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De zwarte rat (Rattus rattus) leeft in zijn oorspronkelijke ver
spreidingsgebied in de (sub-)tropen voor een belangrijk deel 
in bomen. Ook in Zuid- en Zuidoost-Europa worden zwarte 
ratten in bomen waargenomen. In Nederland, waar ze onder 
andere via transporten met zeeschepen terecht zijn gekomen, 
hebben ze hun habitat daarentegen in gebouwen. Om in 
bomen te leven moet je goed kunnen klimmen. Over de klim
capaciteiten van de zwarte rat in gebouwen in ons land is 
inmiddels ook het nodige bekend. 

Waar zwarte ratten in gebouwen voor
komen, is dat meestal in de hoogste 
delen van het gebouw. Voor zover het 
om boerderijen gaat, zal de soort zich 
zoveel mogelijk tussen het dakbeschot 
en de dakpannen ophouden en waar 
zij in bijvoorbeeld diervoederbedrijven 
zitten, zullen we ze gewoonlijk in eerste 
instantie op de hoogste verdiepingen 
vinden, maar naar gelang de populatie 
groeit worden ook de lagere bezet. Als 
zij echter op de lagere verdiepingen 
nestelen (en dat kan tot in de kelders 
van de gebouwen toe), dan vinden we 
de looppaden op de U-balken die het 
plafond in de luitnte steunen. Ook dan 
is 'hoog' het credo voor de zwarte rat. 
On1 hoog te kunnen wonen, moet je 
wel kunnen en willen klimlnen. Dat 
doen zwarte ratten dan ook met het 
grootste gelnak en plezier. Via spouw
Inuren, leidingkokers, liftschachten en 
productielijnen klinlmen en dalen zij 
met grote snelheid. Dat gebeurt vooral 
langs de door hen genlarkeerde (vet- en 
urinesporen, uitwerpselen) looppaden. 
De staart van het dier heeft een zeer be
langrijke functie bij het lopen en het 
klimnlen, hij wordt gebruikt Oln in alle 
Olnstandigheden het evenwicht te bewa
ren. Dat evenwicht heeft hij ook we] 
degelijk nodig bij zîjn capriolen. We 

De zwarte rat drukt zich vast met de rug 
tegen de wand, plaatst zijn voorpoten 
naar voren en schuift met zijn schou
ders omhoog. Foto: Ton Brink 



Zwarte ratten willen graag hoog zitten, de bruine rat 
(onder) voelt liever vaste grond onder de voeten. 
Foto: Ton Brink 

moeten er echter van uitgaan dat het 
snelle klimmen en dalen voor de 
zwarte rat vooral van belang is in levens
bedreigende situaties. 

Bruine ratten (Rattus norvegicus) zijn 
niet in staat om langs de buitenkant van 
een regenpijp onlhoog te klimmen, ter
wijl zwarte ratten dit juist wel kunnen: 
Dit verschil is te verklaren. De zwarte 
rat is lichter in gewicht en weegt ISO tot 
200 granl. De bruine rat weegt in het 

Uitvinden hoe het dier op de deurkruk kwam. Foto: 
Ton Brink 

volwassen stadiunl 350 tot 450 granl. Dit 
is al een belangrijk verschil tussen deze 
twee soorten. De zwarte rat is veel 
slanker dan de bruine rat. De staart van 
de zwarte rat is lang, dun en zeer 
beweeglijk. Hierdoor kunnen de indi
viduen zich op snlalle objecten voort
bewegen. De voetzooltjes van de voor
poten zijn opvallend geribbeld. Daarbij 
is het laatste voetzooltje nog eens extra 
verdikt. Zeer smalle objecten, zoals 
draad of richels, kunnen vast gepakt 
worden, dit ook in conlbinatie met de 
snelheid van voortbewegen van de 
zwarte rat. De voetzooltjes van de brui
ne rat zijn gladder, waardoor deze soort 
minder grip op smalle objecten heeft. 

Enkele voorbeelden van klimgedrag 
Bij de Afdeling Bestrijding van Dierpla
gen (thans Kennis- en Adviescentrum 
Dierplagen) werden proefdieren gehou
den. Hieronder bevonden zich huismui
zen, bruine ratten en zwarte ratten. Bij 
die afdeling werd in laboratoriumom
standigheden een observatieruÏ1nte aan
gelegd om het gedrag van knaagdieren 
te kunnen bestuderen. Hierin werd 
(kleinschalig) een schuurtje lnet zolder 
gebouwd. Door deze observatieruimte 
werden enkele staaldraden gespannen 
met een dikte van 4 mm. Zwalie ratten 
bleken de staaldraad zeer snel en ge
lnakkelijk als vaste looproute te accep
teren. Als twee exemplaren elkaar op de 
staaldraad tegenkwamen (éénrichtings
verkeer kenden ze niet), dan zagen zij 
kans onl, kennelijk zonder enige beden
king, elkaar te passeren. Dit gebeurde 
doordat één van de exelnplaren onder 
aan de staaldraad ging hangen en, nadat 
de ander bovenlangs gepasseerd was, 
weer aan de bovenzijde van de draad 
zijn weg vervolgde. Deze actie vindt 
razendsnel plaats. De 'hangende! zwarte 
rat kleInt daadwerkelijk de tenen van 
zijn vier pootjes onl de staaldraad heen. 
Uit de waarnemingen is niet bekend 
geworden of het bijvoorbeeld een domi
nant dier is dat boven op de draad blijft 
lopen of dat de feitelijke situatie bepaalt 
wie de meeste inspanning nloet leveren 
Oln verder te kunnen. Ook passeerden 
twee zwarte ratten elkaar op de staal
draad doordat het ene exemplaar over 
het andere heen sprong. Het verschil 
met het gedrag van de bruine rat werd 
wel duidelijk: zwarte ratten lopen echt 
over de draad (en dat kennelijk met het 
grootste gemak), terwijl bruine ratten 
over de draad kruipen met de buik tegen 
de draad aangedrukt. 
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Andere dieren waren minder 
fortuinlijk, vooral als we ze niet 
op soort konden brengen. Die 
werden nlet chlorofonn ver
doofd en gedood, zodat ze op 
alcohol konden worden lneege
nomen voor nader onderzoek. 
De dieren op alcohol zullen 
deel gaan uitmaken van de col
lectie van het (nog te bouwen) 
zoölogisch museum in Coto
nou, zodat daar ter plaatse 
een nationale referentiecollec
tie wordt gevornld. Het is 
verder de bedoeling dat de 
'dubbele! exenlplaren de basis 
gaan vormen voor een Beni
nese collectie in het Amster
danlse Zoölogisch Museum. 
De determinatie van de spits
lnuizen (alle Crocidura spec.) is 
nog bezig; de grote exelnplaren 
zijn C. olivieri, de kleinste C. 
cross ei. Van de overige exem
plaren is nog niet bekend tot 
welke soort ze behoren. 

Lokoli 
Lokoli (500 ha) is een nloeras
bos, of nlisschien beter: een 
bos in een rivier. De rivier 
scheidt het dorp Denle in 
tweeën. Vervoer tussen het ene 
en het andere dorp gaat met 
een 'pirogue', een uitgeholde 
boomstam, die met een lange 
stok van de raffiapahn wordt 
voortgeduwd. Onze vallen zet
ten we uit op de schaarse stuk
jes droge grond op eilandjes en 
tussen de wortels van bomen. 
Het percentage vangsten was 
veel lager dan in Niaouli. 
Behalve knaagdieren en spits
lnuizen vingen we ook veel 
grote slakken, die de boots
mannen graag meenalnen voor 
de lunch. Een leuke vondst was 
een grote wittandspitslnuis met 
een lange staart lnet stijve 
haren. 
Ook hier werd een battue 
gehouden in het landbouw
gebied aan de oever van de 
rivier en met succes: we vingen 
zowel de veeltepelmuis Mas
tomys natalensis als Arvican
thus niloticus. 

Vanuit Lokoli inventariseerden 
we ook een teakplantage in 
Agrimey. We hadden drie ver-

schillende landschapstypen uit
gezocht: volgroeide bomen, 
regeneratievak en oever van 
een rivier. De vangsten in de 
teakplantage waren mager: tus
sen de volgroeide bOlnen vin
gen we één exemplaar van de 
'Beninese boslnuis'. Op de kap
vlakte vingen we één wittand
spitsmuis (Crocidura spec.) en 
langs het riviertje vingen we 
een Afrikaanse grasmuis Lem
niscomys striatus. 

De botanische tuin 
Aan het eind van ons verblijf 
was er op de universiteit van 
Abomey-Calavi een 'atelier' 
(Frans voor 'workshop') van 
twee dagen, waar we ervarin
gen uitwisselden over inventa
risatien1ethoden en waar we 
onze vangsten bespraken. Aan 
het eind van de eerste middag 
mochten we de Shernlan en 
klapvallen uitzetten in de bota
nische tuin bij de Universiteit. 
De volgende ochtend vingen 
we vier wittandpsitsnluizen, 
van tenminste twee soorten. 

35 

Een leuk resultaat, want ook in 
die tuin was nog niet eerder 
geïnventariseerd. 

Dankwoord: 
Ons werk in Benin werd moge
lijk gemaakt door het Neder
lands Comité voor de IU CN en 
de Van Tienhoven stichting. 
Vanuit Nederland werd inhou
delijke steun gegeven door 
Wün Berglllans en J aap de 
Visser. Het project werd ge
organiseerd door Guy Apol
linaîre Mensah en begeleid 
door Jean-Claude Codjia en 
Brice Sinsin. 
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Natuurbescherndng 
en ondernemers 

Problemen die ondernemers 
ondervinden lnet de wetgeving 
voor beschermde dieren en 
planten kunnen vaak bevredi
gend worden opgelost. 
Een groot aantal ondernemers
organisaties en natuurbescher
mingsorganisaties -waaronder 
de VZZ- heeft minister Veer
nlan van LNV in april 2003 
aanbevelingen gedaan om de 
uitvoeringspraktijk van de soor
tenbeschenning te verbeteren. 
De aanwezigheid van be
schermde dieren en planten 
kan bouwplannen of bedrijfs
voering van ondernemers in de 
weg staan. De belangen van 
soortenbescherming en econo
mie zijn niet altijd te vereni
gen. De tegenstellingen wor
den echter te vaak onnodig 
scherp gesteld. Polarisatie geeft 
onnodige kosten en vertragin
gen voor het bedrijfsleven en 

zet de soortenbescherming ten 
onrechte in een negatief dag
licht, terwijl dit in de praktijk 
vaak kan worden voorkolnen. 
Daartoe hebben ondernemers
en natuurbeschenningsorgani
saties salnen voorstellen opge
steld. 
Allereerst is het nodig om de 
condities voor kwetsbare soor
ten en hun leefomgeving duur
zaam in stand te houden en 
actief te verbeteren; daarvoor 
zijn meer menskracht en finan
ciën nodig. Met robuustere 
populaties wordt de noodzaak 
onl elk individueel exemplaar 
van een soort te beschernlen 
immers minder. Verder dienen 
ondernemers toegang te krij
gen tot goede informatie over 
de Flora- en faunawet en de 
gevolgen voor hun bedrijfsacti
viteiten, en ook over ecologie 
en de verspreiding van soorten. 
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In dezelfde observatieruilnte was ook 
een kunststof (pvc) afvoerpijp van 7 cnl 
doorsnee (binnenluaat) aan het dak 
van het schuurtje bevestigd. Van bruine 
ratten was al langer bekend dat zij zich 
via regenpijpen van lnaximaal 10 cnl 
binnenmaat (vanuit de riolering) om
hoog kunnen werken onl zo panden 
binnen te komen. Het was verrassend te 
zien dat de zwarte ratten in observatie 
de afvoerpijp, zowel via de binnen- als 
de buitenzijde, met het grootste geluak 
wisten te llmnen. Zelfs is waargenomen 
dat een zwarte rat halverwege de afvoer
pijp omkeerde en weer terug ging naar 
start. 

Verbazing wekte de zwarte rat die kans 
zag om zich op een deurkruk te gaan 
zitten poetsen. Niet meteen was duide
lijk hoe hij op die deurkruk (normale 
hoogte van de vloer) terecht was geko
men. Er moest dus worden om 
daar achter te kOlnen. Al snel werd het 
volgende duidelijk. Zich afzettend op de 
grond werden de pootjes OIU de randen 
van de ogenschijnlijk zeer gladde deur-

stijl gezet. Van erom heen klelumen 
kon geen sprake zijn, gezien de grote 
snelheid waarnlee hij tegen de deurpost 
op klom. 

Op boerderijen is menigluaal vastge
steld dat zwarte ratten er geen enkele 
luoeite mee hebben onl via palen af te 
dalen naar de voederbakken van varkens 
of kippen onl, bij onraad weer razend
snel langs dezelfde hen bekende weg 
weer omhoog te gaan naar de veilige 
nestelgebieden. Het aantal te klimnlen 
meters speelt daarbij geen rol. 

In een diervoederfabriek kwamen zwar
te ratten voor. De schuilgelegenheid 
bevond zich boven in het gebouw. Bij 
een bezoek aan het bedrijf bleken enke
le eXeInplaren zich op te houden op een 
betonnen rand aan de bovenzijde van 
een siloruimte. Op het moment dat de 
ratten werden opgClnerkt was nog niet 
helemaal duidelijk hoe zij op die rand 
terecht waren gekomen. Omdat de be-

5 

De staart is een goed balanceerorgaan. Foto: Ton 
BrÎnk 
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Zoals een zeepaard geen paard is en een gierzwaluw geen 
zwaluw, zo is een spitsmuis geen muis. Spitsmuizen zijn insec
teneters, en dus verwant aan egel en mol. Als je spitsmuizen 
goed bekijkt zie je dat eigenlijk meteen, alleen wie krijgt de 
kans ze goed te bekijken? Onderzoekers van de Leidse 
Universiteit hadden in de jaren zestig die kans! 

Als spitsmuizen zich al buiten de dek
king van vegetatie of strooisel wagen) 
rennen ze razendsnel voorbij en valt er 
weinig waar te nemen. Eigenlijk kun je 
spitsmuizen vaker horen dan zien. 
Tenminste als je nog relatief jonge oren 
hebt, want de geluiden die ze maken 
zijn zo hoog, dat mensen boven de 
middelbare leeftijd ze vaak niet lneer 
waarnemen. Let dus, als je nog jong 
genoeg bent, vooral in vOOljaar en 
zomer, op het hoge en schrille gepiep 
dat soms uit dichte vegetaties klinkt. 
Hoogstwaarschijnlijk wordt daar ge
vochten om een territoriumgrens of om 
een vrouwtje. 

Kenmerken 
Met een spitsInuis in de hand zie je de 
karakteristieke trekken van een insec
teneter. Een fluwelige vacht zonder 
vleug, die net als bij een lnol, het voor
en achteruitlopen in nauwe gangen 
vergemakkelijkt. De kleine oren zijn 
grotendeels in die vacht verstopt en de 
snuit is spits. Als de spitsInuis, die je 
in de hand hebt, nog leeft, dan zal 
ongetwijfeld zijn of haar gebit je niet 
ontgaan. Met de uiterst scherpe, puntige 
snijtanden, boven en onder, kunnen ze 
niet alleen het vel van je hand lelijk 
bezeren (een waterspitsmuis bijt er zelfs 
doorheen), lnaar ook en vooral gebrui
ken ze deze als een krachtig pincet Oln 
insecten te vangen. De rest van het 
gebit knipt de harde insectenpantsers 
dan als een soort schaar lnet gelnak in 
kleine stukjes. De seksen onderscheiden 
is lastig. Mannetjes hebben geen balzak. 
In voorjaar en ZOlner kun je echter bij 
de volwassen dieren de geslachten 

goed onderscheiden door meer duidelijk 
zichtbare testikels respectievelijk tepels 
(aan weerszijden drie). 
]n België en Nederland leeft een zestal 
soorten: bosspitsmuis (Sorex araneus) , 
tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coro
natus), dwergspitsnluis (Sorex minutus), 
waterspitsmuis (Neomys fodiens) en twee 
soorten van het geslacht Crocidura, 
namelijk de vrij zeldzame veld spitsmuis 
(Crocidura leucodon) en de meer alge
nlene huisspitsmuis (Crocidura russula). 

Voortplanting 
De meeste spitsmuizen brengen de eer
ste winter van hun leven door zonder 
geslachtsrijp te zijn geworden. Pas in 
maart worden de lnannetjes geslachts
rijp, de vrouwtjes enkele weken later. Bij 
beide seksen gaat dat gepaard n1et 
gewichtstoename en met het zichtbaar 
worden van de geslachtskenmerken. 
Ook het gedrag verandert snel, met 
name bij de mannetjes~ die agressiever 
worden en meer geluid maken. Zij 
wagen zich buiten de grenzen van hun 
winterterritorium, op zoek naar vrouw
tjes om mee te paren, terwijl de vrouw
tjes wat lneer op hun vaste plek blijven. 
Vanaf eind april of begin mei wordt er 
gepaard en worden de eerste jongen 
geboren. 

Dat paren vereist doorzettingsvermo
gen, geduld en waakzaamheid van de 
lnannetjes, want het vrouwtje is per 
cyclus van drie weken maar een paar 
uur vruchtbaar en buiten die uren 
(zowel ervoor als erna) lnoet ze niets 
van mannen hebben. Bij vrouwtjes van 
de bosspitsmuis is waargenolnen dat ze 
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De verschillende territoria van het onderzoeksgebied 
În kaart gebracht. De kleine dwergspitsmuis {links) 
heeft grotere territoria dan de grotere bosspitsmuis 
{rechts). 

na de paring een pluk haar uit de nek 
kwijt zijn, hetgeen erop wijst dat de 
n1annetjes hen stevig in de nek bijten. 
De paring duurt maar een paar secon~ 
den, tot maximaal een halve minuut. 

