vissoorten eerder ver
slechterd dan verbeterd. Voedsel is altijd 
een beperkende factor voor roofdieren 
als de otter. Als voedsel in onvoldoende 
mate beschikbaar is, kan de otter ll1is
schien nooit dichtheden bereiken die 
nodig zijn om een levensvatbare popula
tie te handhaven in ons land. De vis
stand in de Engelse wateren van de 
Thamesvallei is veel beter en diverser. 
Er zijn talloze viskwekerijen en veel 
rivieren en kleine meertjes worden 
gebruikt als privé-visvijvers, of men kan 
er voor veel geld vissen. De visdichthe
den zijn hier enorm hoog, met veel 
forel, snoek en karper. 

Tunnels genoeg? 
Een van de laatste Nederlandse otters 
stierf in 1988 onder een autoband. De 
verkeerssituatie in Nederland is sinds
dien niet verbeterd. Otters leggen regel-
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matig aanzienlijke afstanden af over 
Land, zweInmen is voor hun warnlte
huishouding niet altijd even gunstig. 
Het verkeer in de Thamesvallei is talne
lijk druk, maar toch nog aanzienlijk rus
tiger dan in de meeste Nederlandse 
gebieden. Na zes n1aanden waren al drie 
van de achttien uitgezette otters als ver
keersslachtoffer geineld, terwijl onge
twijfeld nog een aantal dode otters over 
het hoofd gezien is. Was er in Nederland 
niet slechts plaats voor 70 tot 80 otters 
(berekend uit de Jongh, 1999)? Een der
gelijke kleine populatie kan waarschijn
lijk niet zulke grote aantallen slacht
offers verdragen. Tunnels op strategi
sche plaatsen kunnen hun nut bewijzen 
(in Engeland worden ze inderdaad 
gebruikt), Jnaar het is de vraag of dat 
afdoende zal zijn. 

Oevers 
Ook de structuur van de oevers is er in 
Nederland waarschijnlijk niet op voor
uitgegaan sinds de otter verdween. 
Otters houden van dekking in de vorm 
van rotsen en dichte oeverbegroeiing. 
Hun favoriete jachtgebied is ondiep 
water, hier kunnen ze de vis in het nauw 
brengen en vervolgens verschalken. Zijn 
veel oevers in de laagveengebieden, met 
de sterke teruggang van het waterriet bij
voorbeeld, niet te 'kaal' geworden? Voor 
de otter is tgeschikte oeverlengte f waar
schijnlijk veel belangrijker dan 'opper
vlakte' (Kruuk, 1995). De Jongh (1999) 
gebruikt voor het potentiële otter-Ieefge
bied een oppervlaktemaat, 12000 hecta
re. Is daar wel voldoende geschikte 
oeverlengte? 

Een ander probleenl in Nederland lijkt 
me de watersport. Het is de vraag of 
otters de verstoring die de intensieve 
waterrecreatie met zich Jneebrengt, kun
nen verdragen. In de Thamesvallei 
waren in de drukke zomermaanden geen 
spraints (uitwerpselen) te vinden in 
recreatiegebieden, terwijl ze wel werden 
aangetroffen in de nabij gelegen rustige 
zijtakken van de Thames, waar plezier
vaart onlnogelijk is en verstoring over 
het algemeen nihil. In de winter werden 
de recreatiegebieden wel door otters 
bezocht. 

Waarom otter wel en nerts niet? 
De rivieren in de Thatnesvallei worden 
eveneens bewoond door de Amerikaan
se nerts, een opportunistisch roofdiertje 
met een bijzonder veelzijdig lnenu. De 
Anlerikaanse nerts is oorspronkelijk uit 
bontfokkerijen ontsnapt en doet het bij-



zonder goed in Engeland. Nertsen leven 
net als otters in en langs rivieren en 
gebruiken hetzelfde habitat. Ze houden 
eveneens van dekking langs de rivieroe
ver. Nederland kent (of kende) relatief 
veel nertsenfokkerijen, waaruit altijd 
dieren ontsnappen. De nertsen die in 
Nederland worden aangetroffen zijn 
bijna altijd zelf-ontsnapte exemplaren; 
bewijs voor voortplanting is in het wild 
nog nooit gevonden (Hoeve & Wijlaars, 
1992). De nerts beeft in Nederland een
voudigweg nooit een poot aan de grond 
gekregen, hoewel hier overal muskus
ratten leven, zijn belangrijkste prooi in 
het land van herkomst, Noord-Amerika. 
Engeland heeft geen muskusratten, 
11laar toch veel nertsen! De oorzaak 
voor het niet laanslaan! van de nerts in 
Nederland kan dus wel eens aan de kwa
liteit van het biotoop liggen. Als een 
succesvolle opportunist als de Ameri
kaanse nerts het in Nederland niet redt 
. en misschien mogen we daar wel blij 
onl zijn - waarom zou een groter en 
veeleisender dier als de otter het dan 
wel redden? Het is heel goed mogelijk 
dat de nerts een redelijke indicator is 
voor de overlevingskans van otters. 

Zelf laten kiezen 
Bovenstaande vergelijkingen tussen 
Engeland en Nederland geven aan dat 
de oorzaken voor het verdwijnen van de 
otter in Nederland misschien nog niet 
geheel zijn weggenomen. Wellicht moe
ten deze oorzaken nog eens grondiger 
bekeken worden. Ongetwijfeld zijn er in 
Nederland gebieden te vinden waar een 
otter een ideaal leven kan leiden, maar 
met het herintroduceren van dieren 

Is het feit dat er in Nederland geen populatie wilde 
Amerikaanse nertsen ontstaat niet een teken aan de 
wand? Foto Bart Harmsen 

denken we toch aan levensvatbare popu
laties. Misschien is samenwerking met 
onze ooster- en zuiderburen een moge
lijkheid om een levensvatbare populatie 
te verkrijgen van voldoende omvang. 
Het zou mooi zijn als er verbindings
wegen tot stand zouden komen met 
bestaande otterpopulaties in het oosten. 
Dan kan de otter lnisschien wel op eigen 
kracht ons land bereiken. Otters zijn uit
stekende verspreiders en kunnen in een 
korte tijd grote afstanden afleggen. Op 
deze lnanier kunnen we het 'zeehondje 
van het zoete water' (Broekhuizen & De 
Ruiter-Dijkman, 1988) zelf laten uitma
ken of in ons land weer geschikt leef
gebied aanwezig is. 
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Melanistische 
bosmuizen in de 

