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De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door
de bacterie Borrelia burgdorferi. Mensen
en dieren worden hiermee geïnfecteerd via
de beet van een teek. Volgens schattingen
van het RIVM zijn er ruim één miljoen
mensen die jaarlijks door een teek gebe-
ten worden. Tussen de twintig- en dertig-
duizend mensen krijgen hierdoor de ziekte
van Lyme. De klachten bij patiënten met de
ziekte van Lyme zijn nogal verschillend. De
meeste mensen krijgen een kenmerkende
rode ring bij de plek van de tekenbeet, een
erythema migrans. Een kleinere groep
krijgt, al dan niet na een rode ring, ernsti-

gere vormen van Lymeziekte. Het kan gaan
om gewrichts- of neurologische klachten
of een typische huidafwijking waarbij de
huid dun en rimpelig wordt. De ziekte is
meestal goed te behandelen met antibio-
tica. Bij een klein deel van de patiënten
blijven daarna lichamelijke klachten. On-
duidelijk is of een langdurige behandeling
met antibiotica deze klachten vermindert
of wegneemt.
Uit onderzoek blijkt dat de afgelopen de-
cennia steeds meer mensen naar de huis-
arts zijn gegaan met tekenbeten en met de
eerste verschijnselen van de ziekte van

Lyme. Of dat komt door een toename van
besmette teken of van de bewustwording
over de ziekte is onbekend. Het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) en Wageningen Universiteit en Re-
search Centrum (WUR) doen nu samen
onderzoek aan teken en hun ziektever-
wekkers. Eén van de belangrijkste doelen
is om de tekencyclus en de Borrelia-bac-
terie beter te begrijpen. 

Tekencyclus In Nederland komen on-
geveer 15 tekensoorten voor. De meeste
zal men zelden tegenkomen. Alleen de

Veel natuurliefhebbers weten dat teken de ziekte van Lyme kunnen overbrengen. Dat zoogdieren

daarbij een dubbele rol spelen, is veel minder bekend. Toename van de ziekte heeft gezorgd voor

meer onderzoek naar de ziekte en naar teken. Wat weten we nu over de overdracht van die ziekte, de

rol van zoogdieren hierin en de impact van meer natuur in Nederland?

Hein Sprong en Willem Takken

Meer teken in de natuur: 
een goed teken?

Teek. Foto Shutterstock.
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schapenteek (Ixodes ricinus) brengt de
Borrelia-bacterie over naar mensen.
Schapenteken hebben vier levensstadia: ei,
larf, nimf en volwassen dier (figuur 1A en
B). Teken hebben acht poten, net als alle
spinachtigen. Een larf heeft zes poten en
is daardoor te onderscheiden van een nimf
en een volwassen teek.
Teken kunnen verward
worden met luisvliegen
(figuur 1C). Deze hebben
zes poten en zitten voor-
namelijk op herkauwers.
Zij zijn meestal vleugel-
loos en voeden zich ook met bloed. Luis-
vliegen kunnen ook mensen bijten. 
Schapenteken hebben een schildje op hun
rug met daaronder een lichaampje dat
enorm kan opzwellen tijdens een bloed-
maaltijd. Ze kunnen onder andere kool-
zuurgas, geurstoffen en vibraties
waarnemen. Veranderingen hierin zijn een
signaal dat een gastheer in de buurt is. Bij
de juiste weersomstandigheden kruipt een
teek omhoog in de vegetatie en wacht. Als
een gastheer passeert haakt hij zich met
zijn voorpootjes vast en gaat op zoek naar
een geschikte plek om een bloedmaaltijd
te nemen. Het speeksel van een teek voor-
komt dat het bloed stolt en werkt verdo-
vend. In het speeksel kunnen
ziekteverwekkers zoals de Borrelia-bacte-
rie zitten waarmee mensen en dieren
geïnfecteerd kunnen worden. 