De draagtijd verschilt een beetje per 
soort, en bedraagt drie tot vier weken. 
In een met IUOS en gras bekleed holletje, 
onder het strooisel of in een onderaard
se gang of natuurlijke holte (vaak 
gangen die door andere muizen zijn 
gegraven)~ worden de jongen geboren) 
naakt, blind en hulpeloos. Een jonge 
dwergspitsmuis weegt dan een kwart 
gram (volwassen zijn ze een gram of 
drie). Bij de Sorex-soorten zijn het er 
ongeveer zes (tot maximaal elf), bij 
Crocidura-soorten drie of vier. Omdat er 
zes tepels zijn, begint bij Sorex-soorten 
dan ook direct na de geboorte een pit
tige strijd 0111 het bestaan. De jongen 
groeien razendsnel en zijn in twee tot 
drie weken na de geboorte volledig op 
gewicht. Voordat ze nest en 11loeder ver
laten kunnen ze nog al eens van de ene 
naar de andere plek worden versleept. 
Van Crocidura-soorten is ook karavaan
vorming bekend, een grappig feno
meen: luoeder voorop, en een rijtje 
kinderen erachter. Veel spitsmuizen 

8 

komen nog toe aan een tweede, son18 
zelfs derde worp. 

Energiehuishouding 
Spitmuizen zijn klein tot zeer klein. 
Kleine warmbloedige dieren hebben per 
eenheid lichaamsgewicht nleer voedsel 
nodig dan grote. Dat komt doordat een 
klein dier een relatief groot oppervlak 
heeft en dus, ook weer relatief, veel 
warmte verliest. Om in de winter op 
temperatuur en in leven te blijven 1110e
ten spitsmuizen veel eten en dat terwijl 
hun menu uit insecten bestaat. In de 
evolutie is een manier ontwikkeld om 
daar 'mee om te gaan': de winterslaap. 
Spitsmuizen doen dat niet. Vooral bij de 
Sorex-soorten is vrij goed onderzocht 
hoe dat zit. 
Beide bosspitsmuizen en de dwergspits~ 
nlui8 nemen vlak voor de winter in 
gewicht af. Het zorgt ervoor dat een 
spitsmuis minder voedsel hoeft te verza
melen, dan wanneer hij of zij 's winters 
zijn najaarsgewicht zou behouden. 
Door hun intensieve stofwisseling moe
ten spitsmuizen constant eten, maar ze 
verslijten daardoor ook sneller. Ze leven 
dan ook niet Ineer dan één tot anderhalf 
jaar en hebben gewoonlijk slechts één 
voortplantingsseizoen. Verder hebben 
ze geen tijd DIU te slapen, en gaan ze 
dag en nacht door met voedsel zoeken, 
in een ritn1e van ongeveer twee uur op, 
een uur af. Dat heeft sonlS tot een 



merkwaardig misverstand bij veldbiolo
gen en (vooral) anlateur veldbiologen 
geleid. 

Eten en gegeten worden 
Om de winter door te kOluen moeten 
spitsmuizen, naast afnemen in gewicht, 
ook de wintervoorr'\ad 'veilig stellen'. 
De dwergspitsmuis en de bosspitsnluis 
maken in zomer en najaar, in elk geval 
al vrijwel direct nadat ze gespeend zijn, 
een (individueel) territoriulll, dat per 
spitsmuis 300 tot 1600 vierkante meter 
kan omvatten. Bij spitsmuizen is sprake 
van een territorium dat intensief wordt 
verdedigd. Zit een dier een uurtje ge~ 
vangen in een val, dan wordt zijn gebied 
direct al binnengedrongen door buur
man of buurvrouw. Hoe dat territoriunl 
wordt verdedigd en gemarkeerd is niet 
exact bekend, maar heel waarschijnlijk 
spelen de geurklieren aan weerszijden 

De waterspitsmuis (Neomys fodiens) Îs een van de 
zes soorten spitmuizen in Nederland, Foto: A/bin 
Hunia 

van de ronlp (flankklieren genoenld) 
een rol bij het markeren van de grenzen 
met geurstoffen. Maar omdat afwezig
heid zo razendsnel door de buren wordt 
opgelnerkt, zou geluid ook wel eens een 
rol kunnen spelen. 

Territoria 
Eén van de boeiende raadsels, waar het 
Leidse spitsmuizenonderzoek mee werd 
geconfronteerd, was het feit dat de 
dwergspitslTIuis gemiddeld ruim twee 
keer zo grote territoria heeft als de 
(tweemaal zo grote) bosspitsmuis. 
Bovendien komen ze heel vaak samen 
in een gebied voor, en wel zo, dat hun 
territoria als twee lappendekens over 
elkaar liggen, één lappendeken voor 
elke soort. Neem daar bij dat het voed-
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selpakket van de één erg lijkt op dat van 
de ander en het raadsel is compleet. 
Door het Leidse onderzoek is flink wat 
van dit raadsel opgelost. 
De dwergspîtsmuis houdt zich, juist in 
de koude en voedselarme winter, heel 
vaak op aan het oppervlak, terwijl de 
bosspitsmuis dan meer onder het lnaai
veld vertoeft. Zij hebben dus een klein 
maar belangrijk verschil in voorkeurs
biotoop, lnet als gevolg dat ze elkaar 
niet zo ernstig beconcurreren als je op 
het eerste gezicht zou denken. Dat komt 
tot uiting in de verschillen in hun voed
selpakketten: de dwergspitsmuis eet 
veel meer kleine spinnetjes, die zich 
tussen en op de vegetatie bevinden, de 
bosspitsmuis houdt erg van regenwor
lnen en onderaards huizende insecten
larven en -poppen. Maar, doordat er aan 
het oppervlak lninder te eten is, heeft de 
dwergspitsmuis een veel groter territo
riuln nodig om de winter door te 
komen. 
Aan de Leidse Universiteit is ook on
derzocht of genoelnd verticaal biotoop
verschil in het gedrag van de dieren zit 
'ingebakken' (evolutionair is vastge
legd), dan wel in stand wordt gehouden 
door een vorm van strijd tussen de twee 
soorten. Het eerste was het geval: ver
wijderen van de bosspitsmuis deed de 
dwergspitsmuis niet naar beneden ver
huizen. En zelfs 7000 jaar isolatie in 
Ierland (waar de dwergspitslnuis vanaf 
de laatste ijstijd de enige spitsmuissoort 
is), heeft dat niet kunnen veranderen: 
de dwergspitsmuizen leven daar even 
'oppervlakkig' en hebben even grote 
territoria. 

Vangen 
Bij de bestudering van kleine zoog
dieren wordt veel gebruik gemaakt van 
zogenaamde life-traps. Woel- en ware 
muizen houden het meestal wel een 
aantal uren in zo'n val uit of kunnen 
zelfs een heel etmaal op hun bevrijding 
wachten. Spitsmuizen, daarentegen, 
lnoeten na pakweg één tot anderhalf uur 
echt weer eens eten, anders gaan ze 
dood. Meer dan eens vernam ik uit 
mondelinge of schriftelijke rapporten 
van vangsten van kleine zoogdieren, dat 
de sterfte in de vallen onder spitsmui
zen erop duidde, dat deze diertjes zo 
stressgevoelig waren. Niks daarvan. Ze 
gingen !gewoon' dood van de honger. 
Er is er nog een misverstand, dat met de 
geringe afmeting van een spitsmuis 
saluenhangt. Een nogal eens getrokken 
conclusie uit veldwerk was of is, dat de 
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dwergspitsmuis heel zeldzaam is. Nou is 
dat wel een beetje waar lnaar niet zo 
waar als men vaak denkt. Het vahne
chaniek van een life-trap nl0et namelijk 
zo scherp zijn afgesteld, dat het werkt 
op het gewicht van een potlood (name
lijk even zwaar als een dwergspitsmuis 
in de winter, 3 graln). Heel vaak wordt 
daarop onvoldoende gelet, waardoor de 
dwergspitsmuis niet of nauwelijks wordt 
gevangen. 
Voor de betrouwbaarheid van vanggege
vens is een korte tijd tussen zetten en 
controleren van belang. Dat heeft te 
nlaken lnet het, eerder vermeldde, ver
mogen van spitsInuizen om een 'leeg' 
gekomen buurterritoriuln heel snel op 
te merken en binnen te dringen. Of je 
op een strook van laten we zeggen 
duizend meter nu tien, twintig of dertig 
vallen zet, als je ze lang genoeg laat 
staan komen ze allemaal wel vol, door 
een razendsnelle immigratie van buur
dieren. 

Zomeravonden 
Er valt nog veel meer te vermelden over 
spitsmuizen, maar wie alles wil weten, 
schaft het fraaie standaardwerk van 
Sara Churchfield aan (The Natural 
History of Shrews, 1990, ISBN 0-7136-
8012-1). Voor de konlende warme 
zomeravonden een laatste tip: let goed 
op het schrille gepiep dat uit graslandjes 
en dichtbegroeide borders kan opklin
ken: waarschijnlijk bent u getuige van 
één van de zeer schaarse mOlnenten 
waarop spitsmuizen iets met elkaar van 
doen willen hebben. -1'l 
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De verspreiding van de eikelmuis (Eliomys quercinus) in 
Vlaanderen en Nederland is in grote lijnen bekend, maar het 
exacte verspreidingsgebied en de aantallen zijn minder duide
lijk. De oorzaak hiervan is ongetwijfeld dat deze zoogdiersoort 
zich niet gemakkelijk laat vangen en, vooral bij lage densiteiten, 
niet eenvoudig waar te nemen is. We zijn daarom op zoek 
gegaan naar alternatieve inventarisatie-technieken, en kwamen 
uit bij nestkasten en haarvallen. 

Ons onderzoek werd uitgevoerd in twee 
bosgebieden met een goed ontwikkelde 
struiklaag; het ene În Overijse (Vlaams
Brabant) en het andere in De Panne 
(West-Vlaanderen). In beide gebieden 
komt de eikelmuis voor, maar, op basis 
van visuele waarnenlingen van lokale 
medewerkers, weten we dat de densiteit 
in Overijse heel wat lager is dan in De 
Panne. 

Twee nestkasten met de opening naar de boom 
opgehangen. De balkjes zorgen voor een ruime 
spleet tussen stam en nestkast. Foto: Nele Vleugels 

Nestkasten 
In Groot-Brittannië gebruikt men aan
gepaste nestkasten om de aantallen van 
de hazelmuis (Muscardinus avellanari
us), het kleine broertje van de eikel
muis, te monitoren. Vermits ook de 
eikelmuis regelmatig in vogelnestkasten 
wordt aangetroffen, leek het ons wel de 
nloeite waard om na te gaan in hoe
verre we speciale eikelmuis nestkasten 
kunnen gebruiken. Het systeeln van 
de Islaapmuis-nestkasten' is eenvoudig: 
nalnelijk een gewone nestkast die met 
de opening naar de boom toe wordt 
opgehangen. Twee balkjes zorgen er
voor dat er voldoende ruin1te is tussen 
de stam en de ingang van de nestkast. 
Voor de eikehnuizen hebben we nest
kasten geluaakt die iets groter zijn dan 
de standaard-vogelnestkastjes, en ook 
de opening werd vergroot tot een 
dialneter van 5 Cln. We hebben gewerkt 
met twee modellen met dezelfde af
metingen, nlaar van verschillende hout
soort, die paarsgewijze aan een boom 
werden opgehangen op ca. twee lueter 
hoogte. Het ene model was gemaakt uit 
gewone multiplex-platen van 16 mm 
dik en het ander model was gemaakt 
van bekistingsplaten, in de volkslnond 
wel 'betonplex' genoemd. Dit laatste 
houttype is duurzaam en niet te duur en 
dus bij uitstek geschikt om nestkasten 
van te maken, lnaar we vreesden dat het 
hout misschien voor de eîkelmuizen te 
glad zou zijn. 
Het gebied in De Panne heeft een groter 
oppervlak en er werden 34 paar nestkas-



De haarvallen werden op horizontale takken beves
tigd. Foto: NeJe Vleugels 

ten opgehangen; in Overijse 24 paar. De 
nestkasten werden tussen eind augustus 
en begin septenlber opgehangen; en 
eind oktober voor de eerste maal gecon
troleerd. In Overijse, waar de densiteit 
van de eikelmuizen laag is, werd geen 
enkele nestkast gebruikt. In De Panne, 
daarentegen, werden 23 van de 48 
kasten (48%) of, anders uitgedrukt: 
15 van de 24 nestkastparen, gebruikt. 
De aanwezigheid van de eikelmuis werd 
op verschillende manieren vastgesteld: 
door uitwerpselen, nestmateriaal en 
door haren op een speciaal daarvoor 
aangebrachte kleefband in de opening. 
In alle gebruikte nestkasten werden 
haren gevonden, Inaar slechts in 40% 
van de deze kasten werden ook uitwerp-

Figuur 1: Het aantal haren in de haarvallen in 
frequentie van de functie van azen. 

Haarvallen regelmatig geaasd 

selen en/of nestInateriaal gevonden. 
Wellicht is dat vooral door de korte 
tijdspanne tussen het ophangen van de 
kasten en de controle, maar dit Inoet 
verder onderzocht worden, want de 
determinatie van de haren is een tijd
rovend werkje en het zou dus eenvou
diger zijn Oln te kunnen werken met 
gemakkelijk herkenbare sporen, zoals 
uitwerpselen. 

Haarvallen 
Onderzoek met behulp van haarvallen 
is een ondertussen bekende nlethode, 
die met succes gebruikt wordt voor ver
schillende boomgebonden soorten, zo
als hazelmuis en eekhoorn. Het principe 
is eenvoudig: een pvc-buis, die aan 
beide uiteinden voorzien is van een 
strookje dubbelzijdig kleefband, en die, 
voorzien van aas, in een boom wordt 
bevestigd. Van theorie naar praktijk is 

Haarvallen slechts 1 x geaasd 

D 1-5 haren 5-10 haren 11 > 10 haren 01-5 haren 5-10 haren 11 > 10 haren 
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echter een grote stap en we wilden graag 
weten of het systeem bij de eikehnuis 
überhaupt werkt. We gingen daaron1 
eerst aan de slag in De Panne in de tuin 
van Koen Verschoore, waar eikehnuizen 
in grote aantallen aanwezig zijn en 
gemakkelijk te observeren. Bovendien 
gaf dat ons de mogelijkheid om een 
antwoord te krijgen op een aantal basis
vragen, zoals: wat is een goede diameter 
voor de buizen, n10et er regehnatig aas 
in de vallen of niet? 
Er werden 20 haarvallen opgehangen, 
waarvan er tien elke dag opnieuw van 
aas werden voorzien en de andere enkel 
aas kregen bij het ophangen van de 
haarvallen. Als aas gebruikten we 
popcorn. 

De resultaten waren bijzonder hoop
gevend, want reeds de eerste nacht 
werden in verschillende vallen haren 
aangetroffen en bij de tweede controle, 
na 8 nachten, waren alle haarvallen door 
eikelmuizen bezocht. In de vallen die 
regelmatig van aas voorzien waren, was 
het aantal haren groter (figuur 1), wel
licht doordat die frequenter door de 
eikehnuizen bezocht werden. 

Reden genoeg voor ons om het expe
riment verder voort te zetten. In de 
twee bosgebieden werden 80 haarvallen 
opgehangen, verspreid over de ganse 
oppervlakte. De vallen werden om 
praktische redenen enkel in het begin 
van aas voorzien en na 20 dagen ge~ 
controleerd. Alle haren werden thuis 
onder de lnicroscoop bekeken, zoals 
beschreven door Teerink (1991). Tijdens 
het eerste experiment regende het 
verschillende nachten en we stelden vast 
dat, door opspattende druppels, de 
kleefkracht van de kleefband afnam. We 
hebben het concept van de haarvallen 
daaronl aangepast en bij de helft van de 
haarvallen de uiteinden schuin afge
zaagd onl een soort afdakje te creëren 
(figuur 2). 

In Overijse vonden we in de vallen 
enkel bosnluisharen en vogelpluhnpjes 
en geen enkel spoor van eikelmuizen. In 
De Panne, daarentegen, werden in 33 
van de haarvallen (41,5%) haren van 
eikelmuizen gevonden, waarvan 19 in 
de schuin afgezaagde en 14 in de gewo
ne buizen. Het verschil tussen deze 
twee buistypes is niet echt overtuigend, 
ll1aar vermits het een kleine lnoeite is, 
lijkt het ons toch interessant om te kie
zen voor de schuin afgezaagde buizen. 
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Figuur 2: Afmetingen van de gewone en de aan
gepaste haarvallen. 

Zowel nestkasten als haarvallen zijn dus 
bruikbaar als methode om eikelmuizell 
op te sporen of te monitoren, maar 
blijkbaar enkel indien de densiteit vol
doende hoog is. Omdat we de densiteit 
in de twee onderzoeksgebieden niet 
exact kennen, is het lnoeilijk in te schat
ten hoe groot het aantal dieren moet 
zijn, vooraleer de methode betrouwba
re resultaten oplevert. Vermits het van
gen van eikelmuizen een nog veel 
lnoeilijkere zaak is, lijkt het ons toch de 
moeite waard om in de toekomst bij 
inventarisaties van haarvallen gebruik 
te nlaken. Nestkasten vragen wat nleer 
tijd, zowel in de constructie ervan als in 
de ingebruiknan1e door eikelnluîzen, 
waardoor deze onderzoeksmethode 
lneer geschikt lijkt voor monitoring van 
de populatie. -t'f 

Literatuur: 
Teerink, B.J. 1991. Hair of West-European 

mammais. Atlas and identification key. 
Cambridge, Cambridge University Press, 
pp 224. 