Kamperhoek 
Zo'n drie kilometer ten noor
den van Swifterbant, in Oost
Flevoland, bevindt zich het 
natuurgebied 'Kanlperhoek'. In 
oktober 1999 werd het gebied 
geïnventariseerd op kleine 
zoogdieren. In totaal werden 
448 muizen gevangen, verdeeld 
over zes soorten: bosnluis, 
dwergmuis, rosse woelmuis, 
veldlTIuis, aardmuis en gewone 
bosspitsmuis. De Ineest voorko
mende soort was de bosmuis, 
met een totaal van 236 vangsten. 

Reeds tijdens de eerste con
trole werd een bosl11uis gevan
gen met een opvallend donkere 
rugkleur, hoewel het dier in 
grote lijnen wel 'wildkleurig' 
genoelnd zou kunnen worden. 
I-Eer werd geen speciale aan
dacht aan besteed. De volgen
de dag werd weer een donkere 
bosnluis gevangen, ditmaal zo 
donker dat het hier beslist niet 
fileer om een normale kleurva
riatie kon gaan. De bovenkant 
van dit dier was zeer donker, 
terwijl de buik en de onderkant 
van de flanken wel gewoon 

Een melanistische en een norma
le bosmuIs samen in de plastic 
vangzak, en bosmuis met donke
re vlek op de kop. Foto's Rob 
Koelman 

wiIdkleurig waren. Hierna wer
den nog twee melanistische 
bosnluizen gevangen: een wild
kleurige met een donkere vlek 
op de bovenkant van de kop en 
een zeer donkere die is meege
nomen 0111 te worden gefoto
grafeerd. Bij dit laatste dier 
waren de rug en de bovenkant 
van de kop donker grijszwart 
van kleur, met lichte plekjes 
bij de snuit en achter de oren. 
De buik, flanken en zijkant 
van de kop waren Jniddelgrîjs 
gekleurd. 

In totaal zijn er tijdens het 
onderzoek vier melanistische 
bosmuizen gevangen, waarvan 
twee exemplaren twee keer zijn 
gevangen. Er werd 230 keer een 
'gewone' bosmuis gevangen. 
Stel dat we de helft van de 
nluizen tweemaal gevangen 
hebben, dan gaat het hier 
OUl een aantal van zo'n 150 
individuen. Dit betekent dat 
zo'n 2 tot 3 % van de in het 
gebied aanwezige bosl11uizen 
een afwijkende donkere kleur 
heeft. 
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Melanisme bij kleine zoog
dieren wordt wel vaker gemeld. 
Bij de bosmuis is melanisnle 
echter een zeldzaal11 verschijn
sel. Een verklaring voor het 
lokaal optreden ervan in de 
Kanlperhoek ontbreekt voor
lopig. 
Rob Koelman, Alexanderstraat 
2A, 9724 JW Groningen 

Punkermuis 
Avimys hispidus 

In het vorige nUlnlner van 
Zoogdier vertelden René 
Janssen en Anne Jifke 
Haarsma over de vangst van 
een 'punkennuisje' dat een 
winterkoninkje bleek te zijn. Ik 
heb ook wel eens zoiets meege
maakt. Jaren geleden beheerde 
ik de lokvogels van de vinken
baan in Meijendel bij Wasse
naar. Ze zaten een groot deel 
van het jaar in een volière in 
I11ijn tuin, waar het voer ook 
veel huismuizen aantrok. Leuk 
om te zien en ook wel gezellig, 
maar ik besloot om ze toch 
maar weg te vangen. Een van 
de vallen plaatste ik in de voliè
re in de nauwe rUÎlnte tussen 
een openstaande deur en de 
muur, in de veronderstelling 
dat geen vogel zich daar zou 
wagen. Helemaal fout gedacht, 
want de volgende ochtend zat 
er een rietgors in de val. Alleen 
een stukje van zijn staart stak 
er nog uit. Net als het winter
koninkje van René en Anne 
zag hij er nogal punk uit. Zo 
punk zelfs dat hij dood was. Ik 
heb ervan geleerd dat ook riet
gorzen kleine besloten ruimtes 
niet uit de weg gaan en dat life
traps voor vogels wel eens 
gevaarlijk kunnen zijn. 

Het wegvangen van die huis
nluÎzen bleek overigens niet zo 
eenvoudig. Uiteindelijk heb ik 
er nleer gevangen met behulp 
van enkele strategisch geplaats
te emmers, het deksel van een 
braadpan en een vliegenmep
per, dan met nlllÎzenvalIen. 
Herman van der Meel; Koningin 
Emmakade 164-2, 2518 JL Den 
Haag 
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Bosvleermuis 
in Staphorst 

Tijdens een vleermuiskastcon
trole op 26 augustus 1999 von
den we ten westen van Stap
horst (krtc. 208.9/518.7) een 
opvallende vleermuis. De kast 
waarin dit dier zich bevond, 
hangt op ongeveer vÎer meter 
hoogte aan een eik aan de kant 
van de weg en lnaakt deel uit 
van een groep van negentien 
kasten verspreid over een paar 
kilometer. Olndat we daar op 
dat m0111ent vee) ruige dwerg
vleermuizen verwachtten, keken 
we gek op toen we een dier 
aantroffen dat duidelijk groter 
was dan een dwergvleernluis, 
maar kleiner dan een rosse 
vleermuis. Die kennen we uit 
het voorjaar uit onze kasten in 
het staatsbos. Ook viel op dat 
hij duidelijk donkerder van 
kleur was. Daaronl hebben we 
het dier uit de kast gehaald en 
in de hand goed bekeken. 