Rol van (zoog)dieren in cyclus
Een vrouwtje legt ongeveer 2000 eitjes in

de strooisellaag op de grond. Na drie tot
zes maanden komen hier larfjes uit. Deze
zijn niet kieskeurig: zij voeden zich op na-
genoeg alle koud- en warmbloedige die-
ren: muizen, vogels, hagedissen, egels,
reeën, honden, katten en mensen. De
bloedopname van een larfje duurt onge-

veer drie dagen. Daarna valt deze van de
gastheer in de strooisellaag om te vervel-
len tot nimf. Nimfen voeden zich op de-
zelfde gastheersoorten als larven. Hoewel
heel belangrijk voor de Borrelia-cyclus,
worden nimfen slechts sporadisch gevon-
den op muizen. Een nimf voedt zich gedu-
rende vijf dagen, waarna deze vervelt in de
strooisellaag. 
Volwassen teken worden hoofdzakelijk
aangetroffen op grote zoogdieren zoals
reeën en herten, maar ook op huisdieren
en mensen. Paringen (figuur 1B) vinden
vooral plaats op grotere zoogdieren zoals
reeën. De geschatte dichtheid van volwas-
sen teken in een bos is 2 per 100 m2, ter-
wijl er soms wel 200 volwassen teken op
één ree worden aangetroffen. De levenscy-
clus van een teek neemt naar schatting
twee tot zes jaar in beslag, veel langer dan
bijvoorbeeld de levensduur van een muis. 
Verspreiding van teken vindt hoofdzakelijk
via gastheren plaats. De schapenteek

komt in heel Nederland voor, vooral in bos,
heide, natuurlijke graslanden, maar ook in
stadsparken en tuinen. Teken worden
vooral aangetroffen op schaduwrijke plaat-
sen. 
Slechts een klein deel van de teken voltooit
de ontwikkelingscyclus. Uit de 2000 eitjes

die een vrouwtje legt komt
slechts een tiental volwas-
sen teken voort. Doodsoor-
zaken zijn onder andere
voedselgebrek en predatie.
Ook is er een klein parasi-
tair wespje, Ixodiphagus

hookeri (figuur 1D), dat eitjes in teken legt. 

Steeds meer teken in Neder-
land? Een toename van het aantal teken
in Nederland zou één van de verklaringen
kunnen zijn voor de toename van het aan-
tal tekenbeten en het aantal mensen met
Lymeziekte. De natuur in Nederland is de
afgelopen decennia veranderd. Het areaal
waar teken kunnen voorkomen is in de af-
gelopen 10 jaar met circa 20 procent toe-
genomen. Vooral het oppervlak van
bosrijke gebieden is gegroeid ten koste van
land- en akkerbouwgebieden. Het vergro-
ten en verbinden van natuurgebieden is
een bewuste keuze van de overheid ge-
weest om zo te komen tot één ecologische
hoofdstructuur. Zo kunnen planten en die-
ren zich gemakkelijker verspreiden, maar
ook hun parasieten en ziekteverwekkers.
Neemt het aantal gewervelde dieren en
daarmee het voedselaanbod voor teken
toe, dan neemt waarschijnlijk ook het aan-

“ De levenscyclus van een teek duurt 
langer dan die van een muis”

Figuur 1. A: De verschillende stadia van

de schapenteek. Vrouwtje (linksboven),

mannetje (linksonder), nimf (rechtsbo-

ven) en larfje (rechtsonder). B: Een pa-

rend tekenpaar: volgezogen

vrouwtjes-teek en een mannetjes-teek.

C: De vleugelloze hertenluisvlieg (Bron:

www.biopix.dk). D: De teken-wesp, Ixodi-

phagus hookeri, één van de weinige na-

tuurlijke vijanden van teken.



tal teken in een gebied toe. Bosvogels heb-
ben geprofiteerd van uitbreiding van het
bosareaal. Ook reeën doen het goed: van
30.000 in 1980 nam het aantal toe tot on-
geveer 70.000 in 2008. In steeds meer na-
tuurgebieden worden grote grazers, zoals
runderen en schapen ingezet. Of popula-
ties van verschillende kleine knaagdieren
(muizen) en insecteneters (egels en spits-
muizen) in de afgelopen decennia zijn toe-
of afgenomen is niet goed bekend. Hun
dichtheden kunnen enorm variëren. Een
aantal jaren met veel beukennootjes of ei-
kels kan een grotere muizendichtheid tot
gevolg hebben, wat leidt tot
een toename van het aan-
tal teken. 
Teken zijn koudbloedig en
worden pas actief vanaf
een graad of 7º C. Het aan-
tal dagen in Nederland met
temperaturen boven de 7º C is sinds 1985
met 30 toegenomen. Teken kunnen dus
meer dagen per jaar actief zijn dan voor-
heen. Dit is echter niet helemaal zeker
omdat ook factoren als luchtvochtigheid,
microklimaat, energiehuishouding en bio-
ritme van invloed zijn. 