Met dank aan Koen Verschoore voor de 
hulp, het gebruik van zijn tuin en de 
logies. 
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AfdoV'oüte 

De batdetector is in het huidige vleermuisonderzoek niet meer 
weg te denken. De grote sprong voorwaarts in het gebruik is 
gemaakt in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Maar ook daar
voor werden al vleermuizen in het veld opgespoord met behulp 
van apparaten. Hieronder de vroegste geschiedenis. 

In Zoogdier 13(4) van december 2002 
(pag. 36) kwam ik een passage tegen die 
correctie en aanvulling behoeft In de vet 
gedrukte aanhef staat dat Helmer (1983) 
de eerste was die de mogelijkheid bewees 
van het gebruik van de batdetector voor 
het onderzoeken van vleermuisgedrag in 
het veld. Dat is onjuist. Het was namelijk 
Van Heerdt die al eerder de waarde van 
de vleermuis-detector onderkende. In 
een artikel in !The Illustrated London 
N ews l

) in de jaren zestig, las hij dat 
Hooper in Engeland hoog opgaf over het 
nieuwste apparaat, waarmee vleermuizen 
in het veld konden worden opgespoord. 
Van Heerdt vroeg hem naar de achter
gronden van het nieuwe wonderapparaat. 
Dit electronisch apparaat werd vervaar
digd door de firnla Holgate of Totton en 
was oorspronkelijk ontworpen voor het 
opsporen van lekken in gasleidingen. 
Door enige modificaties was het omge
vorn1d tot een instrument, waarmee de 
ultrasone geluiden van vleermuizen hoor
baar gemaakt konden worden. Hooper 
had, met behulp van deze oerdetector, 
fietsend de verspreiding van vleermuizen 
in de wereldstad Londen bestudeerd! 
Gewapend met deze informatie over
reedde Van Heerdt zijn werkgever, het 
Zoölogisch Laboratorium van de Uni
versiteit van Utrecht, om een exemplaar 
van deze loodzware, en tamelijk onhandi
ge detectors aan te schaffen voor de toen 
forse prijs van ongeveer fl. 1.200. Later 
werden nog vier exemplaren aangeschaft. 

Zelf bezit ik nog het bijna vier kilogram 
zware, antieke exemplaar lnet het serie
nmnmer HOT-67. Het is de vraag of de 
productie van deze detectors, die in een 
schrikbarend telnpo batterijen verslon
den die door hun formaat en hun vermo
gen zeer moeilijk te krijgen waren, tot 
boven de 200 exemplaren is gekomen. 
In de jaren zeventig werden de veel goed
kopere, kleinere en daardoor handzamere 
QMC-detectors (Queen Mmy's College, 
Londen, ontwerp van de vleennuisonder
zoeker lD. Pye, met een omgebouwde 
kleine radio als hoofdbestanddeel) op de 
markt gebracht. Hoewel deze detectors 
ook niet ideaal in gebruik waren, bete
kenden deze toch de doodsteek voor de 
nogal onvolkomen Holgate detectors. 
Zelf kon ik gebruik maken van de Holgate 
voor de bestudering van de oecologie van 
de meervleermuis (Myotis dasycneme). 
Hiervan huisde een kraamkolonie op de 
zolder van de Nederlands Hervormde 
Kerk in Berlikum (Friesland). Nu, veertig 
jaar later, zit deze kolonie hier nog steeds! 
DankzÎj het doorzettingsvermogen van Van 
Heerdt in de jaren vijftig kon ik, met de 
goede, oude Holgate in de hand, een soli
de basis te leggen voor een boeiend onder
deel van mijn proefschrift dat in 1972 ver
scheen. Dat gebeurde dus lang vóór het 
bovengenoemde, overigens zeer succesvol-
le, onderzoek van Wouter Helmer. -rl 

Literatuur 
Helmer, 1983. Vleermuizen, in het bijzonder 

boom bewonen de vleermuizen, in een bos
gebied bij Nijmegen. Vakgroep Dieroeco
[ogie, Katholieke Universiteit Nijmegen~ 
Rapport 203. 

Voûte, A.M., 1972. Bijdrage tot de oecologie 
van de Meervleermuis, Myotis dasycneme 
(Boie, 1825). Dissertatie Rijksuniversiteit 
Utrecht, 159 pp. 

De vier kilo Holgate batdetector naast de 
215 gram Petterson D-100. Foto: A/do Voûte 
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Eind augustus rolt normaal gezien de nieuwe zoogdieratlas yan 
Vlaanderen van de pers. Hoewel zoogdieren regelmatig het 
nieuws halen, positief of negatief, is zoogdieronderzoek in 
Vlaanderen altijd wat stiefmoederlijk behandeld zodat informa
tie over de levenswijze en de verspreiding slechts beperkt 
beschikbaar is of verborgen zit in obscure, lTIoeilijk te vinden 
publicaties of rapporten. 

'Zoogdieren in Vlaanderen, ecologie en 
verspreiding van 1987 tát 2002' vult deze 
lacune grotendeels in nlet een uitvoeri
ge bespreking van de meer dan 80 zoog
diersoorten die in Vlaanderen in het 
wild voorkomen. Het eerste deel behan
delt de ecologie van elke soort: in welk 
biotoop leven ze, wat eten ze, hoe plan
ten ze zich voort, hoe verplaatsen ze 
zich door het landschap? Het tweede 

Bosvleermuis. Foto: Rollin Verlinde 

deel gaat over de actuele verspreiding 
van de soort in Vlaanderen tuet -voor 
de soorten waarvoor het relevant 1s
een vergelîjking aan de hand van 
historische kaarten en andere bronnen. 
Als voorproefje krijg je hier alvast een 
korte voorpublicatie van de bosvleer
muis (Nyctalus leisleri), een soort die tij
dens de atlasperiode vaste voet aan de 
grond kreeg en van illustere onbekende 
is opgewaardeerd tot een vaste waarde 
in Vlaanderen, zij het in een beperkt 
gedeelte daarvan. 

Areaal 
Op een groot deel van het Europese vas
teland is de bosvleernluis een zeldzalue 
soort van bosrijke streken. Door het 
onopvallende gedrag als boom bewoner 
in zomer en winter en wegens de luoei
lijkheid om de sonar van die van de 
rosse vleermuis (Nyctafus noctula) te 
onderscheiden kan de populatie plaatse
lijk misschien wat onderschat zijn. 
Alleen in Ierland is de bosvleermuis 
algemeen en vrij talrijk. Er zijn grote 
kolonies gevonden (tot 1000 individuen) 
en ze komt er zelfs in bosarme gebieden 
voor. In Ierland ontbreken rosse vleer
muizen, laatvliegers en dergelijke. De 
bosvleennuis is er de enige grote vi eer
muissoort van de open ruimte. 

Voorkomen in de buurlanden en 
aangrenzende gewesten 
In Nederland heeft men kolonies ge
vonden in holle bomen bij Nijmegen en 
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• Bosvleermuis 

Meer dan 10 bat-detectorwaarnemingen 

Minder dan 10 bat-detectorwaarnemingen 

Heerlen. Detectorwaarnemingen zijn 
schaars en beperken zich meestal tot 
bosgebieden in het oosten en zuid
oosten van Nederland. Bij Breda zijn 
detectorwaarnemîngen beschreven. En
kele meldingen langs de kustlijn duiden 
waarschijnlijk op trekkende dieren. In 
N ord-Pas-de-Calais vernleldt lnen een 
vondst van een dode bosvleermuis bij 
Douai en een detectorwaarnenling in de 
Audomarois. In Wallonië is een kolonie 
gevonden achter een daklijst van een 
gebouw bij Aarlen. Jagende dieren zijn 
waargenomen in de zuidelijke Arden
nen. Net over de taalgrens in Terhulpen 
heeft lnen een schedel van een bos
vleermuis in een kerkuilenbraakbal 
gevonden. In het Brussels Hoofdste
delijk Gewest is de bosvleernluis de 
laatste jaren regelmatig met de detector 
waargenomen aan de randen van het 
Zoniënwoud en in het Terkalnerenbos. 

Voorkomen in de zomer in Vlaanderen 
De vondst van twee bosvleennuizen in 
1873 in Overijse toont aan dat deze soort 
reeds lang voorkomt in en rond de grote 
Brabantse beukenbossen. Ondanks een 
aantal recente waarnel11Îngen lnet vleer
lnuisdetectors behoort de bosvleermuis 
tot de zeldzaamste vleermuÎzen van 
Vlaanderen. Op twee na komen alle 
waarnemingen uit de streek ten zuiden 
van Brussel en Leuven. Daar jagen de 
dieren in het Zoniënwoud, het park van 
Tervuren, het Meerdaalwoud en boven 
enkele grote vijvers in de nabijgelegen 
valleien van Dijie, 1Jsse en Laan (vb 
Zoet water, vijvers in het natuurreser
vaat de Doode Bemde, Langerode 
vijver, Grootbroek). De bovenvermelde 
bosgebieden bestaan voor een groot 
deel uit monotone oude beukenbestan
den zonder ondergroei (beukenka-
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thedralen). In Overijse is de bosvleer
nluis recent opnieuw waargenolnen 
boven een vijver langs de lJsse. In de 
Voerstreek kon men een geluidsopname 
lnaken in Teuven, niet zo ver van de 
kolonie van Heerlen. In de bosarme 
streek van Ieper werd enkele keren een 
jagende bosvleermuis boven een ves
tinggracht gehoord. Het is niet uitgeslo
ten dat deze soort in de toekomst wel 
meer za] worden waargenomen, nu de 
intensiteit van het detectoronderzoek in 
Vlaanderen is toegenomen. Er zijn nog 
geen kolonies gevonden. Vermoedelijk 
bestaan die wel in Vlaams-Brabant of 
net over de gewestgrenzen in Brussel of 
Waals~Brabant. 

Voorkomen in de winter in Vlaanderen 
In Vlaanderen zijn nog geen bosvleer
tnuizen tijdens de winterslaap waar-
genomen. -1.'f 
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Op de ALV van 23 november 2003 is voor de vierde keer de 
Scheygrondprijs uitgereikt: aan Sim Broekhuizen. Hij is oud
bestuursvoorzitter van de VZZ, oud redacteur van Lutra, en 
vooral zoogdieronderzoeker. De Scheygrondprijs is immers 
ingesteld om n1ensen te eren, die een bijzondere bijdrage aan 
het onderzoek aan zoogdieren hebben geleverd. Zoogdier was 
benieuwd naar meer inforlnatie over de prijs en de geprezene 
en Sim bleek bereid tot een interview. 

Was de Scheygrond prijs een verrassing 
voor je? 
Eigenlijk wel, omdat er zo veel collega's 
met vergelijkbare inzet nlet zoogdieren 
bezig zijn. Het enige verschil is wellicht 
dat ik meer bestuurlijk lnet de VZZ ben 
bezig geweest. Dat kan echter geen 
grond zijn voor de onderscheiding, de 
Scheygrond prijs is bedoeld voor men~ 
sen die een bijdrage hebben geleverd 
aan de zoogdierkunde en -beschenning, 
dus aan de doelen van de vereniging, 

en niet zozeer aan de vereniging zelf. 
Voor dat laatste is het ere-lidmaatschap 
geschikter. 

Waarvoor heb je de prijs gekregen? 
Er zit een judiciulll bij, maar ik heb 
die nu niet bij de hand ... Eén van de 
genoemde redenen was in ieder geval 
het gebruik van oorspronkelijke metho
den bij het volgen van zoogdieren, zoals 
het volgen van dassen met behulp van 
een hondje dat het spoor rook. Nu lijkt 
nle juist dat geen nieuwe methode -hij 
zal wel ergens uit de Middeleeuwen 
stammen- l11aar het heeft voor ons 
onderzoek wel iets geholpen om het 
weer eens zo aan te pakken. Als je wilt 
achterhalen waar een dier precies ge
lopen heeft, is peilen met zenders te 
globaal. Prenten, wissels en vooral 
dauwsporen zijn evident het handigst: 
als je een zender wilt gebruiken om een 
dier op zijn route te volgen, zit je er al 
snel zó dicht op dat je 'nl verstoort. Het 
hondje van mijn assistent~ dat we ervoor 
gebruikten, raakte overigens in de war 
als de das zijn eigen spoor kruiste! 
Het werken lnet zenders was overigens 
een doorbraak bij de studie naar het ter
reingebruik van dieren en ik beschouw 
bet als een voorrecht dat ik heb kunnen 
werken in een perÎode waarin techni
sche ontwikkelingen de toepassing van 
nieuwe methoden 1110gelijk maakten. 
Het miniaturiseren van het electroni-

Heel nauwkeurig een dassenspoor 
volgen 'met behulp van een hond. 
Foto: Sim Broekhuizen 
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Veel informatie uit sectie van doodgevonden dieren. 
Foto: Hugh Jansman 

sche deel van de zenders en de verbete
ring van de batterijen betekende, dat je 
steeds kleinere beesten kon volgen. 
Ook de beschikbaarheid van infrarood
kijkers, infraroodgevoelige videoappa
ratuur en time-lapse videorecorders 
hebben enornl bijgedragen aan het ver
groten van onze kennis van het gedrag 
van vooral nacht -actieve zoogdieren. Ik 
heb er heerlijk op kunnen meeliften, je 
kon de dingen veel beter, systematischer 
vooral, observeren dan daarvóór moge
lijk was. 
Dat is ook de reden dat ik nu ook zo 
teleurgesteld ben in het beverproject in 
Limburg, dat de VZZ nu probeert te 
volgen. Het project was een kans om 
kennis te vergroten, en in plaats daarvan 
is er een terugval naar de technieken 
van de jaren 30 (er wordt alleen gewerkt 
met observaties, de uitgezette dieren zijn 
niet van een zender voorzien, red.). Zo 
neenlt onze kennis niet wezenlijk toe, 
terwijl het project uniek is voor Neder
land. De bevers zijn namelijk in beken 
uitgezet en dat is toch anders dan in de 
Biesbosch of de tichelgaten en de oude 
rivierarmen in de Gelderse Poort. Bij 
een eventueel vervolg op dit herin
troductieproject is het dus ook lnoeilijk 
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om bij te sturen op basis van goede 
gegevens. 

(Later bedenkt Sim ook nog dat de atlas 
van de Nederlandse zoogdieren en het 
redactiewerk voor Lutra ook als gronden 
genoemd zfjn om hem de prijs toe te 
kennen, red.) 

Denk je dat de afwijzing van het gebruik 
van zenders bij dit project te maken beeft 
met de grote sterfte tijdens de beginfase 
van bet beverproject in de Gelderse Poort? 
Maar ten dele, het lijkt me lneer 
een kwestie van emotie. Natuurlijk, er 
worden ook wel eens fouten gemaakt. 
Dat is betreurenswaardig en je moet dat 
als het even kan voorkomen. Zo hadden 
we zelf met het bunzingonderzoek een 
probleem. We hadden voor het beves
tigen van de zendertjes flexibele hals
banden nodig, die de diktegroei konden 
opvangen. Dat is niet gelukt, er bleven 
huid-beschadigingen optreden. Dat von
den we zelf niet acceptabel en daarom 
zijn we er toen mee gestopt. Later 
hebben we gebruik gemaakt van de 
ervaringen bij het onderzoek aan lnus
kusratten van Adri Verkaik. De kleine 
zendertjes die daarbij gebruikt werden 
waren ook geschikt om bij bunzingen te 
gebruiken. Helaas was toen de tijd, om 
dat onderzoek te doen, voorbij: er was 
geen tijd en geld meer. We hebben nog 
net één mannetje kunnen volgen. Ik was 
verrast door de uitkomsten daarvan: het 
dier bleek een tweedelige hOlue-range 
te hebben. Hij benutte beide delen 
afwisselend. Het tussenliggende gebied 
stak hij zo snel lnogelijk over. Ook de 
totale omvang van de honle-range had
den we niet verwacht, bij elkaar ging het 
toch Oln een gebied dat lneerder ecosys
telllen omvatte. Deze mobiliteit was 
onverwacht groot, en dan ontstaan er 
gelijk vragen over de functie van zo'n 
tweedelige honle range. Zou het met 
voedsel te lnaken hebben, of met de 
honle-ranges van meerdere vrouwelijke 
dieren? 
Afgezien van de klassieke informatie uit 
de secties op doodgevonden dieren 
(geslacht, reproductieve status, conditie, 
inhoud van de lnaag) weten we nog 
steeds weinig van de kleine marterachti
gen (bunzing, steenmarter, boommar
ter) en van wezel en hermelijn weten we 
nog lninder. Onderzoek naar de ecolo
gie en het ruinltegebruik is erg arbeids
intensief. Bovendien heb je voor deze 
diertjes hele kleine zendertjes nodig. 
Het lukt nog wel om het zendertje zelf 
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zo klein te maken, maar de batterij blijft 
groot of het geheel heeft lnaar een korte 
levensduur en een kort bereik. Terwijl 
die bunzing juist een eye-opener was 
doordat hij langer gevolgd is; een paar 
weken volgen had nooit de gevonden 
variatie in terreingebruik opgeleverd, 
maar je hebt wél de neiging om vanuit 
die korte tijd te gaan extrapoleren. 
Hetzelfde is nlet de steenmarters ge
beurd: doordat we er zes jaar aan 
konden werken is er veel kennis op
gebouwd. De seizoensvariatie en de 
leeftijdsafuankelijkheid in het terrein
gebruik vind je niet als je het onderzoek 
niet gedurende jaren kunt volhouden. 
Wat dat betreft heb ik ook geluk gehad, 
ik heb gewerkt bij een instituut waarbij 
langdurig onderzoek nog lllogelijk was. 
Vaak zie je dat het veldonderzoek door 
studenten gebeurt en dan maar gedu
rende een paar 1naanden of zelfs weken. 
Wat die Scheygrondprijs aangaat, is het 
dus een kwestie geweest van geluk, dat 
ik in een lllooie tijd heb mogen werken. 
Zonder de drang om ook financieel te 
moeten presteren. 