De bosvleermuis van Staphorst. Foto's Theo Douma 

Het bleek een mannetje te 
zijn met gezwollen geurklieren 
in de bek, en een donker uiter
lijk met een bijna zwarte 
onderarm. De onderarm en 
een deel van de vlieghuid 
waren behaard. De kop met 
oren was typisch die van een 
Nyctalus: de niervonnige tragus 
was overduidelijk. Verder viel 
op dat de pels een beetje war
relig was, niet zo mooi glad als 
bij een rosse vleennuis. De 
onderarm was 46 m.m lang en 
de derde vinger 72 lTIm. Na het 
maken van een paar foto's zet
ten we heIn weer in de kast 
terug. Daarna hebben we hem 
niet meer teruggezien. 

Tot zover de feiten. Met deze 
gegevens was al wel duidelijk 

dat het ging om een soort van 
het geslacht Nyctalus: een rosse 
vleermuis N noctula of een 
bosvleermuis N. leÎsleri. Maar 
dan? Op grond van de eerste 
indruk zeiden wij direct: dit is 
geen rosse vleermuis. Maar je 
wilt het wel zeker weten! De 
lengte van de onderann kwam 
dicht in de buurt van die van 
een rosse vleermuis en gaf dus 
geen zekerheid; het zou ook 
een jonge rosse kunnen zijn. 
De lengte van de derde vinger 
is in de literatuur niet terug te 
vinden. Peter Twisk zei bij het 
zien van de foto's dat het een 
bosvleernluis leek. Hij zou zijn 
exemplaar van de bosvleennuis 
en zijn twee exenlplaren van de 
rosse vleermuis opmeten. Ook 
Bauke Hoekstra heeft de bos
vleermuis uit zijn collectie 

Tabel 1. Maten (in mm) van collectie-exemplaren van Nyctalus. 
P.T. = eigendom PeterTwisk, B.H. ::::: eigendom Bauke Hoekstra 

onderarm 3e vinger 

rosse vleermuis mannetje (RT.) 51,0 89 
rosse vleermuis wijfje (P.T.) 52,5 91 

bosvleermuis geslacht? (P.T.} 45,0 78 
bosvleermuis wijfje'? (B.H.) 41/8/42,1 ? 

dier in Staphorst 46 72 

opgenleten (tabel 1). 
Onze conclusie is dat het in 

Staphorst inderdaad OlTI een 
bosvleermuis ging. Peter Lina 
bevestigde aan de hand van de 
foto's onze determinatie. Hij 
noemde nog als onderschei
dende kennlerken: de tweekleu
righeid van de haren (basis 
donker, punt bruin), de vornl 
van de snuit en de beharing 
langs de onderarm. 

De bosvleermuis is in Over
ijssel nog niet vaak waargeno
men. Volgens de 'Atlas van de 
Nederlandse vleermuizen' (1997) 
en 'De Zoogdieren van Over~ 
ijssel' (1999) is er een waarne
ming uit Diepenveen en zijn de 
overige waarnenlingen beperkt 
tot het zuidoosten van de pro~ 
vincie. Toch wordt aangeno
men dat de soort waarschijnlijk 
111inder zeldzaam is dan het 
aantal waarnelningen sugge
reert. Doordat de sonar erg 
veel op die van de rosse vleer
nluis lijkt, kan verwarring 
optreden. We hopen in de toe
komst op meer waarnemingen! 
Met dank aan Peter Twisk, 
Bauke Hoekstra en Peter Lina. 
Theo Douma, Elzenlaan lO, 
7954 EA Rouveen, 
theo.douma@worfdonJ;ne.nl 
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Lynx en bever beschermd in 
Vlaanderen - vos mag los 

In de eerste jaarhelft van 2000 
genoten enkele zoogdiersoor
ten de bijzondere aandacht van 
de Vlaamse Regering. Voor de 
lynx en de bever, die beide tot 
voor kort als niet (meer) voor
komend in Vlaanderen golden, 
werd principieel beslist ze het 
statuut van integraal bescherm
de diersoorten toe te kennen. 
Concreet worden zij daarbij 
opgenomen in de bijlage van 
het KB van 22/9/1980 'ter be
scherming van bepaalde in het 
wild levende inheemse dier
soorten die niet onder de toe
passing vallen van de wetten en 
besluiten op de jacht, de rivier
visserij en de vogelbescher
ming!. Deze beslissing volgt op 
een advies, geformuleerd door 
het Instituut voor Bosbouw en 
Wildbeheer, waarin de juridi
sche lacune aangaande deze 
beide soorten werd geconfron
teerd met de vaststelling dat zij 
mogelijk wel op Vlaalnse 
bodem kunnen worden aange
troffen. Het betreffend beleid 
in Vlaanderen en Nederland 
wordt daarnlee ook gelijklo
pend (cf. Broekhuizen, 1996). 

Sinds kort mogen vossen, die in 
een opvangcentrum zijn ver
zorgd. in Vlaanderen weer legaal 
worden losgelaten in de natuur. 
Foto Arno Stoute 

Het toekennen van een sta
tuut betekent uiteraard niet dat 
lynxen en bevers zomaar hier 
of daar te observeren zijn in 
Vlaanderen. Het 'mysterieuze' 
voorkomen van de lynx kan 
vooralsnog niet méér gedocu
lnenteerd worden dan nlet 
een handvol betrouwbaar be
oordeelde waarneJDingen. Op
merkelijk daarbij is wel dat 
enkele daarvan afkonlstig zijn 
van de westelijke zijde van 
zowel de Grensmaas als het 
Albertkanaal - een dubbele, 
aanzienlijke barrière tussen 
Nederlands Zuid-Limburg en 
Vlaanderen. Voor de bever, die 
reeds lnenigmaal in het 
Grensmaasgebied werd opge
merkt, is de - vermoede - her
kOlDst een stuk verklaarbaar
der, gezien de goed gedocu= 
luenteerde herintroducties in 
Nederland. Inmiddels werden 
ook in Wallonië, op initiatief 
van een private organisatie, een 
aantal bevers uitgezet. Recente 
beveraanwezigheid in andere 
Vlaamse regiois, zoals in zuide
lijk Vlaatns Brabant, zijn moge
lijk terug te voeren op uitzwer
mende of dolende !Waalse' die
ren. 