Borrelia-cyclus Tekenlarfjes worden
zonder Borrelia-bacteriën geboren, maar
kunnen besmet raken tijdens hun eerste
bloedmaaltijd op een geïnfecteerd dier. De
bacteriën komen in de darm van de larve
terecht en blijven daar in leven, ook als de
larve vervelt tot nimf. Zo’n besmette nimf
infecteert een gastheer, waarna de larven
die zich daar op voeden besmet raken.
Daarmee is de Borrelia-cyclus rond. Om
een Borrelia-cyclus te voltooien heb je dus

een gewerveld dier nodig waarop zowel
larven als nimfen zich voeden. Volwassen
teken spelen geen doorslaggevende rol in
de Borrelia-cyclus, maar kunnen wel be-
smet zijn en zelfs mensen infecteren. 

Ook het leven van een Borrelia-bacterie
kent vele gevaren. Ongeveer 15% van de
teken-nimfen is besmet met Borrelia, wat
suggereert dat het overgrote deel van de
larven heeft gevoed op niet-geïnfecteerde
dieren. Sommige diersoorten, zoals bos-
muizen, blijven hun leven lang geïnfec-
teerd met Borrelia, omdat de bacterie het

immuunsysteem weet te ontduiken. Vogels
zijn slechts tijdelijk geïnfecteerd, zodat
overdracht van de bacterie maar beperkt
plaats vindt. Reeën en herten hebben zo’n
sterke afweer tegen Borrelia dat zij niet
geïnfecteerd raken. Zij dragen niet bij aan
de Borrelia-cyclus, maar wel aan de te-
kencyclus. De bacterie is voor zijn voort-
bestaan dus afhankelijk van muizen en
vogels.

Meer “soorten” Borrelia Borrelia
is eigenlijk een verzamelnaam van een
grote familie die Borrelia burgdorferi
senso lato wordt genoemd. Deze familie
bestaat uit een 19-tal genospecies (“soor-
ten”). Zie tabel 1 voor een overzicht van de
in Europa voorkomende genospecies en
hun gastheren. De genospecies verschil-

lend sterk van elkaar. Genetisch gezien lij-
ken mensen en chimpansees veel meer op
elkaar dan bijvoorbeeld B. afzelii en B. ga-
rinii. Toch kunnen minstens zeven geno-
species de ziekte van Lyme veroorzaken.
De verschillende uitingsvormen van de
ziekte van Lyme worden waarschijnlijk ver-
oorzaakt door verschillende genospecies.
De hiervoor genoemde huidafwijking wordt
geassocieerd met Borrelia afzelii, neuro-
logische klachten met B.garinii en ge-
wrichtsklachten met B. burgdorferi sensu
stricto. Mensen dragen niet of nauwelijks
bij aan de Borrelia-cyclus, omdat ze te

weinig door teken worden gebeten
en in de meeste gevallen tijdig be-
handeld worden met antibiotica. 
Iedere genospecies heeft zich ge-
specialiseerd om zich tegen het af-
weersysteem van enkele gastheren
te wapenen. Anders gezegd: iedere

genospecies heeft een eigen cyclus. Bor-
relia afzelii komt bijvoorbeeld wel voor in
muizen, maar kan zich moeilijk handhaven
in vogels. B. garinii overleeft niet in mui-
zen, maar wel in vogels. Een gewervelde
die gebeten wordt door een besmette nimf
is een soort van filter: slechts één of twee
verschillende Borrelia-genospecies wor-
den doorgegeven aan tekenlarven. In een
gebied met relatief veel muizen worden
met B. garinii besmette nimfen dus ‘weg-
gevangen’ door muizen, waardoor de kans
klein wordt voor zo’n nimf om weer een
vogel te vinden om de bacterie door te
geven aan larven.