Op welke wijze houd je je tegenwoordig 
met zoogdieren bezig? 
Ja, die prijs is natuurlijk uitgereikt 
voor mijn activiteiten in het verleden. 
Intlliddels ben ik een gepensioneerd 
onderzoeker (sinds een jaar, red.). Ik heb 
nog wel een aantal wensen: zo wil ik een 
deel van het steenmarteronderzoek uit
werken en bewerken, tot een populair 
wetenschappelijke publicatie. Ook wil ik 
continuïteit houden in het onderzoek 
naar de doodgereden booffilnarters, 
uiteraard samen met Gerard (Gerard 
Müskens heeft een belangrijk deel van 
zowel het genoemde steenmarter- als het 
boommarteronderzoek uitgevoerd, red.). 
Ik blijf graag nog in adviserende zin 
betrokken bij het onderzoek aan de 
halllsters en de otters (voor beide soorten 
is het afgelopen jaar een start gemaakt 
met de herintroductie, red.). Het is ont
zettend leuk Oln over de schouders van 
anderen mee te kijken, maar ik laat nu 
het echte onderzoek aan hen over. 
Verder zijn we nlet een aantal onder
zoekers bezig aan een populair weten
schappelijk boekje over konijnen, onder 
eindredactie van Marijke Drees. Ik ben 
lid van de boommarterwerkgroep en als 
de tijd het toelaat wil ik ook betrokken 
blijven bij de beverwerkgroep. Mij is 
ook nog gevraagd om, als er dode 
bevers of otters gevonden worden, daar 
naar te kijken. Zo word ik een beetje 

geleefd door mensen die het leuk 
vinden als ik wat doe. 

Hoe lang ben je eigenlijk al lid van de 
VZZ? 
Dat had ik nloeten opzoeken! Het zal 
ergens in 1967 of '68 geweest zijn. Ik 
werkte toen al bij het ITBON en werd 
onder de arnl genonlen door Jan van 
Haaf ten. In lnijn studietijd ben ik geen 
zoogdieren tegengekOlnen. 

Ben je nog bestuurslid geweest van een 
werkgroep? 
Ik heb een hele tijd geen formele 
verantwoordelijkheid willen hebben 
binnen de VZZ, omdat ik in dienst was 
bij het ITBON, later RIN en IBN. Mijn 
werkterrein had veel overlap met de 
activiteiten van de vereniging en het is 
niet wenselijk om bestuurlijk verant
woordelijkheid te hebben op een terrein 
waar je vanuit een ander belang ook 
lllee bezig bent. 
Ik heb in die tijd wel andere bijdragen 
geleverd, zoals aan de wetenschappe
lijke bijeenkomsten van de VZZ, die 
er toen vier maal per jaar waren. 
Tegenwoordig zijn er daar minder van. 
De wetenschappelijke vergaderingen 
werden trouwens lneestal maar door 
een kleine groep van telkens dezelfde 
mensen bezocht. De thenlabijeenkom-
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Het werken met zenders was een doorbraak bij de 
studie naar het terreingebruik. Foto: Hugh Jansman 
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sten liepen juist heel goed, die hebben 
we later dus veel meer gehouden, en die 
komen nu ook nog regelmatig terug. 
Het valt niet mee om zoiets te organise
ren. Gelukkig hebben we nu de jaarlijk
se vleermuis dag en onlangs het knaag
dierensymposium en de hamsterdag. 
Eigenlijk zouden er per jaar wel één of 
twee meer van mogen wezen. In het lus
trumjaar waren er veel activiteiten, die 
hebben het gebrek aan wetenschappe
lijke vergaderingen gemaskeerd. De 
werkgroepen zijn weliswaar zeer actief, 
maar ze bereiken maar een beperkte 
groep mensen. Juist de wetenschappelij
ke bijeenkomsten zijn voor de overige 
leden iets waar je aan kunt deelnelnen 
(afgezien van het lezen van Zoogdier en 
Lutra uiteraard). 

Je bent jarenlang bestuurslid geweest van 
de VZZ, hoe zie je de toekomst van de 
vereniging? 
In nlijn bestuurstijd heb ik meegetnaakt 
dat de eerste projectgebonden subsidies 
en betaalde opdrachten binnenkwamen. 
Dat gaf de vereniging allerlei mogelijk
heden, maar je kOlnt in een spiraal 
terecht. Je kunt van dat geld kantoor
ruÎlnte huren voor je mensen, maar 
omgekeerd, als je lnensen in dienst hebt 
moet je wel kantoorruimte hebben. Je 
wordt zo afhankelijk van de opdrachten. 
Ik heb er met enige zorg naar gekeken. 
Er was een nloment dat we ervoor 
hadden kunnen kiezen om als kleine 
vereniging, zoals in de jaren '60, door te 
gaan. Voor een grotere, meer ambi
tieuze vereniging zijn deze inkomsten 
echter nodig om de ondersteuning te 
bekostigen. Je hebt ook een bepaalde 
reserve nodig, waardoor je als vereni
ging bepaalde opdrachten die kwalitatief 
onvoldoende zijn, kunt laten liggen. Dat 
spanningsveld is nu volop aanwezig. 
Aan de andere kant geven de inkomsten 
uit betaalde opdrachten een hoop moge
lijkheden. Eigen initiatieven kOlnen 
beter tot ontwikkeling, zoals het soort
beschermingsplan voor de noordse woel
muis. De ondersteuning van het bureau 
is ook meer nodig dan in het verleden, 
toen werden veel werkzaamheden van 
de VZZ ondersteund (fornleel of infor
meel) vanuit instituten en musea. Ook 
al omdat de activiteiten van de vereni
ging toen vaak als verlengstuk van de 
verantwoordelijkheden van die institu
ten zelf werden gezien. Die ondersteu
ning is weggevallen en de vereniging 
moet nu zelf de broek kunnen ophou
den. Dat kun je opvangen door de prijs 
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van het lidmaatschap te verhogen óf via 
subsidies en opdrachten. En als je ziet 
wat de vereniging nu produceert aan 
rapporten en dergelijke, dan is dat 
ontzettend leuk. 
Ik heb nog wel een zorgpunt: toen we 
begonnen met opdrachten voor derden 
nalnen we alleen die opdrachten aan, 
die met het verenigingsaspect te maken 
hadden. Monitoring bijvoorbeeld, waar
bij het gegevens verzamelen een typisch 
iets is voor leden/vrijwilligers. De ver
eniging is tenslotte vooral gericht op 
(en geschikt voor) ecologisch-geografisch 
onderzoek. Daarnaast is het adviesbu
reau-element ontwikkeld. Probleem is 
nu dat opdrachtgevers soms niet zaken 
doen In et de VZZ omdat de VZZ een 
vereniging is met veel leden die veel 
veldgegevens kan genereren, maar 
omdat de vereniging goedkoper is dan 
andere bureaus of instituten. Dat kan, 
omdat er bij de VZZ minder overhead 
is, onder andere doordat we nlinder 
apparatuur hebben. Dat scheelt in aan
schaf, onderhoud en vervanging. 
Opdrachtgevers willen graag voor een 
dubbeltje op de eerste rij zitten. Dat kan 
wel tot gevolg hebben dat een aantal 
onderzoekstechnieken, die aanwezig zijn 
bij de (duurdere) instituten, niet meer 
rendabel zijn. Vooral de structurele 
opdrachtgevers Inoeten naast 'goed
koop', ook letten op de opbouw van 
kennis. Mensen, die langer of herhaald 
bezig zijn, bouwen kennis en ervaring 
op. Als de opdrachtgever telkens naar 
de goedkoopste surft, frustreert dat de 
opbouw van beide. Voor de groei van 
kennis is een zekere trouw nodig vanuit 
de opdrachtgever en of dat nou is bij 
een universiteit, een instituut of een 
vereniging, is van minder belang. De 
huidige concurrentie tussen bureaus en 
instituten onderling betekent dat niet 
altijd meer ruimhartige uitwisseling van 
ervaring en gegevens optreedt. 

Het Îs te hopen dat Sim zijn voorne
mens ten aanzien van het zoogdierwerk 
kan realiseren. Er is zeker behoefte 
aan populair-wetenschappelijke zoog
dierboekjes die vanuit eigen onderzoek-
ervaringen zijn geschreven. -1'f 
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Uit het alweer 10 jaar oude veldwerk voor het vleermuis atlas
project, en ook uit de tellingen in de winter, weten we dat de 
franjestaartvleermuis (Myotis nattereri) vooral in het oosten van 
Nederland voorkomt. Na het atlasproject zijn er echter nauwe
lijks of geen verblijfplaatsen in de zomer gevonden. 

Ervaringen in het buitenland, onder 
andere in het aangrenzende Nordrhein
Westfalen en in Hessen in Duitsland, 
maar ook in Hertfordshire ten noorden 
van Londen, Laten zien dat je verblijf
plaatsen en zelfs kraamkamers van fran
jestaarten kan vinden in spleten en 
gaten in balken, en tussen houtverbin
dingen van balken in, oudere houten 
schuren en stallen. Dit soort plekken lij
ken ze vooral te gebruiken in kleinscha
lig agrarisch gebied, in stallen met een 
open verbinding naar buiten en daar, 
waar het vee op stal staat. We gaan er 
van uit dat het vee in de stal zorgt 
voor een relatief warme en daardoor 
gunstige omgeving voor een kraamko
lonie en, door alle vliegen, voor een 
geschikt voedselaanbod, ook als het 
slechter weer is. Behalve franjestaarten 
worden op dergelijke plaatsen ook 
grootoorvleermuizen, watervleermuizen 
en zelfs lnopsvleermuizen gevonden. 
Ingekorven vleermuizen wonen meestal 
op zolders, maar gaan wel in stallen met 
vee op vliegenjacht. 

De ervaringen in het buitenland tonen 
aan, dat het zoeken in stallen en schu
ren als een effectieve methode voor de 
franjestaart kan worden ingezet. En 
bovendien dat het verbouwen van zulke 
oude stallen en schuren, tot bijvoor
beeld woonhuis of garage, een bedrei
ging vormt voor die vleermuissoorten. 
Omdat het beeld in veel stallen en schu
ren in oostelijk Nederland, en lokaal 
ook elders, herkenbaar is~ branden er al 
jarenlang twee belangrijke vragen. 
Positief: werkt deze methode in Neder
land ook? Negatief: speelt die bedrei
ging hier ook? 

Pilootproject 
In een door de Provincie Gelderland 
lTIogelijk gemaakt pilootonderzoek heb
ben we in 2002 de eerste stappen op weg 
naar antwoorden kunnen zetten. In dit 
project wilden we onderzoeken of fran
jestaarten in Nederland die situaties ook 
gebruiken, of er bedreigingen zijn en 
wat je daar eventueel aan kan doen, en 
wilden we proberen, op basis van deze 
ervaringen, de methode en de aanpak 
goed te beschrijven en al doende vrij
willigers van de Vleermuiswerkgroep 
Gelderland lnet de aanpak vertrouwd 
maken. Als onderzoeksgebied werd de 
omgeving van Winterswijk, gekozen, 
omdat de soort daar voorkomt en er in 
het aangrenzende Münsterland zelfs 
diverse verblijfplaatsen in balken van 
schuren gevonden zijn. Bovendien vind 
je rond Winterswijk de 'gezochte' typen 
stallen en schuren, en worden er veel 
boerderijen en schuren tot woning 
omgebouwd. In dit artikel wil ik een 
kort overzicht geven van de resultaten 
en ervaringen. Daarnaast wil ik dit nieu
we en aanvullende 'zoekbeeld', ofwel 
deze nieuwe methode voor het zoeken 
van franjestaarten, zo helder mogelijk 
beschrijven, zodat iedereen daarmee 
zelf de boer op kan. 

Resultaten 
Tijdens het veldwerk in mei en juni en 
tijdens het inventarisatie- en instructie 
weekend werden de stallen, schuren en 
'de deel' van in totaal 130 boerderijen en 
boerderij complexen, met elk tussen één 
en vijf 'objecten" doorzocht. Alle bewo
ners werden ondervraagd en voorgelicht 
over vleermuizen en kregen de folder 
'Vleermuizen, het mysterie ontrafeld' 
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Tabel 1: Overzicht van de resultaten in de 130 
boerderijen in de omgeving van Winterswijk. Op de 
i ndividuele locaties werden steeds tussen 1 en 5 
zolders van het woonhuis, de deel en/of bijbe
horende stallen en schuren onderzocht. 

uitgereikt. In 116 gevallen werd er toe
stemnlÎng verleend de gebouwen te 
inspecteren. In 14 gevallen zagen de 
bewoners het niet zitten. Alle bewoners 
werd gevraagd of ze eventueel wisten of 
er vleermuizen in hun gebouwen voor
kwamen. Dat leverde meteen al heel veel 
informatie over de gewone dwergvleer
muis op. Daarnaast werden de huizen 
van de buitenkant grondig bekeken (lui
ken, boeiboord, windveren en dergelijke 
lneer) en werden alle houten construc
ties van zolders en schuren onderzocht. 

De franjestaart werd slechts op twee 
boerderijen aangetroffen (zie tabel 1 
voor overige soorten). Eenmaal ging het 
daarbij om slechts één individu in de 
nok van een boerderij. Maar de andere 
keer om een kraatnkolonie van rond de 
60 individuen! Op 28 juni 2002 werden, 
op de zolder van een schuur van een 
boerderij in Het Woold, 12 franjestaar
ten in de ruimte tussen de 110kpannen 
en de nokbalk waargenomen. Op de 
zolder lag een laag stro ter isolatie van 
de benedenruiInte. De mest was echter 
gelukkig op de balken toch zichtbaar. 
Met behulp van een kijker met korte 
brandpuntsafstand konden de dieren 
goed worden gezien. De hoeveelheden 
mest deden meteen al vennoeden dat er 
SOlns meer dan de 12 waargenomen die
ren aanwezig zijn. Vee stond hier echter 
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al jaren niet lneer. Als gevolg van dit 
positieve resultaat en ons enthousiasme 
lnochten we ook de zolder van de bij
behorende boerderij, het woonhuis, 
bekijken. Daar waren zo'n 30 volwassen 
vrouwtjes en 15 jonge dieren tussen de 
nokbalk en de pannen zichtbaar. 
Die avond, bij koud en regenachtig 
weer, werden er 'slechts' 16 uitvliegende 
dieren geteld, tussen 22.20 en 23.00 uur. 
Vanonder de loodslab rond de schoor
steen waren ook voortdurend heel 
specifieke sociale roepen te horen. De 
dieren vlogen vanonder de loodslab, 
direct in de kroon van een kastanje 
naast de boerderij en vandaar langs een 
eikenlaan naar het veen. De volgende 
avond, bij mooi warm weer werden er 
maar liefst 59 uitvliegers geteld! De 
grootste kraamkolonie die ooit in N e
derland gevonden is! 

Efficiënt en effectief! 
Met het vinden van een grote kolo
nie hebben we een prachtig resultaat 
behaald. Maar waren we efficiënt en 
effectief? Met één goede kolonie op 130 
gecontroleerde boerderijen, en rond 
de 300 gecontroleerde objecten is de 
verhouding tussen resultaat en inzet 
relatief laag. In de gegeven situatie, en 
afgezet tegen veel positievere ervarin
gen uit Hessen bijvoorbeeld, waar we in 
elk gehucht wel een kolonie vonden, 
lijkt de inzet hier niet bijzonder effi
ciënt. In ieder geval weten we nu, 
op basis van de ervaring rondom 
Winterswijk, dat het niet zo is dat we 
heel veel verblijfplaatsen van franje-
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staarten missen, onldat we nog niet 
systematisch alle boerderijen, stallen en 
schuren hebben bekeken. Zonder infor
matie over het werkelijke aantal verblijf
plaatsen van de franjestaart kunnen we 
de efficiëntie echter niet kwantitatief 
beoordelen. Er van uitgaande dat de 
franjestaart toch een zeldzaamheid is, 
was onze inzet met het vinden van een 
verblijfplaats in ieder geval effectief. 

(Potentiële) bedreigingen 
Uit de literatuur en uit ervaringen uit 
het buitenland konlt het verdwijnen van 
vee uit de stallen en het (vervolgens) 
Olubouwen van de stallen tot woonhuis 
als bedreiging naar voren. Doordat de 
boerderij of de schuur wordt om
gebouwd tot woning, zijn de gehele 
ruimte of de balken en de spleten van 
de houtverbindingen niet meer voor de 
vleermuizen toegankelijk. Als er stallen 
met vee (oude of moderne) in de omge
ving voorkomen, of andere geschikte 
jachtgebieden, kan een kolonie ook 
wonen in een stal waar geen vee (nleer) 
staat. Het afnemen van veehouderij in 
een bepaalde regio, en dan vooral van 
het type waarbij vee op stal staat, kan op 
zichzelf dus ook een negatief effect 
hebben. 