De bescherming van beide 
dieren maakt het ook lnogelijk 
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dat schade kan vergoed worden 
die zij eventueel zouden kun
nen veroorzaken. In de Voer
streek werd bijvoorbeeld een 
schadeclaiIn geëist voor een 
doodgebeten kalfje. De ver
wachting is evenwel dat derge
lijke schadegevallen veeleer 
uitzondering zullen blijven. 

Een ander opmerkelijk zoog
dier-nieuwsfeit is de recente 
mogelijkheid om vossen terug 
de vrijheid te mogen geven na 
een verblijf in een erkend 
opvangcentrum voor wilde die
ren. Inderdaad was in het 
Vlaamse jachtdecreet van 1991 
een expliciet verbod gefornlu
leerd op onder meer het ver
voeren of uitzetten van levende 
vossen. Deze bepaling werd 
destijds, op vraag en onder 
druk van de jagerslobby, opge
nonlen vanuit de waanidee dat 
de toename van de vos in 
Vlaanderen - zoals zij zich in 
die periode in zowat geheel 
West-Europa manifesteerde -
een gevolg was van groot
scheepse clandestiene uitzet
tingen. Gezien dit hoedanook 
niet het geval was, had deze 
'sussende! bepaling in feite 
geen enkele reëele weerslag. 
Daarentegen groeide, tegelijk 
met de toename van het vos
senbestand zelf, een probleenl
situatie voor de opvangcentra 
die een jonge of gekwetste vos 
binnenkregen, gezien zij een 
dergelijk dier na herstel niet 
mochten vrijlaten. In het 'Mi
nisterieel Besluit houdende er
kenning van opvangcentra voor 
vogels, wilde dieren en volledig 
beschermde dieren' van 8 juni 
2000 is dit probleempje opgelost. 

Het opheffen van de discri
minatie van de vos tegenover 
de andere soorten wordt in het 
nieuwe besluit logischerwijze 
gewoon gekaderd binnen de 
context van alle als ·wild' ge
rangschikte soorten. Het mogen 
vervoeren van (levende of 
dode) wildsoorten hing voor
dien ÎIumers direct samen lnet 
zowel de openings- en slui
tingstijden van de jacht op de 
onderscheiden soorten, als met 
het recente, algelnene verbod 
wildsoorten te mogen uitzet-
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ten. Opvangcentra mogen nu 
ook bijvoorbeeld een patrijs of 
een haas terug de vrijheid 
geven, of zelfs een wild konijn. 
Voor deze laatste soort gold 
vanouds een expliciet verbod 
tot uitzetten~ geargumenteerd 
vanuit economische belangen 
(wildschade). Dit speciale sta
tuut had bij het totstandkomen 
van de Vlaamse jachtdecreet in 
1991 (aanpassing van de voor
tnalige Belgische jachtwet) 
klaarblijkelijk gefungeerd als 
inspiratiebron onl ook de vos 

Gezellige 
Bechstem's 

vleermuizen! 
Gerald Kerth heeft in zijn boek 
'Sozialverhalten und geneti
sche Populationsstruktuf bei 
der Bechsteinsfledennaus' de 
resultaten van zijn promotie
onderzoek en de in het kader 
daarvan gepubliceerde artike
len salTIenvattend beschreven. 
Een mooie, typisch Duitse, 
serieuze titel, waarachter zich 
echter wetenschap OlTI van te 
genieten verbergt. De centrale 
vraag is, waarom vleermuizen 
in groepen leven. En, WaarOlTI 
leven Bechstein's vleennuizen 
in groepen? Kan die vraag 
door waarneming van het 
sociale gedrag en de genetische 
opbouw van de populaties be
antwoord worden? 

Redenen voor het leven in 
groepen kunnen buiten de 
vleermuis liggen. Verblijfplaat
sen en jachtgebieden kunnen 
niet onbeperkt voorhanden 
zijn, waardoor jonge dieren 
(relatief) trouw zullen zijn aan 
de plaats van geboorte. Maar 
het groepsleven kan ook direc
te voordelen bieden: sociale 
thermoregulatie (nlet zijn allen 
op een kluitje ben je warmer), 
kleiner risico op predatie door 

even expliciet in deze uitzon
deringsbepaling op te nelnen. 
Het verschil in de praktijk is 
evenwel dat de vossen hele
maal niét werden uitgezet, ter
wijl het - illegaal - 'herbevol
ken' van jachtterreinen nlet (al 
dan niet gevaccineerde) wilde 
konijnen sinds jaar en dag een 
alledaags gebeuren is in een 
klassiek jacht beheer... 

Koen Van Den Berge 

Referentie 
Broekhuizen, S., 1996. Wilde kat en 

lynx beschermd! Zoogdier 7(4):37. 

Sozialverhalten und genetische 
Populationsstruktur bei der 

Bechstejnfledermaus Myotis bechsteÎni 

Gerald ({erth 

'verdunning' (waarom zou juist 
ik uit die hele groep gepakt 
worden), of sanlenwerken bij 
jagen, opvoeden van jongen, 
elkaar poetsen enzovoort. 

Op elegante wijze worden in 
het boek alle redenen voor het 
leven in groepen in een kruista
bel vergeleken lnet waarnemin
gen die je aan de groepen kunt 
doen. Zo is bijvoorbeeld voor 
de reden 'trouw aan de plaats 
van geboorte' de individuele 
smnenstelling van de groepen 
niet van belang, maar verwacht 
je wel een gestructureerde 
genetische opbouw (de dieren 
zullen vooral aan elkaar ver
want zijn), terwijl een ont
wikkeld sociaal gedrag niet 
belangrijk is. Wanneer het de 
vleernluizen om samenwerking 
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gaat, is de samenstellîng van de 
groep wel van belang, kan de 
genetische opbouw gestructu
reerd of niet gestructureerd 
zijn en is een ontwikkeld soci
aal gedrag belangrijk. 