Risico voor de mens Een belang-
rijke vraag over de schapenteek en de Bor-
relia-bacterie is nog niet beantwoord: hoe

Soort (Borrelia burgdorferi senso lato) Verdeling (%) Voornaamste gastheer

Borrelia afzelii 65 Knaagdieren

Borrelia garinii 20 Vogels

Borrelia bavariensis 5 Knaagdieren

Borrelia valaisiana 5 Vogels

Borrelia burgdorferi s. s. 2 Hondachtigen (Vos)

Borrelia spielmanii 2 Slaapmuizen (Hazelmuis)

Borrelia lusitaniae 1 Hagedissen
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“ Meer gewervelde dieren, 
meer voedselaanbod voor teken”

Tabel 1  Genospecies van de bacteriën die de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken, het percentage waarmee teken met deze

genospecies besmet zijn en de voornaamste gastheren van deze bacteriën. De tekendichtheid, hun besmettingsgraad en

de onderlinge verdeling van de Borrelia-genospecies hangt af van de hoeveelheid gastheren in een gebied en hun onder-

linge verhoudingen (diversiteit).



bepaalt de samenstelling van gewervelde
dieren in een gebied het aantal met Bor-
relia besmette teken en daarmee het in-
fectierisico voor mensen? Schapenteken
zijn niet kieskeurig wat hun voedsel be-
treft, Borrelia wel. Amerikaanse studies
laten zien dat een hoge biodiversiteit kan
leiden tot een lage besmettings-
graad van teken met de Lyme-bac-
terie. Of dat in de Nederlandse
situatie ook zo is moet nog worden
onderzocht. In de Verenigde Staten
is er maar één genospecies, dus
één type Borrelia-cyclus. In Neder-
land hebben we minstens zeven
genospecies, ieder met zijn unieke gast-
heerbereik. Een hoge diversiteit van gast-
heren kan dus leiden tot een grotere
diversiteit aan Borrelia genospecies. Bo-
vendien zijn er meer ziekteverwekkers die
door teken worden overgedragen, waaron-
der Rickettsia’s, Babesia’s, Anaplasma en
Neoehrlichia. Over de verspreiding van
deze ziekten is nog weinig bekend. In Mid-
den- en Oost-Europa zijn schapenteken
besmet met een virus dat ernstige her-
sen(vlies)ontsteking (teken-encephalitis)
kan veroorzaken. Gelukkig komt dit virus
nog niet voor in Nederland.

Ziekte van Lyme: ingrijpen in de
natuur? Voor de ziekte van Lyme is er
op dit moment nog niet één voor de hand

liggende oplossing, zoals een vaccin. Op
verschillende niveaus wordt gewerkt aan
‘kleine’ oplossingen. Door verschillende
instanties wordt onderzocht hoe de dia-
gnostiek en behandeling van Lymeziekte
verbeterd kan worden. Voorkomen is na-
tuurlijk beter dan genezen. Er wordt al

veel voorlichting gegeven aan het publiek,
maar dat kan misschien nog wel beter, bij-
voorbeeld door verschillende doelgroepen
op het juiste moment en op de juiste plaats
te informeren. Een eerste stap is de ont-
wikkeling van Tekenradar.nl, waarbij nut-
tige informatie over teken(beten) wordt
gecombineerd met een ‘tekenactiviteits-
verwachting’. De volgende stap is het
maken van een handige app voor smart-
phones. 
Het lijkt er op dat teken en de ziekte van
Lyme profiteren van meer natuur in Ne-
derland. Samen met de WUR onderzoekt
het RIVM of er mogelijkheden zijn om iets
aan het aantal teken of de Borrelia-be-
smetting te doen. Vooral op plaatsen waar
veel mensen in de natuur recreëren zou

dat het aantal tekenbeten kunnen vermin-
deren. We zijn op zoek naar methoden die
minimale effecten hebben op de natuur en
het liefst al gebruikt worden in het natuur-
beheer. Het kan gaan om het maaien van
picknick- en speelplaatsen, het aanpassen
van wandelpaden of het wildbeheer. Zover

is het nog niet. Er vindt nu onderzoek
plaats naar de relatie teek – Borrelia -
gastheer. Verder zijn we in gesprek met
natuurorganisaties hoe we gezamenlijk
kunnen bijdragen aan een gezonde na-
tuur voor mens en dier
( zie tabel 2).