De situatie rond Winterswijk 
In de onlgeving van Winterswijk blijken 
er nauwelijks nog boeren met vee te zijn 
en het vee, dat er nog is, staat nauwe
lijks nog in oude stallen met houten 
constructies. Veel van de oude boerde
rijen met deel, en een groot deel van de 
oude schuren en stallen, zijn al tot 
woonhuis omgebouwd. Het is dus 
mogelijk dat het proces van verloren 
gaan van verblijfplaatsen hier al heeft 
plaatsgevonden en dat bescherming in 
die zin dus te laat komt. Wellicht ver
klami dit het uiterst geringe aantal ver
blijfplaatsen van de franjestaart of van 
andere soorten, dat in de balken werd 
gevonden. Carsten Trappmann vindt 
echter, vlak over de grens in het 
Münsterland, soms groepen in spleten 
in de balken, terwijl andere groepen, 
ook daar waar geschikte boerderijen 
aanwezig zijn, bOOJnholten kiezen. We 
weten dus niet welke kolonies we nog 
nlÎssen. Veel stallen en schuren, die we 
bekeken hebben, bleken te zijn op
getrokken uit relatief lichte houten 
balken, in een constructie zonder hout
verbindingen en dus zonder spleten. 
Toch zijn er ook geweldige oude houten 
schuren met forse balken met spleten 

in de houtverbindingen, waarin toch 
geen vleennuizen werden gevonden. De 
boerderijen zelf, en de deel, zijn vaak 
met zware balken uitgevoerd. Maar deze 
zijn voor het overgrote deel al verbouwd 
tot woonhuis, of in ieder geval niet meer 
in gebruik als veestal en uiterst netjes 
gepoetst en opgeruimd. OJndat er geen 
oude gegevens zijn weten we helaas niet 
of we niet gewoon 10 of 20 jaar te laat 
zijn. Maar zelfs als vleermuizen in stallen 
en schuren niet (meer?) dik gezaaid zijn, 
lijkt het toch zinvol bij alle oude boer
derijen waar verbouwd gaat worden eerst 
te controleren! 

Zoekbeeld 
Op basis van eigen resultaten en erva
ringen, de informatie collega's uit het 
buitenland en literatuurstudie, kan de 
aanpak van het inventariseren van ffan
jestaarten in boerderijen, schuren en 
stallen als volgt worden beschreven: 

Stap 1: Het gebouwen de constructie 
• We zoeken in eerste instantie naar ou

dere boerderijen, met schuren en stal
len met een houten (dak)constructie. 
Het gaat om een constructie in de vorm 
van dikkere houten balken die met 
houtverbindingen in elkaar zijn gezet. 

• Het oude hout is vaak gekrompen, 
waardoor bij de houtverbinding, daar 
waar de ene balk in de andere steekt, 
spleten zijn ontstaan. Soms ontbreekt 
een bepaalde balk, waardoor het gat 
voor de houtverbinding leeg is. 

o Deze houtverbindingen zijn de sple
ten die door de vleermuizen worden 
gebruikt, waarbij het over het al
genleen spleten zijn die van onder af 
toegankelijk zijn. 

o Naast deze ruimte in de houtver
bindingen kan het gaan om de ruimte 
tussen de nokpannen en de nokbalk. 

• De aanwezigheid van vee in de stal 
lijkt van voordeel. Dit houdt mogelijk 
verband luet de aanwezigheid van 
voedsel (vliegen) en/of een gunstige 
invloed op de telnperatuur in de stal. 

o Ook al kruipen franjestaarten gemak
kelijk door smalle spleten, toch lijkt 
het van belang dat de ruitnte in open 
verbinding staat met de buitenwereld: 
schuurdeur open, raam open, ruime 
spleet tussen schuurdeur en gevel en 
dergelijke. 

• Het zoeken van het gebouw, waarin 
potentieel de verblijfplaats gevonden 
kan worden, wordt vooral overdag in
gezet. Maar ook in het geval, dat er bijM 
voorbeeld in de avond een vliegroute 
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van franjestaarten wordt teruggevolgd 
naar een dorpje, kan het helpen te 
'zien' waar de kolonie mogelijk woont. 

Stap 2: Het zoeken in het gebouw 
• In de kraamperiode is de kans op grote 

groepen franjestaarten, en dus de kans 
ze te vinden, het grootst. We zoeken 
dus vooral eind juni, begin juli. 

• Alle toegankelijke delen worden gron
dig visueel onderzocht, waarbij lad
ders en de vaardigheid tot behendig 
kIinllnen van groot belang zijn. 

e Een goede zaklamp, met de 1110gelijk
heid te focussen is onontbeerlijk. Een 
kijker met een relatief korte brand
puntsafstand is vaak erg handig. 

e Op warme dagen, wanneer de dieren 
actief zijn, is het mogelijk sociale gelui
den te horen. Het is dan zinvol af en 
toe stil te staan en met het blote oor te 
luisteren en/ of met een bat detector 
afgestemd op ongeveer 15 kHz. 

• De vleermuizen zelf zijn niet altijd 
direct zichtbaar; er kunnen uitwerpse
len zichtbaar zijn op de balken of de 
vloeren onder deze hangplek; en er 
kan een typische bruine, vettige ver
kleuring van het hout zichtbaar zijn, 
als gevolg van de daar in- en uitkrui
pende vleermuizen. 

• Op zolders, waar stro of hooi is opge
slagen, is het 1110eilijk nog uitwerpse
len waar te nenlen. 

Stap 1 'h of th: voorbereiding van, 
of aanvulling op het zoeken met de 
ogen en de oren 
• Wanneer er tijdens de inspectie van 

de ruimten niets wordt gezien of 
gehoord, betekent dat nog niet dat er 
geen vleermuizen zijn! Aanvullende 
inspanningen kunnen nodig zijn. 

• Als voorbereiding of aanvulling kun
nen stallen, schuren en andere ruimten 
die een veelbelovende indruk maken, 
in de avond 1 á 1112 uur na zonsonder
gang of s'ochtends 1 á 1 'h voor zons
OpkOlllst bekeken en beluisterd wor
den. Hierbij zeer rustig bewegen en 
een zwakke zaklanlp gebruiken, even
tueel luet roodfilter, om verstoring te 
voorkomen. Een gevoelige bat detec
tor is noodzakelijk. 

• Soms lukt het s'ochtends voor zonsop
gang te zien waar in het gebouw de 
vleermuizen zwermen. 

• Wanneer er in het gebouw vliegende 
(vermoedelijke) franjestaarten worden 
waargenonlel1, maar het niet lukt de 
concrete verblijfplaats te vinden, kan 
het voor de determinatie nodig zijn 
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enkele dieren met behulp van een 
mistnet of harpval te vangen. De beste 
vangkansen krijg je door alle uitgan
gen, op één na, tijdelijk af te sluiten 
en in die ene uitgang een net op te 
stellen. Soms lukt het ook een dier te 
vangen in de stalruimte. 

• In het uiterste geval kan een in de stal 
gevangen dier, maar ook een in hei 
jachtgebied gevangen dier, van een 
zender worden voorzien om op deze 
wijze de verblijfplaats te vinden. 

Uitdaging 
Overal in Nederland zie ik steeds weer 
boerderijen en schuren staan die mij 
nieuwsgierig maken. Steeds denk ik 
dan, Hdaar moet ik van de zomer eens 
gaan kijkeni!. Ik hoop dat het de lezers 
van dit verhaal ook zo gaat en ik daag 
jullie al1en uit voortaan enthousiast voor 
de franjestaart de boer op te gaan. En 
als je beet hebt, laat het weten! ~ 

Dankwoord 
Dank gaat uH naar de Provincie Gelder~ 
land, die het proefproject mogelijk maak~ 
te; naar alle Winterswijkers die ons hun 
stallen en schuren lieten onderzoeken; 
naar Rudolf Bohlmeijer (VLEGEL), die 
het inventarisatieweekend organiseerde, 
naar alle leden van VLEGEL, die tijdens 
het inventarisatieweekend enthousiast ge
zocht hebben, naar Carsten Trappmann voor 
zijn inbreng in de scholing en naar René 
Jansen voor zijn hulp bij het veldwerk. 
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Eikelmuis in Sprundel 

Op 9 lnei 2002 wist een kat uit 
Sprundel (Noord~Brabant, tus~ 

Eikelmuis. Foto; Dick Klees 

sen Roosendaal en Breda) een vanuit Zeeuws-Vlaanderen. 
vreelnd uitziende muis te van- , Dat er toch af en toe op vreem
gen. Toevallig was er iemand de plaatsen eikehnuizen of an
aanwezig die het idee had, dat dere slaapmuizen (naast eikel
het hier om een bijzondere n1uis, hazelmuis en rehnuis) 
vangst ging: hij n1aakte een opduiken, komt doordat slaap
foto van het diertje en bewaar- muizen een winterslaap hou
de het in een vrieskist. Zijn den en de kans lopen, geduren
indruk, dat het om een eikel- de deze winterslaap, samen 
muis ging, kon al snel beves- met nlaterialen naar andere 
tigd worden, nadat hij een foto plaatsen getransporteerd te wor
naar de VZZ had gemaild. den. Van dergelijke verhuizin
Vondsten van eîkehnuizen in gen van eikelmuizen in Neder
Nederland zijn zeldzaaln en al land zijn meerdere voorbeel
hele1naal van buiten het na- den. Hieronder worden deze 
tuurlijk verspreidingsgebied. In kort vermeld. Voor de volledig
de omgeving van Sprundel val- heid worden ook verplaatsin
len, normaal gesproken, geen gen van rel- (Glis glis) en hazel
eikelmuizen te verwachten, aan- muizen (Muscardinus avelIana
gezien deze dieren binnen Ne- rius) genoenld. 
derland (van oudsher) alleen Aangezien het niet geheel ze
bekend zijn vanuit Zuid-Linl- ker was, of het in Sprundel Oln 
burg en, sinds ongeveer 10 jaar, een Europese (Eliomys querci-
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nus) of een Afrikaanse eikel
muis (Eliomys melanurus) ging 
(deze laatste schijnen af en toe 
als huisdier aangeboden te 
worden), heeft Bauke Hoekstra 
het diertje nader bekeken. Hij 
kwam tot de slotsom dat het 
on1 een gewone (Europese) 
eikelmuis ging: een jong n1an
netje van 64 gram. Ook dit dier 
is waarschijnlijk per ongeluk 
van elders aangevoerd. 

Wat betreft de kennis O1utrent 
de huidige verspreiding van 
eikeln1uizen in Nederland : van 
een aantal waarnemingen van
uit Zeeuws-Vlaanderen werd 
reeds door Awie de Zwart en 
Rob van Westrienen in Zoog
dier bericht (De Zwart & Van 
Westrienen, 1999). Van de 
eikel muizen in Limburg ver
scheen in 1989 een artikel in 
Lutra (Foppen, Bergers & Van 
Gelder, 1989). 

Bijzondere vondsten van 
slaapmuizen in Nederland: 
- In juli 1972 werden in een 

graansilo in Wageningen de 
resten van een eikelmuis ge
vonden; waarschijnlijk aan
gevoerd met nlaÏs vanuit 
Frankrijk (Glas, 1973); 

- In Nijverdal werden in februari 
1976 twee slapende eikelmui
zen aangetroffen; vanuit Zuid
Frankrijk in de zitting van de 
bank van een antieke Citroën 
meegelift (Van Laar, 1977); 

- In Winterswijk werd in sep
tember 1976 een levende eikel
muis gevangen; waarschijnlijk 
met een goederentrein vanuit 
Duitsland aangevoerd (Van 
Laar, 1977); 

- In Wapenveld (Noord-Velu
we) werd in oktober 1990 een 
eikehnuis door katten ge
dood; waarschijnlijk met hooi 
vanuit Duitsland of Frankrijk 
aangevoerd (Bosch, 1991); 

- In novelnber 1997 lifte een 
eikelmuis mee met een antiek 
dressoir uit Midden-Frankrijk 
en kwam terecht in Rotter
dam; in mei 1998 in Zuid
Limburg losgelaten (Tiggele, 
1998); 

- Bij een kweker in Aalsmeer 
kwam in maart 1973 een 
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hazelnluis tevoorschijn; het 
dier was vanuit Italië meege
reisd in een zak met varen
wortels (Van Laar, 1977); 

- In augustus 1975 werd in Ede 
een relnluis aangetroffen; 
hoewel het een uit gevangen
schap ontsnapt dier kan zijn 
geweest, is het waarschijnlijk 
met bouwlnaterialen meege
komen (Van Laar, 1977); 

- Op Texel dook, rond de Kerst 
van 1999, een hazelmuis op; 
met kersttakken vanuit de 
Ardennen op het eiland inge
voerd (Verheggen, 1999). 

Extra aandacht in Limburg 
Momenteel is er weer extra 
aandacht voor de eikelmuis. Na 
een aantal jaren met ongekend 
weinig waarnemingen, heeft de 
provincie LiInburg besloten de 
VZZ subsidie te geven om uit 
te zoeken waar În Limburg 
momenteel eikelmuizen te 
vinden zijn. De gegevens van 
dit onderzoek moeten helpen 
manieren te vinden om de 
soort te beschennen. Het veld
werk, dat plaatsvindt in het sei
zoen 2003, baseert zîch op 
waarnemingen uit het recente, 
maar vooral uit het minder 
recente verleden. Mocht iemand 
nog waarnemingen hebben ge
daan van eikehnuizen in Lim
burg en deze nog niet hebben 
doorgegeven, dan horen wij dat 
graag alsnog. 
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Eikelmuis. Foto; Oick Klees 

Meervleermuizen ringen 
en dan terugvinden! 

Zoals in Zoogdier nummer 4 
van vorig jaar (Haarsma, 2002) 
te lezen was, is in 2002 uit
gebreid onderzoek gedaan naar 
de meervleermuis (Myotis da
sycneme) in Zuid-Holland. 
Tijdens dit onderzoek zijn niet 
alleen dieren door middel van 
telemetrie gevolgd, maar is ook 
een groot aantal dieren indi
vidueel herkenbaar gemaakt 
door middel van een ring of een 
microchip. Dat deze methode 
al in het eerste jaar zoveel resul
taten opleverde had niemand 
verwacht, lnaar natuurlijk wel 
stiekem gehoopt. Over de te
rugvondsten gaat dit verhaal. 
In totaal zijn 135 vleermuizen 
geringd of anderszins individu-

eel herkenbaar gemaakt. Hier
bij zijn de kleuren rood, groen, 
geel en grijs gebruikt. De mees
te dieren zijn in de buurt van 
hun zomerverblijfplaats gevan
gen (Stonlpwijk en Waddinx
veen), een aantal langs een 
trekroute. Ook is in het najaar 
(augustus tot septetnber) een 
aantal dieren in en voor de 
bunkers gevangen. Deze dieren 
waren op dat mOlnent nog 
niet in winterslaap: overdag en 
's nachts vonden er paringen 
plaats en IS avonds zwermden 
de meervleermuizen, samen 
lllet watervleennuizen (Myotis 
daubentonii), voor de ingang 
van de bunkers. 
Het aantal geringde dieren ver-
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toont een enigszins scheve 
sekse verhouding; 81 geringde 
mannetjes tegen 54 vrouwtjes. 
Zoals in het vorige artikel ver
lneld is, bestond de verblijf
plaats in Stompwijk vrijwel 
alleen uit mannetjes, pas in het 
najaar werden hier ook vrouw
tjes gesignaleerd. De kraamko
lonie in Waddinxveen is pas in 
het najaar bestudeerd, vooral 
om verstoring van de kolonie te 
vermijden. Daardoor zijn hier 
vooral juveniele dieren gevan
gen en een slechts klein aantal 
volwassen vrouwtjes. De dieren, 
die in het vroege najaar al in de 
bunkers verbleven, waren voor
al mannetjes, wachtend op een 
vrouwtje. Hun wachten werd 
overigens ruim beloond, in de 
bunkers zijn meerdere paar
groepjes aangetroffen. 
Tijdens het winterseizoen van 
2002 op 2003 zijn er van de in 
het eerste veldseizoen gemerk
te dieren in totaal 49 terugge
vonden; 46 dieren werden ge
vonden in de bunkers in de 
Zuid-Hollandse zeereep en 3 
dieren op een andere locatie. 
N aast deze 49 werd ook een 
aantal dieren aangetroffen die 
niet individueel herkend kon
den worden doordat ze te hoog 
hingen. Omdat het niet zeker is 
of een dergelijk dier al is waar
genomen (meervleermuizen gaan 
gedurende het winterseizoen 
vele malen verhangen) zijn 
deze dieren niet lneegerekend 
bij het totaal aantal terugge
vonden dieren. 
Van de 39 dieren uit Stonlpwijk 
zijn in totaal 16 dieren in de 
bunkers in Zuid-Holland terug
gevonden. Daarnaast werden 
drie dieren uit Stompwijk op 

een verrassende plek terugge
vonden in een bunker bij een 
Haags tennispark. Dit was de 
eerste keer dat hier meervleer
ITIuizen werden aangetroffen. 
Nog opmerkelijker waren twee 
dieren uit Stonlpwijk, die wel 
een heel grote afstand hadden 
afgelegd: een l11annetje, dat 
ongeveer 200 kilometer naar 
het zuiden is gevlogen om in 
een Limburgse mergelgroeve 
(de Kasteelgroeve) te overwin
teren. Een vrouwtje, in het 
najaar in Stompwijk gevangen, 
is vervolgens 230 kilOlueter 
naar het oosten gevlogen en op 
15 februari 2003 (zeven en een 
halve nlaand later) door Markus 
Thies teruggevonden in een voor
lualige loodluijn bij Metternich 
in Duitsland (tnond. lneded. 
P.H.C. Lina)! 
Helaas zijn er geen terugmel
dingen van de 32 dieren die 
in Waddinxveen zijn geringd. 
Doordat het koloniehuis in de 
winter niet bezocht kon wor
den (het pand staat te koop 
en de eigenaar was de sleutel 
kwijt!), kon niet geverifieerd 
worden of de dieren hier 
IS winters verbleven. Dit jaar 

27 

Tabel: overzicht van het aantal ge
merkte dieren in 2002 (de kJeurco
deringen zijn niet weergegeven) 

gaan we proberen dat automa
tisch te onderzoeken, dus wie 
weet! 
Dat de bunkers in de zeereep 
niet alleen door dieren uit 
StOlupwijk worden gebruikt be
wees het mannetje, dat boven 
de Rotte Meren (ten Noorden 
van Rotterdam) foerageerde 
en in een mistnet is gevlogen. 
Dit dier overwinterde in een 
bunker in Den Haag. 
De dieren, die in de bunkers 
zijn gevangen en geringd, wa
ren opluerkelijk plaatstrouw. In 
totaal bleven er van de 54 
in het najaar genlerkte dieren 
32 de hele winter in de bun
kers, hoewel ongeveer tien 
overwinterden in een andere 
bunker dan waar ze gevangen 
waren. De overige 22 besloten, 
na even de bunker te verlaten 
te hebben, weer terug te vlie
gen naar hun eerste bunker OIU 
daar te overwinteren. 
Het mag duidelijk zijn dat 
na één onderzoeksjaar al veel 
geringde dieren zijn terugge
vonden. Het komende onder
zoeksjaar is nu extra spannend, 
want waar zullen we de dieren 
terugvinden die in de bunkers 
zijn geringd? En zal het lukken 
om met een automatisch de
tectiesysteem een nog hoger 
terugvindpercentage te berei
ken? Hou ze in de gaten die 
meervleermuizen, want wie weet 
zit er een ringetje aan! 