De ongeveer 200 Bechstein's 
vleenl1uizen van een stukje van 
0,4 km2 bosgebied in de buurt 
van Würzburg worden ver
volgens nlet behulp van 80 
vleermuiskasten zeer intensief 
onder de loep genomen. Som-
11lige daarvan zijn echte high
tech-kasten, voorzien van video· 
recorders, automatische weeg
schalen en apparatuur die de 
met transponders en ringen 
gemarkeerde vleermuizen auto
matisch registreert. Uit de 
vlieghuid worden kleine rond
jes 'gepunched' voor het gene
tisch onderzoek aan de hand 
van de DNA-structuur. En bij 
deze gedegen wetenschappelij
ke aanpak legt Gerald Kerth 
zich tegelijk veel beperkingen 
op, om vooral ook ethisch ver
antwoord te blijven werken. 

De Bechstein's vleernluis 
blijkt in zogenaanlde matriar
chale groepen, van verwante 
vrouwtjes, te leven, met zelden 
meer dan één 'nlatri-lijn' per 
kolonie. Mitochondriaal DNA, 
dat elk individu alleen van zijn 
moeder krijgt, is binnen een 
kolonie zeer eenvormig, terwijl 
DNA uit de celkern, dat elk 
individu zowel van luoeder als 
van vader krijgt, heel variabel 
is. De vrouwtjes blijven trouw 
aan kolonie en geboortegebied, 
de mannetjes verlaten de kolo
nies. Mannetjes blijven daarna 
trouw aan een verblijfplaats, 
terwijl de vrouwtjes regelmatig 
verhuizen binnen het gebied 
en de kolonie ook over drie tot 
vier kasten verspreid kan 
wonen. Gemiddeld bewoonde 
een individ u 24 kasten en de 
groep tot 50 kasten en andere 
holtes per seizoen. De samen
stelling van de subgroepen ver
andert voortdurend, maar 
zwangere en zogende vrouw
tjes zijn significant vaker bijeen 
te vinden en bepaalde dieren 
hebben een voorkeur voor 
elkaar en blijven steeds samen. 
Er is een uitgebreid sociaal 
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gedrag waar te nemen, van 
elkaars gezicht aanraken en 
elkaar poetsen tot elkaars jon
gen warm houden. Bovendien 
wisselen de vleennuizen infor
matie uit over welke kast op 
welk moment het best be
woond kan worden, en 'neemt 
lnen elkaar meel: de tijd tussen 
de aankomst van een individu 
dat vandaag voor het eerst 
invliegt en een individu dat 
gisteren al in een kast woonde 
is altijd significant korter dan 
de tijd tussen individuen die 
beide gisteren al in de kast 
woonden. Ze zwermen sanlen. 

Het voortdurende verhuizen 
geeft aan dat een gebrek aan 
verblijfplaatsen geen reden 
voor het samenleven is, en het 
ontwikkelde sociale gedrag 
geeft aan dat het ook niet om 
samenleven in de buurt van 
een hoog voedselaanbod gaat. 
De enge familieband sluit ook 
thermoregulatie, of een ver
laagd predatierisico als achter
grond uit. In het geval van de 
Bechstein's vleermuis is weder
zijdse samenwerking de meest 
logische reden voor het samen
leven. De matriarchale fanli1ie
opbouwen het gebiedstrouw 
verhuisgedrag maken dat we 
nooit kunnen zeggen: 'ach, dit 
stukje bos kan wel plat, dan 
gaan ze wel daarginds wonen!. 
Verhuizen uit je vertrouwde 
buurt doe je niet graag en gaat 
alleen wanneer de nieuwe wijk 
en woning ook beschikbaar zijn. 

Wanneer je lneer wil weten 
over wat genetica, sociaal 
gedrag en vleennuisbescher
nling nIet elkaar te maken heb
ben, en je al die interessante 
informatie die ik voor het 
gemak even heb overgeslagen 
niet wilt missen, dan zul je dit 
boek toch zelf moeten lezen. 
Een aanrader! 

Herman Limpens 

Kerth, G., 1998. Sozialverhalten 
und genetische Populationsstruk
tUf bei der Bechsteinsfledermaus 
Myotis bechsteinî. Berlin, Wissen
schaft und Technikverlag, 130 pp. 
(ISBN 3-89685-467-4). Kosten DM 
70,-. Te bestellen bij: Wissenschaft 
und Technik Verlag, Sebastian
strasse 84, D 10969 Berlin. Email: 
info@wt-verlag.de 
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Vleermuizen - 'fluwelen fladderaars' 

Vleennuizen mogen zich al 
geruime tijd in een opvallende 
belangstelling verheugen, ook 
bij het brede publiek. Zo lang
zanlerhand gaat het gezegde 
lonbekend maakt onbelnindl 

voor vleermuizen niet meer op. 
Dit kon1t door talloze lezingen 
en excursies, nlaar ook omdat 
er veel gepubliceerd wordt. Het 
voorlopige hoogtepunt op het 
gebied van voorlichtingsmateri
aal wordt gevonnd door het 
!Pakket Vleernluizen', uitgege
ven door het Vlaamse Aminal, 
bestaande uit een brochure, 
een kleur- en zoekplaat, een 
poster en een boekenlegger. De 
brochure lijkt enigszins op het 
Natuurwerkboek Vleermuizen 
dat in 1987 door het IVN werd 
uitgegeven, l11aar is veel sjieker 
vormgegeven: 32 pagina's op 
A4-formaat in kleur. De inmid~ 
deIs ook bij Zoogdier-lezers 
bekende fotograaf Rollin Ver
linde heeft vrijwel alle foto's 
geleverd en was betrokken bij 
de eindredactie. De tekst is bij
zonder infonnatief en, mede 
door de verzorgde vormgeving 
en vele duidelijke tekeningen 

en fraaie foto's, ook voor kin
deren zeer begrijpelijk. Alle 
aspecten van de biologie en het 
gedrag van vleermuizen komen 
ruimschoots aan bod en ook 
worden enkele algemene soor
ten besproken. Doordat de 
tekst zeer luchtig en hier en 
daar met humor ('de rosse 
vleermuis is een echte snel u 

heidsduiver) is geschreven, 
leest de brochure vlot. Naast 
een fout (de coverfoto laat 
geen grote hoefijzerneus zien, 
maar een vale vleermuis) heb ik 
in de brochure maar één min
puntje kUllnen ontdekken: bij 
een aantal fotols ontbreekt een 
bijschrift, zodat de lezer niet kan 
nagaan om welke soort het gaat. 
Voor de rest ben ik ervan over
tuigd dat het Vlaamse vleer
muispakket het enthousiasme 
voor vleernlllÎzen verder kan 
helpen vergroten. Ik hoop daar
om dat het een zeer wijde 
verspreiding zal krijgen. 