Dr. Hein Sprong is verbonden aan het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi-
lieu te Bilthoven en Prof.dr.ir. Willem Tak-
ken werkt bij het Laboratorium voor
Entomologie van de Wageningen Universi-
teit.

Verder lezen?

Zie voor literatuur naar aanleiding van dit arti-
kel www.zoogdierwinkel.nl/zoogdier. Referen-
ties in dit artikel verwijzen naar op deze
website vermelde publicaties.

Handige websites:
• Tekenradar.nl
Website van RIVM en WUR over teken en teken-
beten.
• Biomaatschappij.nl
Informatieboekje over teken en de ziekte van
Lyme. 

Onderdeel Vraag Interventie-onderzoek Gewenst effect

Teek Wanneer, waar en hoe worden Entomopathogene schimmels Minder teken
tekenlarven besmet met een 
Borrelia-bacterie?

Gastheer Wat is de relatie tussen dichtheid Wildbeheer Doorbreken van de tekencyclus
& diversiteit van zoogdieren en 
de dichtheid & Borrelia-besmetting 
van teken?

Pathogeen Welke gastheer gebruikt iedere Landschapsbeheer Minder teken
Borrelia-genospecies voor 
overdracht op de volgende
tekengeneratie?

Mens Hoe zorgen we ervoor dat mensen Effectmeting van Betere controle op tekenbeten
teken op tijd verwijderen? voorlichtingsmethoden

Natuur (Hoe) kunnen we het risico op Betrokkenheid van natuurorganisaties vergroten
tekenbeten in recreatieve natuur-
gebieden verkleinen met minimale Alleen gewenste interventiemethoden ontwikkelen
effecten op de natuur? 
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”Bosmuizen levenslang 
geïnfecteerd met 

Borrelia”

Tabel 2 Het gezamenlijke onderzoeksproject van de WUR en het RIVM heet “Shooting the Messenger”. Het bestaat uit vijf onderdelen, waarvan drie erop ge-

richt zijn meer inzicht te krijgen in de relatie teek, zoogdier en ziekteverwekker. Deze drie projecten onderzoeken ook een aantal duurzame methoden om de

hoeveelheid teken te verminderen in bijvoorbeeld recreatieve gebieden. Eén onderdeel richt zich op de verbetering van de zogenaamde ‘eigen-effectiviteit’ van

mensen. In het onderdeel ’Natuur’ overleggen we met een aantal natuurorganisaties, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Landschappen. 
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Natuurgebied De Onlanden ligt in Noord-
west-Drenthe en het aangrenzende deel
van de provincie Groningen. Het veenwei-
degebied hier is de afgelopen vier jaar
langzaam veranderd in een 2500 ha groot
doorstroommoeras, dat ook als waterber-
ging functioneert. Het waterpeil in De On-
landen is 30 tot 60 centimeter omhoog
gegaan, waardoor de weilanden nu groten-
deels onder water staan. De waterstand
gaat op en neer met de hoeveelheid water

die via twee beeksystemen vanuit hoger
gelegen delen van Drenthe in het gebied
terechtkomt.

Unieke kans Deze totale biotoopver-
andering is een unieke kans om de veran-
deringen in de muizenpopulatie in het
gebied te volgen. Speciale aandacht gaat
uit naar de waterspitsmuis. Uit braakbal-
onderzoek is bekend dat de soort al voor
de herinrichting op een aantal plekken in

het gebied leefde. De verwachting is dat de
soort flink zal profiteren van de overgang
naar een moerasbiotoop. Sinds 2009 wor-
den de ontwikkelingen gevolgd.
Het onderzoek in De Onlanden loopt via
twee sporen, braakbalanalyse en vangsten
met live-traps. In en rondom De Onlanden
komen jaarrond kerkuilen (Tyto alba) voor,
die ook in het natuurgebied jagen. Door zo
veel mogelijk braakballen van zo veel mo-
gelijk kerkuilen uit te pluizen, wordt een