AI111e-J(fke Haarsma 

Het ringen van een meervleer
muis. Foto: Fans Bongers 
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YPERLIN 
WEBSITES 

BIZARRE WETENSCHAP 

'.I'A·4'11',I/}A 0ci811CIJ 
,j~ kCl(J.~ly· Raad tG Hod~(n 

Pl:teontolcgy ')l'Id BI()~09'f 

Beheerder: Michon Scott. 
ud: 
http://www.strangescience.net 
Onderwerp: evolutie van de 
paleontologische en biologische 
wetenschap. 
Taal: Engels. 

Heeft u zich al eens afgevraagd 
hoe vroege wetenschappers erin 
zijn geslaagd skeletten van die
ren uit lang vervlogen tijden, 
zonder enige referentie naar 
levende exemplaren, in elkaar 
te knutselen? Of hoe illustrato
ren van historische dierenboe
ken, louter aan de hand van 
mondelinge beschrijvingen, die
ren op papier reconstrueerden? 
Ik kan me voorstellen dat dit 
niet van een leien dakje liep en 
dat menige fout tot hilarische 
Inomenten leidde. Deze websi
te bevestigt mijn gelijk en toont 
hoe verbeten onderzoekers, met 
vallen en opstaan, de hobbelige 
weg naar de nloderne biologie 
en paleontologie hebben be
wandeld. Een kort geheugen, 
een verkeerde notitie, een fou
tieve interpretatie, een onduide
lijke waarneming of een flinke 
dosis fantasie volstonden en wa
ren voldoende aanleiding voor 
de creatie van ongekende mon
sters en draken en soortbe
schrijvingel1 die ieders verbee]
ding tarten. Geniet zelf van de 
miskleunen en goedgenleende 
vergissingen van weleer en ont
dek tegelijk dat niet iedere 
vondst even koosjer was. 

LAA T HET GRAS 
MAAR GROEIEN 
Beheerder: Hans Kampf. 
url:http://www.home.zonnet.nll 
hanskampf/index.htInl 
Onderwerp: begrazîng in 
natuurgebieden. 
Taal: Nederlands. 

ROlnlnelig maar razend interes
sant. Dat heb je wel vaker Jnet 
websites van mensen die door 
een onderwerp gebeten zijn. 
Deze auteur geeft dat in een 
uitboekje van zijn site ook toe 
en stelt zelf dat het voor heIn 
ook maar een probeersel is. Zin 
wanorde wordt heIn door nlij 
vergeven. Hans Kampf behoort 
tot de lui die begrazingsonder
zoek als levensdoel hebben en 
hij deelt zijn kennis graag met 
anderen. Hij gaat uitvoerig in 
op allerlei thema's die vooral 
met begrazing in Nederlandse 
natuurgebieden te maken heb
ben, maar waarbij hij geen 
doorverwijzingen naar andere 
boeiende websites schuwt. 
Mogelijk heeft u het aanvanke
lijk nl0eilijk om uw weg door
heen zijn jungle te vinden, 
lnaar dat wordt ruimschoots 
gecompenseerd door de vele 
infonnatiebronnen die Hans 
aanboort. Daartoe behoort een 
complete kopie van het welom
bekendende boek van Frans 
Vera -'Metaforen voor de 
Wildernis'- al is het enkel in 
de Engelse versie, evenals tal 
van andere publicaties~ waar
van een groot deel van eigen 
hand. Naast begrazing krijgen 
ook tal van aanverwante onder
werpen een forum waaronder 
diergeneeskundige aspecten en 
richtlijnen voor de begrazÎngs
praktijk. Het leeuwenaandeel 
wordt ingenomen door bondi-

ge besprekingen van N eder
landse begrazingsprojecten waar
in de Oostvaardersplassen een 
prominente plaats innemen. Ik 
ben benieuwd wat er nog 
allemaal volgt. 

TRUST ME! 

Beheerder: Mammals Trust UK. 
url: 
http://www.mtuk.org/index.php 
Onderwerp: bescherming 
inheenlse zoogdieren en hun 
habitats. 
Taal: Engels. 

Manlmals Trust UK (MTUK) 
is één van de vele maar weinig 
bekende Britse natuurbescher
mingsorganisaties en als fonds
werver gerelateerd aan de 
Peoplels Trust [or Endangered 
Species. Die onbekendheid 
heeft te lnaken nlet de recente 
oprichting van de stichting a pas 
in 2001. De doelstellingen van 
de vereniging hebben veel ge- , 
meen nIet deze van de alom 
bekende Mammal Society 
lnaar deze vereniging legt sterk 
het accent op de actie door 
middel van fondsen werving en 
concrete beschermÎngsprojec
ten. Hun projecten zijn erg 
verscheiden en betreffen tal 
van zoogdiersoorten, waaron
der zowel bedreigde als meer 
algenlene soorten. Voorlopig 
blijft de infornlatie beperkt tot 
de klassieke soortenitems en 
(pers)Iuededelingen. Enkele 
onderdelen -waaronder de 
videoclips- staan nog niet op 
punt. Het is hun voorlopig ver
geven: de site staat immers nog 
in de kinderschoenen, maar is al
vast een eerste bezoekje waard. 
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SPITS DE OREN 

Beheerder: Mammals Trust UK. 
url: http://www.foxforest.org/ 
Onderwerp: vossen. 
Taal: Engels. 

Het 'Vossenbos' is een educa
tieve website die het vooral van 
beeld en geluid luoet hebben. 
Iedere week wordt de site met 
een webpagina uitgebreid en ik 
beloof II dat er nog heel wat 
pagina's zijn te gaan. Voorlopig 
reden genoeg mu elke week 
opnieuw een kijkje te neluen. 
Elke pagina bespreekt een 
aspect van het vossengedrag. 
De geschreven informatie 
wordt waar l1logelîjk aangevuld 
met korte beeld- en geluids
fragmenten wat het geheel een 
extra dimensie geeft. Het is 
weer eens wat anders en de 
indringende vossengeur blijft 
ons gelukkig bespaard. De site 
streeft niet naar diepgang maar 
wil vooral leken kennis laten 
maken met het boeiende vos
senleven. Ook kan je via deze 
weg contact leggen met één 
van de vele Britse groepen die 
de vos in hun hart dragen. 

SURF OOK EVEN NAAR: 

GROTE GRAZERS 
Ik maak me er voor een keertje 
geluakkelijk vanaf door een 
link op één van de reeds 
besproken sites te volgen. Het 
'Large Herbivore Initiative' 
(LH I) is een internationaal 
georiënteerd natuurbescher
mings- en natuurherstelplan 
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voor grote herbivoren en hun ECHT WAAR 
habitats in Eurazië. Het omvat Eindelijk iets voor de sensatie-
4S soorten en bespreekt onge- zoekers onder ons. Son1s dui
veer 30 projecten in Europa, ken in natuur of beestenhof 
Rusland, Mongolië en Cen- bizarre diersoorten op die het 
traal-Azië. De projecten zijn te resultaat zijn van experüuente
bekijken via een kaart, die op Ie kruisingen of toevallige soor
het ogenblik van mijn bezoek tenvern1enging van vreenlde 
nog op non-actief stond. Dat snuiters. Beide komen op deze 
nlaakt het moeilijk een oordeel site aan bod en krijgen de gek
over de inhoud te vellen waar- ste namen toebedeeld. Uit de 
door ik nle noodgedwongen 
beperk tot een veelbelovende 
suggestie die stoelt op de 
beperkte informatie die nle 
aangeboden werd. Een site om 
te blijven volgen. 
http://www.largeherbivore.org/ 

MOOI MAAR 
INHOUDSLOOS 
Er zijn zo van die sites waar je 
met hoge verwachtingen op 
terecht komt maar die În plaats 
van bij de favorieten ll1eteen in 
de prullenbak belanden. Deze 
berensite is er zo eentje. Eens u 
achter de nl00Je plaatjes kijkt, 
vindt u leegte en desinfornla
tie. Het telt ll1eer doodlopende 
straatjes dan de eerste de beste 
grootstad. U beleeft allicht nog 
het lueeste plezier aan het zoe
ken naar granlmaticale fouten, 
tenminste als u de Engelse taal 
kundig bent. De enige verdien
ste ligt bij de doorverwijzingen 
naar andere websites die wel 
uw berenhonger stillen. U bent 
dus gewaarschuwd, al zal u zich 
waarschijnlijk niet kunnen 
beheersen om mijn uitspraak 
op zijn waarde te controleren. 
http://www.bears.org/ 

naanlgevÎng kan u alvast probe
ren op te In aken welke soorten 
hun 'broekje' te buiten zijn 
gegaan. En mocht u niet 
genoeg krijgen van al die rari
teiten dan heeft deze webstek 
nog enkele andere vreelude 
vogels voor u in petto, gaande 
van de u allicht niet vreeIude 
albino's tot de u totaal onbe
kende lichtgevende konijnen. 
't Ja, daar kijkt tI van op hé? 
En dat in Zoogdier ! 
http://www.greenapple.com/
jorp/annzanim/crossesa.htnl 

HYPE L I 
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ES. 
ANWB-Natuurgids Zoogdieren 

In 2002 heeft de ANWB, in zijn 
serie 'Natuurgidsen', een nieu
we zoogdierengids uitgegeven 
met als titel 'Zoogdieren van 
Europa - observeren, herken
nen, beschermen'. Verrassend 
is, dat met 'Europa' wordt 
bedoeld: 'West- en Midden 
Europa', zoals op pagina zes 
blijkt. Het is een boekje met 
prachtige foto's van een aantal 
zoogdieren, dat door zijn kleine 
formaat en het lichte gewicht 
makkelijk is mee te nemen in 
het veld, maar je kunt het beter 
thuis laten, want je zult er niet 
veel aan hebben. De meeste 
zoogdieren worden kort en een
voudig beschreven en, nlet 
behulp van de duidelijke foto's, 
zal een aantal zoogdieren goed 
te herkennen zijn. Bij iedere 
soort zijn, in een kader, met als 
titel 'Herkenbaarheid', op zeer 
silnpele wijze enkele uiterlijke 
kennlerken en wat algemene 
infonnatie opgenomen. Maar 
je moet wel een deskundige 
zijn om aan de beschrijving iets 
te hebben. 

De naamgeving is sonlS onge
bruikelijk. Zo is de 'eekhoorn
muis' beter bekend als 'siesel', 
en wordt de 'visotter' in Neder
land en België gewoon ! otter' 
genoemd en de 'gladneusvleer
muis' noelnen wij 'tweekleuri
ge vleermuis', In de gids ont
breken de beschrijvingen van, 
onder lneer, de kleine hoef
ijzerneurvleermuis, de ingekor
ven vleennuis, de Bechsteins 
vleermuis (hoewel daar op 
pagina 13 wél een foto van is 
opgenomen onder de naam 
'langoorvleennuis, die je echter 
niet in de index vindt), de 
meervjeermuis, de bosvleermuis 
en de noordse vleermuis (waar
van wel een foto is te vinden bij 
de beschrijving van de laatvlie
ger op pagina 85). 

De gebruikte rubrieken (insec
teneters, knaagdieren, vleer
muizen, roofdieren en hoefdie
ren) konlen overeen lnet die 
van andere zoogdiergidsen. 
Nieuw is echter de rubriek 
'boerderijdieren', waarin aller
lei soorten runderen, schapen, 
geiten, paarden en varkens 
worden beschreven. Uit deze 
rubriek blijkt duidelijk dat de 
gids is vertaald uit het Duits, 
doordat vooral Duitse rassen 
worden beschreven. West-Eu
ropa blijkt beperkt tot Duits
land! Over, bijvoorbeeld, de 
Lakenvelder of de blaarkop is 
niets te vinden. 

Over bescherming wordt hele
lnaal niets gezegd, terwijl de 
subtitel dit wel suggereert! 
De gids is alleen geschikt als 
plaatsjesboek. Voor lnensen 
met dieper gaande interesse in 
zoogdieren en boerderijdieren 
zijn er betere naslagwerken. 
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De ANWB Natuurgids Zoog
dieren is voor € 13,95 te koop 
bij de ANWB en bij de regu
liere boekhandel. 

Kris Joosten & Wim Bongers 

ANWB-Natuurgids Zoogdieren van 
Europa observeren, herkennen, 
beschermen (2002) 192 paginais, 
geï1lustreerd; ISBN 90-18-01566-0. 

Be~anFauna 
and lUien Species 
Het boek bundelt de verhande
lingen van het eerder gehou
den symposium over status en 
trends van de Belgische fauna. 
Het is een meertalige publica
tie met 62 wetenschappelijke 
artikels. Deze herbergen een 
enorme hoeveelheid informa
tie over de Belgische fauna, 
waarbij bijzondere aandacht is 
besteed aan de uitheeInse 
soorten. Meer dan 2/3 van de 
artikels gaat over vreenlde 
soorten en de ecologische en 
econonlische gevolgen van hun 
aanwezigheid in België. 
Met negen bijdragen dragen de 
zoogdieren maar een beperkt 
aandeel van het boek. Het 
merendeel daarvan nemen de 
knagers voor hun rekening 
waaronder de Siberische gron
deekhoorns in het Zoniënwoud 
en de bossen van de Belgische 
westkust. Uiteraard kon men 
ook niet voorbij aan de al goed 
ingeburgerde muskusrat, die al 
enige tijd versterking krijgt van 
de beverrat. Ook aan de drei
ging van een permanente ves
tiging van de grijze eekhoorn 
wordt niet voorbij gegaan, maar 
hiermee is het lijstje van ont
heemden afgehandeld. 
Mogelijk waren er nog wel 
enkele andere vreell1delîngen 
te behandelen zoals de Ame
rikaanse nerts en de wasbeer 
of de geïntroduceerde Elbe
bevers, maar blijkbaar ont
breekt hierover nog veel infor
matie. Merkwaardig dat deze 
soorten uit de belangstelling 
blijven. Verder gaat alle aan
dacht naar drie roofdiersoorten, 
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die Olnwille van hun verbazing
wekkend snelle achteruitgang 
of herstel onze interesse op
slorpen. Steenmarter en' das 
zijn in Vlaanderen aan een 
heuse comeback toe terwijl de 
otter in Wallonië steeds verder 
achteruit boert. Voor de zoog
dierbijdragen moet u het boek 
niet aanschaffen, maar er zijn 
wel tal van andere verbazing
wekkende bijdragen in terug 
te vinden, waaruit blijkt dat 
we rijker zijn aan uitheeJnse 
soorten dan we ooit hebben 
vermoed. 

Dirk etÎel 

Marc Peeters & Jackie L. Van 
Goethem (redactie) (2002) - 297 
pagina's - formaat 20,5 x 29,5 cm 
geïllustreerd; ISSN 0374-6429; 
KBIN, VBD-Nationaal knoop
punt, dhr. Marc Peeters, 
Vautierstraat 29, B-lOOO Brussel 
(fax: 00-32-2-627 41 41 of e-mail 

BELC,IAN FAUNA 

AND ALlEN SPECIES 

loJ;rcl b~ 

~huc PfT,[fl!~ ~"4 J~klC L VA"" (ltir11U''l.I 

BRUSSELS 2002 

marc.peeters@natuurwetenschap
pen.be) verkoopprijs: € 25,00; 
€ 20,00 vanaf 2 en meer + verM 

zendingskostell. 

Natuurcompendium 200J 
Natuur in cijfers 

Sinds 1998 kennen we de ziene en uitgebreide versie is 
Natuurbalans, uitgegeven door nu ook in drukvonn uitgege
het Natuurplanbureau. Hierin ven, cOlnpleet met een digitale 
wordt de toestand van de versie op Cd-rOln. De meest 
natuur beschreven ten behoeve actuele versie kunt u overi
van regering en parlement. De gens vinden op internet via: 
basisgegevens voor het maken www.natuurcompendium.nl. 
van die visie zijn in 2001 op Het is een dikke pil geworden, 
internet verschenen. Een her- bijna 500 bladzijden. 

Overzichtelijk gerangschikt in 
tabellen, kaarten en grafieken 
vindt u de basisgegevens over 
de natuur in Nederland. Met 
een technische toelichting~ lnaar 
zonder interpretatie. Wel staat 
bij de gegevens de leverancier, 
zodat ook daar een nadere 
onderbouwing te achterhalen is. 
Het boek bevat een uitgebreide 
index, van aal tot zwerfvuil, 
In aar mocht u de verspreiding 
van de druipzakpijp willen 
weten, of welke soorten er op 
de rode lijsten staan, de ver
snippering van de heide, of het 
aantal vrijwilligers bij de PG01s, 
het staat erin. Over de zoogdie
ren zult u weliswaar niet veel 
nieuws vinden (de meeste ge-
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gevens daarover komen im
Iners van de VZZ), het staat 
wel allemaal keurig bij elkaar. 
Opvallend is dat het draagvlak 
voor de natuur enorm groot 
blijkt te zijn, maar dat we daar 
in de alledaagse praktijk zo 
weinig van merken. Dit is 
natuurlijk weer een interpreta
tie die u in het boek niet zult 
vinden! 
Bij het boek is een Cd-roiD 
bijgesloten. Daarin het hele 
boek in pdf-formaat, wat het 
zoeken naar precies de begrip
pen, die ingetoetst worden, 
enorm vergemakkelijkt. Op de 
Cd-ron1 ook een database met 
zeer veel infonnatie over plan
ten- en diersoorten. Bovendien 
is er een digitale versie op 
internet, die regelmatig wordt 
bijgewerkt. KortOln een echt 
handig naslagwerk met een 
hoge kwaliteit-prijs verhouding. 