Rogier Lange 

Bestelgegevens:Aminal, cel MNE&I, 
Koning Albert 11 laan 20 bus 8, 
B-1000 Brussel; kosten Bfr. 100. 
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VERENIGINGS 

ledenvergadering maar ook sleutelwoorden uit 
de inhoud van de artikelen. Zo 

Op zaterdag 7 april 2001 houdt kunt u zoeken naar alle artike
de VZZ haar Algenlene Leden- len waar de veldmuis in voor
vergadering. Houdt die datunl komt of die gaan over onder
dus vrij. zoekstechnieken of wettelijke 

Adressen VCl 
gewijzigd! 

De electronîsche adressen van 
de VZZ zijn gewijzigd. Het 
e-mail-adres is voortaan: 
zoogdier@vzz.nl, de website 
http://www.vzz.nI 

Materiaaldepot 
Veldwerkgroep 
VCl verhuisd 

Onlangs heeft FlooT van der 
Vliet na ruim tien jaar beheer 
van vallen, lampen, dia's en 
ander materiaal van de Veld
werkgroep, zijn !handel' over
gedragen aan een ander. Het 
zal even wennen zijn, nlaar ver
voeg u voortaan bij: Menno 
Haakma, Dr. de Vrieslaan 31, 
1654 JT Benningbroek~ 0229-
591605 (NL). 

Index Zoogdier 
Bij de eerste Zoogdier was een 
index van de afgelopen 10 jaar 
nleegestuurd. Deze index staat 
ook op de website van de VZZ 
(zoogdier@vzz.nl) als PDF-file. 
U kunt hem ophalen en met 
het programma Adobe Acrobat 
Reader (gratis te verkrijgen bij 
Adobe) bekijken. Daarnaast is 
de index als een databestand 
beschikbaar (in Dbase, Excell 
of elk ander gewenst program
ma~ helaas niet voor 
MacIntosh). In dit bestand 
staan niet alleen alle titels, 

beschenning van zoogdieren. 
Dit databestand kunt u bestel
len door f 12,- ofBF 240 over te 
maken naar rekeningnunlmer 
203737 van de Post-bank 
(Nederland) of naar rekeningM 

numlner 000-1486269-35 van de 
Postcheques/Bank van de Post 
(België), onder vernlelding van 
'Index Zoogdierl. 

Website VZZ 
Heeft 11 de website van de VZZ 
al bezocht? Hij wordt maande
lijks bijgewerkt en het laatste 
nieuws wordt er direct op 
gezet. Ook zijn er nieuwe links 
naar andere websites over 
zoogdieren. We zijn ook erg 
benÎeuwd naar uw mening en 
aanvullingen. 
Adres:zoogdier@vzz.nl. 

Meerjarenu 

programma 
Soortenbeleid 

In 1995 hebben enkele Neder
landse soortenbeschermende 
organisaties, waaronder de VZZ, 
hun krachten gebundeld en bij 
het Nederlandse ministerie van 
LNV hun beklag gedaan over 
het falende soortenbeleid van 
dit ministerie. Nu~ in juni 2000, 
heeft dat eindelijk geleid tot 
een Meerjarenprogralnma Uit
voering Soortenbeleid 2000-
2004. In dit programlna staat 
aan welke dier- en plantensoor
ten het ministerie, de provin
cies en de soortenbeschenllen
de organisaties de konlende vijf 
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jaar de lneeste aandacht zul
len besteden. Negen zoogdier
soort(groep )en staan in dit pro
gramma (de 19 inheemse vleer
lnuissoorten zijn als één soort
groep opgenomen). In het pro
gramlna staat precies hoe de 
uitvoering van het soortenbe
leid moet plaatsvinden en wie 
waarvoor verantwoordelijk is. 
Een vooruitgang ten opzichte 
van, de oude situatie is dat de 
soortenbeschermende organisa
ties, waar de meeste kennÎs over 
de bedreigde soorten aanwezig 
is~ meer betrokken worden bij 
het opstellen en het uitvoeren 
van soortbeschermingsplannen. 

Eén aspect komt, naar de 
mening van de VZZ, nog onvol~ 
doende in het meerjarenpro
gramma tot uiting. Het betreft 
de uitvoering die gegeven wordt 
aan internationale verplichtin
gen voortvloeiend uit interna
tionale verdragen als de 
Habitatrichtlijn, de Conventie 
van Bern en het Verdrag van 
Bonn. In het meetjarenpro
gramma is wel een clausule 
opgenomen dat als binnen dit 
programma niet voldoende uit
voering aan die verplichtingen 
wordt gegeven, dat via een 
gescheiden traject zal gebeuren. 
Voor de, YZZ is het dus zaak de 
komende jaren dit te contro
leren en indien nodig stappen 
te ondernemen. 

Daarnaast is er het steeds 
terugkerende probleenl van een 
te gering budget voor de uitvoe
ring van het soortenbeleid . Was 
in 1990 nog 10 miljoen gulden 
per jaar toegezegd, in 1995 was 
dat nog lnaar 2 miljoen. Nu is 
dat weer iets opgekrikt tot 4 
miljoen, Daar koop je in 
Nederland tegenwoordig vijf tot 
zeven eengezinswoningen voor. 
Dit budget moet duidelijk 
omhoog. Gelukkig vindt de 
Tweede Kamer dat ook. Nu nog 
de minister en de provincies 
zo ver krijgen. 