Foto 1: Eén van de gevangen waterspitsmuizen. Zware bouw en forse achterpoten. Foto Wim van Boekel

De waterspitsmuis (Neomys fodiens) is in Nederland een schaars voorkomende soort, die gebonden is

aan waterrijke biotopen. Aanwezigheid van waterspitsmuizen in een gebied wordt beschouwd als indi-

cator voor een goede waterkwaliteit en rijke waterfauna. De waterspitsmuis haalt een groot deel van

zijn voedsel uit het water en kan zo de concurrentie met de bosspitsmuis aan. Het lijkt allemaal vrij

simpel, maar onderzoek in De Onlanden laat een ander beeld van Europa’s grootste spitsmuis zien.

Wim van Boekel 

Verrassingen rond Jerommeke

Onderzoek waterspitsmuizen in De Onlanden



beeld gekregen van de veranderingen in de
muizenstand. 
De live-traps worden jaarlijks op een groot
aantal plekken in De Onlanden uitgezet
(zie kader). Daarbij wordt steeds getracht
een grote variatie in biotopen te bemon-
steren, uiteenlopend van vochtig weiland
tot gebieden met gemiddeld 30 cm water
boven maaiveld. In het laatste geval staan
de vallen dan op de weinige plekken die
nog boven water uitkomen. Vooral het on-
derzoek met de live-traps levert een aan-
tal verrassingen op.

Jerommeke De waterspitsmuis (foto 1)
is de grootste spitsmuizensoort in Europa.
Met zijn zware bouw en vierkante kop is
het een heel andere verschijning dan de, in
Nederland veel algemenere, bosspitsmuis
of huisspitsmuis (Crocidura russula). Het
beestje straalt kracht uit, net als de be-
kende Jerommeke  in de Suske en Wiske-
strips. In tegenstelling tot deze stripheld
kan de waterspitsmuis aardig agressief
zijn. Een beet van het beestje kan voor de
onderzoeker niet alleen pijnlijk zijn, maar
levert soms ook jeuk of tijdelijke gevoel-
loosheid op. Het speeksel van de water-
spitsmuis heeft namelijk een
verlammende werking op zijn prooien.
De gespierde bouw heeft ongetwijfeld te
maken met de leefwijze van de waterspits-
muis. Hij haalt een deel van zijn voedsel uit
het water. Om dit te kunnen doen heeft de
spitsmuis een waterafstotende vacht en
rijen stijve haren langs de onderkant van
de staart en aan de buitenzijde van de ach-
terpoten (zie foto 2). Deze haren zorgen
voor extra stuwkracht als de muis onder
water duikt, op zoek naar voedsel. Voor die
duiken, waarbij de waterspitsmuis tot der-
tig seconden onder water kan blijven, heeft
hij ook dat gespierde lijf nodig.
Het voedsel dat de waterspitsmuis uit het

water haalt bestaat voornamelijk uit kleine
kreeftachtigen (Gammarus sp. en Asellus
sp.), maar ook waterslakken, waterkevers,
larven van waterinsecten, kikkervisjes en
soms kleine visjes staan op het menu. Op
het land zoekt de waterspitsmuis vooral
naar regenwormen, kevers, slakken en
miljoenpoten. Veel van deze landprooien
worden ook door de bosspitsmuis gegeten,
die daarom wordt beschouwd als de grote
concurrent van de waterspitsmuis. Deze
zou zich in gebieden met veel bosspits-
muizen alleen kunnen handhaven door een
groot deel van zijn voedsel in het water te
zoeken, iets wat de bosspitsmuis niet kan
doen. 