MaritlS den Boer 

Milieu- en Natuurplanbureau/CBS~ 
2003. Natuurcompendium 2003 -
Natuur in cijfers. 494 pp. met 
Cd-rom. KNNV Uitgeverij/ 
www.knnvuitgeverîj.n1. 
ISBN 906960101X. € 9,95. 

Ratten in de val 
De brochure wil een antwoord 
geven op de vraag waarom rat
ten lnoeten bestreden worden. 
In het huidige klimaat van toe
nemende milieu belangstelling 
wordt de georganiseerde rat
tenbestrijding in toenemende 
lnate bekritiseerd. Vooral de 
bijvangsten van onschadelijke 
soorten wekken ongenoegen 
op. Alvorens de strijd aan te 
vatten worden in de brochure 
de achtergronden van de scha
debestrijding evenals het wet
gevend kader en de mogelijke 
bestrijdingsmethoden toege
licht. De kern van de discussie 
betreft evenwel de bestrijdîngs
wijze en de aard en selectiviteit 
van de materialen die hiervoor 
(kunnen) worden aangewend. 
Van een gecoördineerde aan
pak is op het eerste zicht nau
welijks sprake. 
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Toch is het de bedoeling dat in 
de plaats van de individueel 
geïnspireerde bestrijding een 
integrale aanpak kon1t. In de 
brochure worden voor- en na
delen tegenover elkaar afge
wogen en wordt een lans 
gebroken voor een betere 
sanlenwerking. 

Dirk effe! 

Marc Van der Weeën & Paul 
Thomas (redactie) (2002) - 16 pa
ginals - A4-formaat - geïllustreerd; 
Ministerie van de Vlaamse Ge
meenschap AMINAL-afdeling 
Water, Emile Jacqmainlaan 20 -
bus 5, B-IOOO Brussel. Verkoop
prijs: gratis; binnenkort ook 
beschikbaar als pdf-file via het 
internet 

Bosmuizen plaatsen wegwijzers 
Het begon lnet een waarne
ming van Pavel Stop ka en 
David Macdonald. Ze onder
zochten het gedrag van bos
muizen (Apodemus sylvaticus) 
aan de universiteit van Oxford, 
UK. Een groepje ontsnapte uit 
hun kooi. Een groef een gat, de 
laatste markeerde het met een 
blaadje. Gat gerepareerd, mui
zen terug, waarna de muizen 
rechtstreeks naar het blaadje 
liepen. 
Nu was al bekend, dat bosmui
zen uitstekend de weg kunnen 
vinden. Het meest recente on
derzoek, volgend op de boven
genoelude waarnemingen, sug
gereert dat de dieren objecten 
als blaadjes en takjes zelf ver
slepen om interessante plekken 
te markeren. Wanneer ze de 
Olugeving eronlheen verken
nen gaan ze regehnatig op de 
achterpoten staan om hun ge
markeerde post op te zoeken, 
gaan daarnaar terug voordat ze 
hun exploratie in een andere 
richting vervolgen. 
Experimenteel onderzoek volg
de. Hierbij werden acht bos-

luuizen in een kale ruimte van 
2 x 2 meter losgelaten. Daarin 
lagen tien plastic schijfjes met 
een diameter van 5 cm. De 
dieren werden continu gevolgd 
met een videocamera. Ze ble
ken de schijfjes te verslepen, 
waarbij het er sterk op lijkt dat 
de muizen de schijfjes gebruik
ten als oriëntatiepunt. 
Voor bosmuizen, die ver van 
hun hol kunnen foerageren is 
het natuurlijk heel functioneel 
om individuele visuele bakens 
te hebben. Geursporen zouden 
informatie kunnen verschaffen 
aan zowel concurrenten als aan 
potentiële predatoren. 
Van diverse soorten dieren is 
het bekend dat ze objecten 
gebruiken als visuele oriënta
tie; dat lnuizen zelf hun weg
wijzers plaatsen, is nog niet 
eerder gesignaleerd. 
Samenvatting: Marfus den Boer 

Literatuur. 
Pavel Stop ka & David Macdonald) 

2003. Way-marking behaviour: 
an aid to spatial navigation in the 
wood mouse (Apodemus sylvaf;
cus). - BMC Ecology 2003 (3.3). 
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Dode eekhoorns 
in Vlaanderen 

Aan de Universiteit Gent loopt 
momenteel een onderzoek rond 
hypogeïsche zwammen (onder
gronds groeiende zwamnlen, 
vaak lnet de veralgemenende 
term 'truffels' aangeduid) in 
Vlaanderen, waarbij ook de ver
spreiding en verbreiding nage
gaan wordt. Eekhoorns graven 
regelmatig een truffel op en 
één van de mogelijkheden om 
de verspreiding van deze orga
nislnen na te gaan is dan ook 
de analyse van de nlaagin
houden van eekhoorns. Veel 
truffelsoorten kunnen nalnelijk 
gemakkelijk worden herkend 
aan hun sporen, die niet ver
teerd worden. Aangezien de 
Rode eekhoorn (Sciurus vulga
rÎs) een beschermde diersoort 
is, wordt voor het inzamelen 
van gegevens lnet verkeers
slachtoffers gewerkt. 
Hiervoor is er reeds een sa
menwerkingsverband met het 
Marternetwerk (olv. Koen Van 
Den Berge, Instituut voor Bos
bouwen Wildbeheer), maar 
zou ik ook via 'Zoogdier' een 
oproep tot het inzalnelen van 
dood gevonden eekhoorns wil
len lanceren. U kan mij een 
seintje te geven bij een vondst. 
De eekhoorn bewaart u in tus
sentijd het best in een goed 
afgesloten zak in een diepvrie
zer. Zou ik u wel mogen vragen 
om telkens datum en vind
plaats (zo gedetailleerd moge
lijk) en naam en adresgegevens 
van de inzamelaar te noteren? 
Alvast meer dan hartelijk be
dankt voor uw lnedewerking! 

Stefanie Delarue 

U niversiteit Gent, Vakgroep Bio
logie, Ollderzoeksgroep Myco
logie, K.L. Ledeganckstraat 35 
9000 Gent, teL: 09/264 50 69, 
fax: 09/264 53 34, e-Iuail: 
Stefanie.Delarue@rug.ac.be 
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va-ers in tropisch Afrika 
Afgelopen november zijn vier 
leden van de VZZ naar Benin 
gegaan om knaagdieronderzoek 
te doen. Zij hebben daarbij 
ook gekeken naar andere zoog
diergroepen, zoals bijvoorbeeld 
vleermuizen. Het team van de 
VZZ bestond uit Eric 1110mas
sen, Jan Piet Bekker, Dennis 
Wansink en Marijke Drees. 
Vanuit ReRE waren betrokken: 
Marius Rodrigue Ekué, AchiJle 
Assoghbadjo, Toussaint Loug
begnon, Sévérin Tchibozo en 
Joseph Guedegbe. Het bezoek 
begon lU et een symposiUln, 
waar VZZ-ers en Beniners 
spraken over biodiversiteit en 
bescherming. Daarna zijn, in 
elf velddagen, twee bosgebie
den geïnventariseerd. 

Achtergrond 
Eind 1997 bezocht een groepje 
zoogdierkenners uit het West-

afrikaanse Benin Nederland en 
België. Daaruit kwam een sa
menwerkingsverband tussen de 
Beninese RéRE (Réseau Ron
geurs et Environment) en de 
VZZ tot stand. Dat was eind 
2000 aanleiding voor een be
zoek van VZZ-ers aan Benin 
(De Visser, 2002), om samen 
lnet de Beniners een gids van 
de knaagdieren van dat agra
rische land te maken. 
Knaagdieren zijn in Benin een 
bron van (Iandbouw)schade, 
maar men heeft tegelijkertijd 
ook waardering voor een hoge 
biodiversiteit (nlet name in de 
bossen). Ongeveer 15 soorten 
zijn schadelijk voor de land
bouw, en de commensale Mas
tomys is een overbrenger van 
ziekten. Twee andere groepen 
knaagdieren, T hryoJ1omys en 
Cricetomys, worden gekweekt 
voor consumptie. De deternli-
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natiegids kwam gereed in 2001 
en voorzag in de behoefte aan 
meer kennis van de samenstel
ling en verspreiding van de 
knaagdierfauna (De Visser et 
al., 2002). 

Veldwerk 
Het zuiden van Benin, de kust
stook, is een dichtbevolkt ge
bied, waar nog maar enkele 
bossen zijn overgebleven. Juist 
in deze bossen zijn we gaan 
inventariseren. De inventarisa
tie was gericht op kleine zoog
dieren: knaagdieren, spitsmui
zen en vleermuÎzen. We ge
bruikten ongeveer 100 vallen: 
Longworth, grote en kleine 
Shermans, klapvallen en een 
drietal grote vallen, luaat mus
kusrattenfuik. Omdat we alleen 
in bosgebieden vallen zetten, is 
er telkens in het aangrenzende 
landbouwgebied een zogenaam
de 'battue ' gehouden: hierbij 
worden de dieren uit de dekking 
opgejaagd of uit hun hol uit
gegraven. Vleernluizen werden 
geïnventariseerd met mistnet
ten en vlindernetten. 
Het aantal vangsten was niet 
groot, maar het aantal verschil
lende soorten, dat În elf dagen 

Alles wordt vastgelegd. 
Foto: Dennis Wansink 
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is gevangen, wel. Omdat dit de 
eerste keer was, dat er in deze 
bosgebieden werd geïnventari
seerd, zijn alle gegevens nieuw, 
en dragen zij bij aan de kennis 
over de biodiversiteit in Benin .. 

NiaouU 
Het eerste onderzoeksgebied 
was Niaouli. Niaouli is een 
voormalig bosbouwproefstation, 
50 km van de grote kuststad 
Cotonou. Het totale bosgebied 

is 300 ha groot. Het is een 
secundair bos, dat zich herstelt 
van vroegere kap. Hier hebben 
we de vallen in twee bossen 
gezet: 'Zone plateau' en 'Zone 
de bas-fond', _ 
In deze bosgebieden vingen 
we vooral de evenknie van de 
grote bosmuis: zeg maar de 
!Beninese boslnuis' (Pra0 mys 
tullbergi); de overige knaagdier
vangsten bestonden uit Mus 
haussa (2), Tatera kempii (1), en 
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Hylomyscus allenilstella (1). 
In de 'tuin' stonden vrucht
bOlnen (Aleurites molucana) 
nlet bijna rijpe vruchten, waar 
vooral de vruchteneters onder 
de vleermuizen op af kwanlen. 
Met de nlistnetten vingen we 
dan ook Epomophorus gambia
nus, een vleennuissoort waar
over voldoende bekend is, en 
die we dan ook (na notering 
van de sexe en meting van de 
onderarm) weer lieten vliegen. 
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Andere dieren waren minder 
fortuinlijk, vooral als we ze niet 
op soort konden brengen. Die 
werden nlet chlorofonn ver
doofd en gedood, zodat ze op 
alcohol konden worden lneege
nomen voor nader onderzoek. 
De dieren op alcohol zullen 
deel gaan uitmaken van de col
lectie van het (nog te bouwen) 
zoölogisch museum in Coto
nou, zodat daar ter plaatse 
een nationale referentiecollec
tie wordt gevornld. Het is 
verder de bedoeling dat de 
'dubbele! exenlplaren de basis 
gaan vormen voor een Beni
nese collectie in het Amster
danlse Zoölogisch Museum. 
De determinatie van de spits
lnuizen (alle Crocidura spec.) is 
nog bezig; de grote exelnplaren 
zijn C. olivieri, de kleinste C. 
cross ei. Van de overige exem
plaren is nog niet bekend tot 
welke soort ze behoren. 

Lokoli 
Lokoli (500 ha) is een nloeras
bos, of nlisschien beter: een 
bos in een rivier. De rivier 
scheidt het dorp Denle in 
tweeën. Vervoer tussen het ene 
en het andere dorp gaat met 
een 'pirogue', een uitgeholde 
boomstam, die met een lange 
stok van de raffiapahn wordt 
voortgeduwd. Onze vallen zet
ten we uit op de schaarse stuk
jes droge grond op eilandjes en 
tussen de wortels van bomen. 
Het percentage vangsten was 
veel lager dan in Niaouli. 
Behalve knaagdieren en spits
lnuizen vingen we ook veel 
grote slakken, die de boots
mannen graag meenalnen voor 
de lunch. Een leuke vondst was 
een grote wittandspitslnuis met 
een lange staart lnet stijve 
haren. 
Ook hier werd een battue 
gehouden in het landbouw
gebied aan de oever van de 
rivier en met succes: we vingen 
zowel de veeltepelmuis Mas
tomys natalensis als Arvican
thus niloticus. 

Vanuit Lokoli inventariseerden 
we ook een teakplantage in 
Agrimey. We hadden drie ver-

schillende landschapstypen uit
gezocht: volgroeide bomen, 
regeneratievak en oever van 
een rivier. De vangsten in de 
teakplantage waren mager: tus
sen de volgroeide bOlnen vin
gen we één exemplaar van de 
'Beninese boslnuis'. Op de kap
vlakte vingen we één wittand
spitsmuis (Crocidura spec.) en 
langs het riviertje vingen we 
een Afrikaanse grasmuis Lem
niscomys striatus. 

De botanische tuin 
Aan het eind van ons verblijf 
was er op de universiteit van 
Abomey-Calavi een 'atelier' 
(Frans voor 'workshop') van 
twee dagen, waar we ervarin
gen uitwisselden over inventa
risatien1ethoden en waar we 
onze vangsten bespraken. Aan 
het eind van de eerste middag 
mochten we de Shernlan en 
klapvallen uitzetten in de bota
nische tuin bij de Universiteit. 
De volgende ochtend vingen 
we vier wittandpsitsnluizen, 
van tenminste twee soorten. 
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Een leuk resultaat, want ook in 
die tuin was nog niet eerder 
geïnventariseerd. 

Dankwoord: 
Ons werk in Benin werd moge
lijk gemaakt door het Neder
lands Comité voor de IU CN en 
de Van Tienhoven stichting. 
Vanuit Nederland werd inhou
delijke steun gegeven door 
Wün Berglllans en J aap de 
Visser. Het project werd ge
organiseerd door Guy Apol
linaîre Mensah en begeleid 
door Jean-Claude Codjia en 
Brice Sinsin. 
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Bebin et VZZ, Arnhem, 256 pp. 

Eric 171Omassen, Jan Piet Bekker, 
Marüke Drees, Dennis Wansink 

Natuurbescherndng 
en ondernemers 

Problemen die ondernemers 
ondervinden lnet de wetgeving 
voor beschermde dieren en 
planten kunnen vaak bevredi
gend worden opgelost. 
Een groot aantal ondernemers
organisaties en natuurbescher
mingsorganisaties -waaronder 
de VZZ- heeft minister Veer
nlan van LNV in april 2003 
aanbevelingen gedaan om de 
uitvoeringspraktijk van de soor
tenbeschenning te verbeteren. 
De aanwezigheid van be
schermde dieren en planten 
kan bouwplannen of bedrijfs
voering van ondernemers in de 
weg staan. De belangen van 
soortenbescherming en econo
mie zijn niet altijd te vereni
gen. De tegenstellingen wor
den echter te vaak onnodig 
scherp gesteld. Polarisatie geeft 
onnodige kosten en vertragin
gen voor het bedrijfsleven en 

zet de soortenbescherming ten 
onrechte in een negatief dag
licht, terwijl dit in de praktijk 
vaak kan worden voorkolnen. 
Daartoe hebben ondernemers
en natuurbeschenningsorgani
saties salnen voorstellen opge
steld. 
Allereerst is het nodig om de 
condities voor kwetsbare soor
ten en hun leefomgeving duur
zaam in stand te houden en 
actief te verbeteren; daarvoor 
zijn meer menskracht en finan
ciën nodig. Met robuustere 
populaties wordt de noodzaak 
onl elk individueel exemplaar 
van een soort te beschernlen 
immers minder. Verder dienen 
ondernemers toegang te krij
gen tot goede informatie over 
de Flora- en faunawet en de 
gevolgen voor hun bedrijfsacti
viteiten, en ook over ecologie 
en de verspreiding van soorten. 
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Een nieuwe beleidsregel moet 
wettelijke tennen verduidelij
ken en procedures stroomlij
nen. Ten slotte zijn een alge
lnene maatregel van bestuur en 
een beleidsbrief noodzakelijk 
voor de vrijstelling van de wet
telijke soortenbescherming in 
het geval dat reguliere bedrijfs
activiteiten in de knel komen 
door de aanwezigheid van zeer 
algeineen voorkonlende, niet 
bedreigde soorten. 
Zie voor de aanbevelingen die 
aan de nlinister gepresenteerd 
zijn de VZZ-website: 
www.vzz.nL 
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V1:l projecten 
De VZZ kan veel projecten uitvoeren door de steun van diverse 
instellingen en organisaties. Hieronder vindt u een overzicht van 
de projecten van 2002 lnet daarbij de verschillende subsidiënten. 