Het Meerjarenprogramma Uit
voering Soortenbeleid 2000-
2004 is een grote stap voor
waarts. Volledig is het nog 
niet, maar de VZZ zal daar 
de komende jaren wel voor 
pleiten. 
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Vleermuizen houden mensen uit de slaap 

Zoogdieren in huis 
'Heeft u een klacht, bel het 
n1.Înisterie'. Onder die kop 
heeft de VZZ in j uni en juli via 
de pers aandacht gevraagd voor 
de problemen waarmee men
sen, die beschermde zoogdie
ren (vleermuizen en marters) 
in huis hebben en daar overlast 
van ondervinden, geconfronteerd 
worden. Zij mogen ten eerste 
niets ondernemen omdat deze 
dieren beschermd zijn en ten 
tweede weten ze niet bij wie ze 
terechtkunnen om hen te helpen. 
In de vorige Zoogdier heeft u 
kunnen lezen dat het ministerie 
van LNV zou zorgen voor een 
landelijk netwerk van informatie
punten~ bij voorkeur bij gemeen
ten, maar hier tot op heden niets 
aan gedaan heeft. Reden voor de 
VZZ om wat straffere middelen 
te gebruiken, de pers dus (zie knip
sels). De actie blijkt effect te 
hebben gehad. Het Kennis en 
Adviescentrum Dierplagen is 
door het ministerie van LNV 
gevraagd een cursus op te zetten 
voor gemeente-ambtenaren, be
drijven en vrijwilligers. 

Steunfonds 
Op de ALV is de volgende 
definitie van het Steunfonds 
goedgekeurd: !het Steunfonds 
is een financiële reserve van de 

VZZ, gevoed door giften, lega
ten en erfstellingen en overige 
inkomsten mei als doelen: de 
vorming van een continuïteits
reserve en het ondersteunen 
van activiteiten binnen de sta
tutaire doelstellingen van de 
VZZ1

• Als u een gift ten bate . 
van het Steunfonds wilt doen 
dan kan dat door het bedrag te 
storten op rekeningnummer 
203737 van de Postbank 
(Nederland) of op rekening
numnler 000-1486269-35 van de 
Postcheques/Bank van de Post 
(België), onder vern1elding van 
'Steunfonds'. Giften tot f 8084,
(BF 161.680) per 2 jaar zijn voor 
de VZZ vrij van schenkings
recht (belastingafdracht). 

lidmaatschap 
voor het leven 

Op de Algemene Ledenverga
dering van 8 april jongstleden is 
het voorstel voor een lidmaat
schap voor het leven goedge
keurd. Door een eenmalige stor
ting van f 1500,· (BF 30.000) 
kunt u lid voor het leven wor
den. Leden die al 10 of meer jaar 
lid zijn kunnen een korting krij
gen. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met het 
bureau van de VZZ. 
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VLEN-dag 
Zoals elk jaar houdt de Vleer
muiswerkgroep Nederland van 
de VZZ in november haar lande
lijke ledendag. Dit jaar wordt hij 
op 4 november gehouden in 
Naturalis te Leiden. 
Info: ericj@icco.nl 

landelijke VOFF-dag 
De Vereniging Onderzoek Flora 
en Fauna houdt op 25 november 
2000 in De Vereniging te Nij
megen een dag voor alle vrijwilli
gers en medewerkers van PGO's. 
Er worden lezingen gegeven 
(diverse onderwerpen, maar de 
nadruk za] op het heide-land
schap liggen), er zijn stands met 
boeken, rapporten, voorlich
tingsmaterialen, er zijn demon
straties van Învoerprogramma's 
en workshops over bepaalde the
ma's, bijvoorbeeld het gebruik 
van verspreidingsgegevens in 
milieu-effect-rapportages. 
Info: 0317-467346. 

4nove~r 
vu:N~ag 
De jo:wltjk$e londe)jjke leden
dag vqIf deVl(germ.u~werk
gr~p Neçler1oncl, 
Plo:crts~ Ncrturctlis. It::içien 
Info: VZZ, 026-370ei31.8 

25 noveIllber 
Lqp~1ijke VOFF..cklg 
De 'g Olld~rZPek 
Florq ..... . ........ c:r 9rg~tt 
~J:lclo:Q" voorq]le vrtlwiJ.li9?~::; 
en medewerkers van PGOs. 
Zie rubri,ek. Vel'el;ligingsn,ie1,ly,TS. 
plaats: De Vert::ix:rlging, 
Nijm~gen. :rnfq:O:n7467346 

ao ll1~ .- 1. <Ipnt ~()()l 
S~PÇ)$i~ 'Fril1ljesttlartf 

SWdieciagGn ove.r4e. frqI1je
!;itaqrt, tv.ryotis nçrtte:reri, in 
.E'-l!o,Pg" Verspr~i~!. 
piploçrie en oosçhe~n:)jng, 
Plqqf$: Gt9ra, :!)uitslonq 
CThlUingen) 

7qpril ~OOl 
ALV~VZZ 

DeA1ge.m~;ne 
L~el1.vergq<lering VQll cie V'l:l 
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Zoogdier, tijdschrift voor zoogdierbescher
ming en zoogdierkunde 
.. Jaap Mulder, De Holle Bilt 17, 3732 HM De 

Bilt 030-2213471 (NL). 
• Dirk CrieL Zottegemstraat 2, 9688 Maarke

dal. 055-456610 (B). 
• E-mail: zoogdier@vzz.nl 

Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdier
bescherming (VZZ) 

• VZZ-Bureau en ledenadministratie: Oude 
Kraan 8,6811 LJ Arnhem. tel. 026-3705318, 
fax 026-3704038 (NL), e-mail: 
zoogdier@vzz.nl website www.vzz.nI 

• VZZ-België: Erik Van der Straeten, Kerke-
veldstraat 2610 Wilrijk. 03-2180470 (B). 