Verrassende resultaten Na drie
jaar onderzoek in De Onlanden is duidelijk
dat de waterspitsmuis voor verrassingen
weet te zorgen. Je vindt hem op de gekste
plekken en soms ook in onverwacht hoge

aantallen. De prachtigste slootjes, vol wa-
terplanten en krioelend van het leven, le-
veren vaak geen enkele waterspitsmuis op
in de vallen. Bij een volledig dichtge-
groeide sloot, overdekt met een dikke laag
dode lisdoddebladeren, blijken juist wel
meerdere waterspitsmuizen te leven. De
hoogste aantallen werden tot nu toe ge-
vangen op plaatsen die beslist niet als de
ideale waterspitsmuis-biotoop in de boek-
jes staan: een elzenbroekbosje, een droge
sloot en een gebied met een dik veenmo-
spakket zonder open water. Waarom de
waterspitsmuis juist hier floreert valt niet
zo makkelijk te verklaren. 
De aard van de land- of de waterbiotoop
lijkt in De Onlanden dus geen beslissende
factor te zijn voor het wel of niet aanwezig
zijn van waterspitsmuis. Concurrentie met
de bosspitsmuis kan als bepalende factor
zeker uitgesloten worden. De bosspitsmuis
komt overal in De Onlanden in grote aan-
tallen voor, zelfs op de natste plekken. An-
dere factoren kunnen wellicht wel van
invloed zijn: beschikbaarheid van voedsel,
verstoring, predatie, nestgelegenheid, en-
zovoort. Bij het zoeken naar gemeen-
schappelijke factoren voor alle plekken
waar tot nu toe waterspitsmuizen gevan-
gen zijn, valt op dat het vrijwel altijd loca-
ties zijn waar verstoring, door bijvoorbeeld
maaien, recente graafwerkzaamheden of
plotselinge veranderingen in de water-
stand, minimaal is. Blijkbaar houdt de wa-
terspitsmuis dus van ‘rust in de tent’. Als
dat zo is, zou deze soort zich de komende
jaren flink moeten kunnen uitbreiden in De
Onlanden. Nu de inrichting afgerond is zal
er weinig verstoring door menselijke acti-
viteit meer zijn in het gebied. 

Foto 2: Achterpoot van een waterspitsmuis. De rij stijve haren aan de buitenzijde is duidelijk zichtbaar.

Foto 3: De Onlanden: moerasgebied met zeer uiteenlopende, waterrijke biotopen.



Meer verrassingen Het onderzoek
in De Onlanden leverde nog een andere
verrassing op. Algemeen wordt aangeno-
men dat spitsmuizen solitair levende die-
ren zijn. Vooral de vrouwtjes verdedigen
hun territorium fel. Mannetjes kunnen in
de voortplantingsperiode (lente en zomer)
rond gaan zwerven en jonge dieren worden
nog een tijdje door hun moeder in haar ge-
bied geduld. Daardoor kunnen toch meer-
dere dieren in een gebiedje voorkomen.
Volgens diverse onderzoeken (o.a.: Van
Bemmel en Voesenek, 1984) is het territo-
rium van waterspitsmuizen gebonden aan
de oever van (vaak lijnvormige) wateren en
beslaat het een lengte van hooguit een
paar honderd meter. De waterspitsmuis
begeeft zich meestal niet verder dan een
paar meter van het water, volgens de on-
derzoeken. 
Met deze kennis in het achterhoofd was
het hoge aantal waterspitsmuizen dat op
sommige locaties in De Onlanden gevan-
gen werd beslist verrassend te noemen. In
een Elzenbroekbos werden elf individuen
gevangen in één raai. Even verderop in dit
bos liepen nog eens zeven Waterspitsmui-
zen in de live-traps van een andere raai.
Vallen die in een veenmosgebied waren ge-
plaatst leverden acht verschillende water-
spitsmuizen in één raai op. Het veenmos
was bezaaid met gangetjes van de water-
spitsmuizen. 
Hoe kan het dat de waterspitsmuis lokaal
in zo’n hoge dichtheid voorkomt, terwijl de
soort volgens de literatuur solitair leeft?
Een deel van de vangsten zou jonge dieren
kunnen betreffen, maar vaak duidden de
gewichten van de gevangen exemplaren