OVERZICHT VAN SUBSIDIËNTEN VZZ-PROJECTEN 

Folder 'Zoogdieren zijn altijd dichtbij' 
Haëlla Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, Nationaal Fonds 
Natuur- en Milieu-educatie. 

Geschiedschrijving 50 jaar VZZ 
Haëlla Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, Dierenralnpen
fonds, KF Heinfonds, Wereld Natuur Fonds, Heimans & Thijsse 
Stichting, Publicatiefonds Lutra. 

Dennis Wansink BraakbalpluismSllifestatie 
Wereld Natuur Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds. 

Benin seminar + workshop 
Van Tienhoven Stichting, Nederlands Comité voor IUCN. 

Meervleermuizell Z-Holland 
Haëlla Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds Z-Holland, Die
renrampenfonds, KF Heinfonds, Wereld Natuur Fonds, Leids 
Universiteitsfonds, Stichting De Linde, Zuidhollandse Milieu
federatie, ter Pelkwijk fonds, St. Vleermuis bureau, Gravin van 
Bylandt Stichting, Suzanne Hovinga Stichting, Fonds 1818. 

Meervleennuizen Randmeren Gelderland 
Provincie Gelderland. 

VIeren in stallen Gelderland 
Provincie Gelderland. 

EekhoomnestenteHing 2002 
Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds, Wereld Natuur Fonds. 

Meetnet Braakballen 2001-02 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Expertise Centrum LNV. 

Meetnet Dagactieve zoogdieren 2001-03 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Expertise CentrU111 LNV. 

Meetnet VIeennuiswintertellingen 2001-03 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Expertise Centrum LNV. 

Nationale vleennuistelavond 2002 
Bacardi Bat Protection Stichting. 

Verspreidingsonderzoek kleine zoogdieren 
Expertise Centrum LNV. 

Vleermuizen en kerken Z-Kennemerland 
Haëlla Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds N-Holland, Die
renrmnpenfonds, KF Heinfonds, Wereld Natuur Fonds, DVR 
Stichting, Bacardi Bat Protection Stichting, Stichting Vleernluis
bureau. 
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Ontwerplijst Habitatrichtlijngebieden 
In februari 2003 111aakte het 
Ministerie van LNV de 'Ont
werp~lijst aan te nlelden Habi
tatrîchtlijngebieden' bekend. 
Elke Lidstaat van de Europese 
Unie~ die de Habitatrichtlijn 
ondertekend heeft, moet zo'n 
lijst met zogenaamde Speciale 
Beschermingszones bij de Eu
ropese ComnlÎssie aanleveren. 
Alle gebieden van alle Lid
staten tezamen Inoeten uitein
delijk een netwerk vormen 
(Natura 2000) waannee het 
duurzaam voortbestaan van 
vegetaties en soorten gewaar
borgd wordt. 
Nederland liep op dit punt ach
ter. Weliswaar had Nederland 
al eerder een lijst met gebieden 
aangeleverd, maar die was vol· 
gens de Europese C0111missÎe 
niet voldoende on1 aan de doel
stelling 'duurzaam voortbe
staan van vegetaties en soorten! 
te voldoen. In februari 2003 
nlaakte het ministerie een lijst 
n1et aanvullingen bekend. 
Iedereen kon hierover zijn 
mening geven, voordat de lijst 
naar de Europese Cominissie 
gestuurd wordt. De VZZ heeft 
van die gelegenheid gebruik 
gemaakt, want volgens ons vol
doet de lijst nog steeds niet aan 
de doelstelling van de Habîtat
richtlijn. 
Onze belangrijkste kritiek richt 
zich op de wijze waarop gebie
den geselecteerd zijn. In de 
Habitatrichtlijn staat welke cri
teria hiervoor toegepast moe
ten worden. Het ministerie van 
LNV heeft deze echter niet 
gebruikt of slechts ten dele. Zo 
is zij bij de selectie uitgegaan 
van 'gebieden waar het habitat
type of het leefgebied van een 
soort een goede (of herstel
bare) kwaliteit heeft'. Bij de 
selectie hoort echter uitgegaan 
te worden van het belang van 
het gebied voor het duurzaaln 
Î11standhouden van de betref
fende soorten en habitats. 
Gebieden met een slechte of 
mindere kwaliteit, lnaar met 
een belangrijke functie (bijv. 
als verbinding tussen twee 

kerngebieden), dienen behou
den te blijven. Het negeren van 
dit ecologische uitgangspunt 
kan het duurzaam voortbestaan 
van de twee kerngebieden en 
daarmee van de populatie in 
Nederland en ten aanzien van 
de noordse woelmuis zelfs in 
de wereld in gevaar brengen. 
Volgens de VZZ is het daarom 
vereist en van essentieel inhou
delijk belang dat, voor het zin
vol functioneren van de gebie
den, de selectie geschiedt in 
combinatie met: 
- het formuleren van op de 

betreffende soort( en) gerichte 
instandhoudingsdoelstellingen, 

- het ontwikkeien van een ma-

nagelnentplan voor het be
treffende gebied, 

- het ontwikkelen van metho
den voor, en het uitvoeren 
van monitoring van de staat 
van instandhouding van de 
habitats en soorten. 

N aast deze algemene kritiek en 
aanbevelingen heeft de VZZ 
gereageerd op de lijst met 
gebieden die Nederland aan
wijst voor de noordse woel
muis, de bruinvis en zes vleer
muissoOlien. Voor een gede
tailleerd overzicht hiervan zie 
de VZZ-website: www.vzz.nl. 

Dennis Wansink 

Algemene ledenvergadering 
Tijdens de Algemene Leden
vergadering van 26 april jongst
leden presenteerde het VZZ
bestuur zijn visie voor de toe
komst van de VZZ. Het uit
gangspunt voor de visie is 
alnbitieus, namelijk DE zoog
diervereniging van Nederland 
worden. De ambities zijn om 
het aantal leden sterk te laten 
groeien, een netwerk van 
Zoogdierwachten op te zetten, 
kennis over het voorkonlen van 
zoogdieren in heel Nederland 
te verzaInelen en een gewaar
deerde en gevraagde partner 
voor overheden, bedrijfsleven 
en andere verwante organisa
ties te zijn. 

Het bestuur denkt dit te reali
seren door: 
- de bestaande samenwerking 

tussen professionals en vrij
willigers vast te houden; 

- het voortzetten van de profes
sionalisering van het bureau; 

- het verhelderen van de be
stuurs- en organisatiestruc
tuur; 

- het inzicht in het financiële 
reilen en zeilen van de vereni
ging te verbeteren; 

- een scheiding aan te brengen 
tussen verenigingsactiviteiten 
en betaalde opdrachten. 

Het laatste betekent het oprich
ten van een stichting of BV 
waarin risicodragende activitei
ten en projecten ondergebracht 
worden. 
Deze stichting/BV heeft lnede 
tot doel de leden- en bescher
J11ingsactiviteiten van de ver
eniging te realiseren. Op de 
Ledenvergadering in 110vell1ber 
2003 zal het bestuur met een 
uitgewerkt voorstel voor de 
nieuwe organisatiestructuur ko
men. Daarin zal ook het resul
taat van de discussie, die naar 
aanleiding van het middag
programma gevoerd is, lneege
non1en worden. 

Het middagprogramma ging 
over de internationale activitei
ten van de VZZ. De aanwezige 
leden waren allen van lTIening 
dat de VZZ zich nadrukkelijker 
internationaal moet profileren 
en actiever internationale sa
menwerking moet zoeken. 

Dennis Wansink 
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VZZ-Winkel prijslijst mei 2003 
Een greep uit het assortiment. 

Kijk op de website (www.vzz.nl) voor een overzicht. 
niet leden verzend-

Ansichtkaarten (per set van 14 stuks) 
Belangrijke zoogdiergebieden in Nederland 
Belgische wetgeving i.v.m. zoogdieren 
lubileumboek 50 jaar VZZ 
Vijftig jaar VZZ (geschiedschrijving) 
Klachtenatbandeling beschermde zoogdieren 
Knaagdierengids van Benin (Franstalig) 
Veldgids Diersporen 
Zoogdieren en wetlands 
Zoogdieren langs de waterkant, 
symposiumverslag 
Zoogdieren van Overijssel 
Zoogdiermonitoring 
Zoekkaart muizenschedels in uilenbraakballen 
Rapporten Veldwerkgroep VZZ 
(prijs per stuk) 
Tijdschriften 
Lutra (nummers van afgelopen 2 jaar) 
Lutra (nummers ouder dan 2 jaar) 
Zoogdier (nummers van afgelopen 2 jaar) 
Zoogdier (nummers ouder dan 2 jaar) 
Zoogdier (digitale Index in Dbase, 
Excel of ander format 
Index literatuur 1959-1998 
The Badger, bibliografie van literatuur 
(6e editie) 
Het voorkomen van doodgereden egels 
(VZZ-medJ7) 
Video Egels onder Weg 
Marterpassen( I tlm IX) per stuk 
Braakballen pluizen 
Breek de code van de braakbal CD-ROM 
Veldgids Vleermuizen in Europa 
The Mammals of ARUBA 

leden kosten 

6,80 
11,35 
2,30 

19,95 
12,50 
6,80 

15,00 
27,20 
3,40 

4,55 
22,65 
4,55 
2,30 

4,55 

10,00 
5,00 
4,50 
2,50 

4,55 
7,05 

4,55 

11,35 
11,35 
3,40 
7,95 

25,00 
27,20 
11,35 

6,80 
9,10 
1,15 

16,95 
10,00 
4,55 

11,50 
24,00 
2,30 

3,40 
18,15 
3,65 
2,30 

3,65 

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

4,55 
7,05 

3,65 

9,10 
11,35 
2,70 
5,95 

25,00 
22,65 

9,10 

1,30 
2,75 
1,15 
2,95 
3,50 
2,30 
3,00 
4,55 
1,30 

2,30 
3,65 
2,30 
0,90 

1,80 

2,30 
2,30 
1,30 
1,30 

0,90 
0,90 

2,50 

2,50 
5,45 
2,50 
1,60 
1,60 
2,50 
2,75 
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Uit het bestuur 
De vereniging is afgelopen tijd weer actief 
geweest als het om beschenning gaat. Zoals bij 
velen bekend zal zijn heeft Herman Limpens 
al enkele keren vanuit de VZZ de cursus 
'Vleermuizen en Planologie' georganiseerd. Een 
groot aantal leden en niet leden heeft de cursus 
nu al gevolgd en ze voorziet duidelijk in een 
behoefte. De cursus behandelt de relatie tussen 
de beschenning van vleermuizen (en andere 
zoogdieren) en de nieuwe wet-en regelgeving. 
Het effect van een cursus is altijd moeilijk te 
nleten. Opvallend is echter wel dat met name 
Rijkswaterstaat de laatste tijd expliciet rekening 
houdt lnet deze groep zoogdieren door onder
zoek te laten doen in uitvoeringsprojecten. 
Ook onze vertegenwoordigers in de provinciale 
klankbordgroepen soortenbeleid zijn actief 
en met name Noord-Brabant kan worden ge
noemd. Zo wordt daar gewerkt aan een provin
ciale Rode Lijst van zoogdieren. Een activiteit 
waarbij ons bureau dan weer wordt ingescha
keld als het om verspreidingsgegevens en ande
re kennis gaat. Maar in meer provincies leiden 
de activiteiten van vertegenwoordigers van de 
VZZ tot (betaald) werk voor 011S bureau. 
De werkgroep Zoogdierbescherming, in de per
soon van Marijke Drees, samen met Hennan 
Limpens en het bestuur heeft gezorgd voor 
een inspraakreactie op de ontwerplijst van het 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij lnet aan te wijzen te beschernlen ge
bieden in het kader van de Habitatrichtlijn. 
Ook individuele leden dienen bezwaarschriften 
in, of adviseren overheden, zoals Jaap Mulder 
met betrekking tot de vos. 

Als actie vanuit het bureau, gericht op bescher
ming en educatie, lTIaar dan op Europees 
niveau, nloet het project 'Zoogdieren van 
Bulgarije' worden genoemd. Het heeft als doel 
Bulgarije in staat te stellen te voldoen aan de 
Europese Habitatrichtlijn en het draagvlak voor 
zoogdierbescherming in het land te vergroten. 
Met een groot aantal Bulgaarse organisaties 
wordt samengewerkt, waarbij de VZZ zich richt 
op het overdragen van haar kennis en ervaring 
In et zoogdierinventarisaties (methoden en 
technieken). We hopen dat het gefinancierd 
wordt uit een programma van LNV. 

Namens het bestuUJ~ R. van Apeldoorn 

Sluitingsdata 
Artikelen, waarnemingen en 
korte berichten zijn erg welkom 
op het redactie-adres. 

Sluitingsdata kopij: 
nummer 3: 10 Juli 2003 
nummer 4: 1 oktober 2003 
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Adressen 
VZZ~Bureau en ledenadministratie en redactie: 
Oude Kraan 8,6811 LJArnhem, Tel. 026-3705318, 
fax 026-3704038, E-mail: zoogdier@vzz.nl 
Website vvww.v'Z2.nl 
Veldwerkgroep Nederland: 
Eric Thomassen, Middelste gracht 28, 2312 TX 
Leiden, Tel. 071-5127761, 
E-mail: eridhomassen@hetnet.nl 
Materiaaldepot Veldwerkgroep: 
Menno Haakma, E-máil: mshaakma@hetnet.nl 
Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN-VZZ): 
Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem, 
E-mail: vleermuiswerkgroepnederland@vzz.nl 
Informatiepunt Zeezoogdieren: 
Marjan Addink, Naturalis, Postbus 9517, 2300 RA 
Leiden, E-mail: addink@nnm.nl 
Boommarterwerkgroep Nederland: 
Ben van den Horn, Celsiusstraat 4, 3817 XG 
Amersfoort, TeL 033-4625970 (p), 
E-mail: belise@freeler.nl 
Beverwerkgroep: 
Annemarieke van der Sluijs, Niemeijerstraat 
18, 6701 CS Wageningen, Tel. 0317-413513 Cp), 
E-mail: jeroen-annemarieke@wanadoo.nl (p) 
a.vandersluijs@vzz.nl (w) 
Zoogdierwerkgroep Overijssel: 
Nico Driessen, pla Natuur & Milieu Overijssel, 
Stationsweg 3, 8011 CZ Zwolle, TeL 038-4217166. 
E-mail: driessen@natuurmilieu.nl 
Medewerker Zoogdier in België: 
Dirk Criel, Zottegemstraat 2, 9688 Maarkedal, 
055-456610 (B) 
Natuurpunt 
Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen, 
Tel. 015-297216, www.natuurpunt.be. 
Contactpersoon Zoogdieren en Vleermuizen 
Sven Verkem 

Aanwijzingen voor auteurs 
Artikelen dienen populair-wetenschappelijk van 
aard te zijn en niet elders gepubliceerd. De voor
keur gaat uit naar stukken over de (in het wild 
levende) zoogdieren van de Benelux. Ook korte 
mededelingen en bijzondere waarnemingen zijn 
welkom. Tekst zonder opmaak aanleveren op 
diskette of per e-mail (redactie.zoogdier@vzz.nl). 
Zorg voor ruim illustratie-materiaal, maar houd 
dit gescheiden van de rest. In geval er copyright 
op de illustraties berust moet de auteur toestem
ming hebben voor het gebruik ervan. Beperk het 
aantal literatuurverwijzingen tot enkele essen
tiële. Per artikel kan van slechts één auteur het 
adres vermeld worden, van de overigen alleen 
de naam. Met vragen over inhoud enlof vorm 
kunt u altijd contact opnemen met de redactie 
(voor adressen zie colofon). 
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Zoogdieren leven rondom ons tot in de tuin en soms zelfs in huis, maar je merkt er weinig van. 
Het is een kunde inzicht te krijgen in deze dieren. Mensen vinden zoogdieren lief, maar ze zijn 
niet voor de 'millions'. Zulke zoogdieren heb je ook, de succesnummers voor het grote publiek: 
koe en varken voor het opeten en hond en kat voor het liefhebben. 

Waarom breekt er eigenlijk nooit een plaag uit onder die liefhebbeesten? Bijvoorbeeld de 
kattenpest of de hondensars, waanla ze bij duizenden worden geruimd? Trap ik tenlninste niet 
meer in de poep en gaan mensen, bij gebrek aan beter, weer van elkaar houden. Onder de groep 
'niet-succesnummers' breken bij tijd en wijle ook enorme plagen uit, maar niemand ziet het. 
Waar is het wilde konijn gebleven? 

Volgens lnij zijn ze massaal gestorven aan de een of andere konijnenziekte. Niets hierover in 
Zoogdier en geen grote groepen verbaliserende AIDIers, die de ziekte komen indammen: 
"Meneer de boswachter u hebt uw konijnen nog niet opgehokt". Ook geen drie kiloilleter 
ruimingzones rond verdachte burchten of een stoer opererende landbouwminister nlet kroko
dillentranen, die zoölogen een contactbeperking oplegt. 

Niemand weet het, en niemand vertelt het mij. Ik mag mijn medezoölogen blijven ontmoeten 
en zoek nog steeds naar wat er kennelijk niet meer is. Toch maar eens mijn gedachten ruimen. 

Zoogdier, om (Op) te ruimen 
Zoogdier is het meest informatieve zoogdierenblad in de Beneluxen verschijnt elk kwartaal. 

Word lid van de VZZ inclusief Zoogdier, of inclusief Zoogdier en Lutra voor € 15,00 
respectievelijk € 25,00 voor 2003. 
U ontvangt gratis het jubileum boek en een kalender voor 2003. 

Schrijf naar de VZZ, Oude Kraan 8, 6811 LJ te Arnhem of naar zoogdier@vzz.nl, 
of bel naar +31 (0)263705318. 
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