• Veldwerkgroep Nederland: Paul van Oost
veen, Bilderdijkstraat 6c, 2513 CP Den 
Haag. 070-3606962 (NL). 

• Materiaaldepot Veldwerkgroep: Menno 
Haakma, Dr. de VriesIaan 31, 1654 JT 
Benningbroek, 0229-591605 (NL). . 

• Materiaaldepot VZZ-Vlaanderen: Chns 
Bornaars} Leuvensesteenweg 407, B-2800 
Mechelen. 015/430648 (B). E-mail: 
chris.boomaars@skynet.be 

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

• Iniormatiepunt Zeezoogc:tieren: Marjan 
Adc:tink, Naturalis, Postbus 9517} 2300 RA 
Leiden (NL). 

• Werkgroep Boommarter Nederland: Henri 
Wijsman, Tony Offermansweg 6, 1251 JK 
Laren, 035-5389031 (NL). 

• Beverwerkgroep: Teun BaarspuL W.A. 
Scholtenstraat 10, 9712 KW Groningen, 
050-3180630 (NL). 

• Werkgroep Zoogdierbescherming: RoeI 
May, Frankenveld 2, 3911 JZ Rhenen, 
0317-617019 (NL) 

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

• Werkgroep Internationaal: Marissa Visser, 
Bezembinder 31, 2401 HV aan den 
Rijn} Ol 72-445916 (NL). 

• Redactie Lutra: VZZ-bureau (zie boven) 

Zoogdierenwerkgroep Jeugdbond voor 
Natuurstudie en Milieubehoud 

• Kortrijksepoortstraat 140, 9000 Gent. 
09-2234781 (B). 

Zoogdierenwerkgroep van De Wielewaal 
• Graatakker 11, 2300 Turnhout. 014-472950, 

e-mail zoogdieren@wieIewaaLbe (B), 
Vleermuizenwerkgroep van Natuurreservaten 
• Alex Lefèvre, Natuurreservaten, Koninklijke 

Sint Mariastraat 1030 Brussel. 
02-2454300 (B). 

Vleermuizenwerkgroep van Natuur 2000 
• Bervoetsstraat 33, 2018 Antwerpen, 

03-2312604 (B). 
Vlaamse Vereniging voor Bestudering van 

Zeezoogdieren 
lil Rob van Asselberg, Hoogheide 64, 2659 

Puurs. 052-301541 (B). 

Aanwijzingen voor auteurs 
.. Maak teksten niet op, geen vette koppen 

en allerlei lettertypes. Hoe 'platter' de tekst 
hoe beter. 

• Zorg dat het artikel of de waarneming inte
ressant is voor de niet-ingewijde lezer. 
Maak er een pakkend inleidinkje bij en 
denk ook aan een goede afsluiting, Vermijd 
vaktermen en vreemde woorden. Dus beter 
sterfte dan mortaliteit, Gebruik geen afkor
tingen. Structureer de telest met korte tus
senkopjes. Geef alinea's aan met een enke
le tab. Stuur ruim illustratie-matèriaal mee, 
liever niet als scans. 

.. Bijdragen aanleveren op DOS-diskette of 
per e-mail. Stuur een uit~raai op .. ~iguren: 
in zwart-wit, zo eenvoudIg mogelIJk, houd 
rekening met sterke verkleining, zo min 
mogelijk grijstinten toepassen, goede 
meesturen. 

lil Alleen hoofdletters gebruiken waar dit 
grammaticaal verplicht is} dus Nederlar:d
se en dierennamen met een kleIDe 

beginnen. Gebruik de naamgeving 
zoals gehanteerd in het boek Zoogdieren 
van West-Europa. 

lil Houd het aantal literatuurverwijzingen zo 
klein mogelijk. 

e 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 van 
hen verkregen toestemming. 
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Wat lees ik in Zoogdier: bescherming van zeldzame slapers gewenst! Die beesten 
heten niet voor niets slaapmuizen, want voor voldoende nakomelingen zorgen, kun
nen deze herfstige dieren niet: de Nederlandse naam eikelmuis is dus goed getroffen. 
Nu willen enkele goedwillende zoologen beschermingsplannen schrijven. 
Een viagra'tje lijkt me eerder helpen. 

Meer problemen kom ik tegen. Otters doen het niet in Nederland. Nogal wiedes zou ik 
zeggen: vis is niet te vreten. Ik lust het ook niet en als je vandaag de dag geen frietje, 
kroketje en hamburgertje of met deze ingrediënten volgevreten mussen of stadsduiven 
lust, konl je als wild beest niet ver. De otter moet eens navragen bij neef steenmarter. 
Succes is een kwestie van dieet. Nu willen herfstige types dit beest uitzetten. 
Ik zou zeggen, kweek eerst patat -vretende otters en het zal crescendo gaan. 

Ziehier twee voorbeelden van wedden op het verkeerde paard. Ook echte paarden deu
gen niet: zonder die paarden veel meer aardmuizen. Dus wedden op paarden Inoet je 
in de faunistiek niet te letterlijk nemen (maar dat terzijde). 

Wat lnaakt het uit wat ik zie, als ik maar zie. Siberische grondeekhoorntjes doen het 
uitstekend in bossen met eiken en beuken. Kijk, als de ene soort niet wil, moet je je 
richten op soorten die het wel doen. Dat is geen opportunisnle, maar efficiëntie. Thuis 
wring je de fles ook niet uit, lnaar je pakt gewoon een nieuw biertje als het oude leeg 
is. Als de 'oude' zoogdieren op zijn, pakken we toch gewoon nieuwe! Tip: opossums en 
wallabies lijken me leuk. Wedden dat ze het doen. 

RA 

Zoogdier, een wedje waard 
Zoogdier is het meest info rmatieve zoogdierenblad in de Benelux en verschijnt vier 
keer per jaar. Je kunt je abonneren door de kaart in te vullen of door overmaking van 
€ 11,50 (BF 450) op rekening 000-1486269-35 of € 11,50 (f25,-) op postbank 203737 ten 
name van Penningmeester VZZ te Arnhem. 
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