eerder op oudere dieren. Het zou interes-
sant zijn om hier verder onderzoek naar te
doen.
Na drie jaar onderzoek kan voorzichtig ge-
constateerd worden dat de waterspitsmuis
zich thuis voelt in De Onlanden. Hij wordt
op steeds meer plekken in het gebied ge-
vangen. Ook in kerkuilbraakballen nemen
de aantallen langzaam toe. Vergelijking
met andere gebieden, hoewel altijd lastig,
laat zien dat De Onlanden zich kan ontwik-
kelen tot een zeer goed gebied voor water-
spitsmuis. Het Fochteloërveen staat
bekend als een toplocatie voor Waterspits-
muizen. Hier werd in 2010 een onderzoek
gedaan dat zich speciaal richtte op deze
soort. Met de live-trap methode werden 59
individuen gevangen in 42 raaien (v.d. Lin-
den & v.d. Weijden, 2011). In De Onlanden
werden in 2012 óók 59 Waterspitsmuizen
gevangen, maar dan in slechts 31 raaien. 
Als de soort inderdaad in aantal toeneemt
in ongestoorde biotopen zal de dichtheid
en verspreiding van de waterspitsmuis in
De Onlanden zeker hoger worden. De ko-
mende jaren zal het onderzoek hier duide-
lijkheid over geven, al zullen er misschien
ook weer nieuwe vragen ontstaan rond het
leven van deze bijzondere spitsmuis.

Dankwoord Het onderzoek aan de wa-
terspitsmuis in De Onlanden wordt moge-
lijk gemaakt door een subsidie van het
Meester Prikkebeen Fonds, onderdeel van
het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Live-trapmethode

Onderzoek aan kleine zoogdieren in hun

leefgebied wordt vaak gedaan met vallen

waarin de dieren in leven blijven, zoge-

naamde live-traps. De val van het type

Longworth wordt het meest gebruikt (foto

5). In de val is nestmateriaal (hooi) en

voedsel (wortel en meelwormen) aanwezig

om het dier minstens de tijd tussen twee

controles in leven te houden. Bij het on-

derzoek in De Onlanden worden steeds

twee vallen naast elkaar gezet om de kans

op vangst van waterspitsmuis te vergroten.

De vallenparen worden in een rij (raai)

neergezet, meestal langs een sloot of

ander water, met een onderlinge afstand

van ongeveer 10 meter tussen de paren.

Per raai staan er steeds 10 vallenparen. De

lengte van de raai is dus 90 tot 100 meter.

Na plaatsing kunnen de muizen twee

dagen wennen aan de vallen. Het valdeur-

mechanisme is dan geblokkeerd. Daarna

wordt het mechanisme op scherp gezet en

wordt gedurende drie dagen elke ochtend

en avond gecontroleerd wat er in de vallen

gelopen is.

Verder lezen?

Zie voor literatuur naar aanleiding van dit arti-
kel www.zoogdierwinkel.nl/zoogdier. Referen-
ties in dit artikel verwijzen naar op deze
website vermelde publicaties.

• www.natuurindeonlanden.nl
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Foto 5: Twee Longworth live-traps op een veldlocatie. 

De vallen moeten nog worden afgedekt met een laag 

gras als bescherming tegen zon en nachtelijke kou.

Foto 4: Voorbeeld van goede leefomgeving voor waterspitsmuizen in De Onlanden: sterk verruigd grasland met
een droge, dichtgegroeide sloot. Opbrengst zeven waterspitsmuizen in een raai langs de sloot.
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Kleine zoogdieren zoals muizen en spits-
muizen zijn lastig te inventariseren dieren.
Door hun verborgen en vaak nachtelijke le-
venswijze worden er weinig losse waarne-
mingen verzameld. Gericht onderzoek
naar hun voorkomen gebeurt met behulp
van inloopvallen of door middel van braak-

ballen. Vangen met inloopvallen is erg ar-
beidsintensief en daardoor kostbaar, ter-
wijl er bij het pluizen van braakballen
slechts op grove schaal bekend is waar
soorten zich ophouden. Waar een soort
gevangen is hangt samen met de actiera-
dius van de uil. 

eDNA kan hier mogelijk een oplossing bie-
den. De methode is in 2008 voor het eerst
beschreven en toegepast bij Amerikaanse
brulkikkers  in Frankrijk. In zes wateren
waarvan brulkikkers bekend waren, werd
de aanwezigheid van brulkikker-DNA vast-
gesteld en daarmee het voorkomen beves-

Met eDNA op het goede spoor

Noordse woelmuis. Foto Jelger Herder

Het in kaart brengen van de verspreiding van kleine zoogdieren vergt doorgaans een grote in-

spanning. Voor soorten die (deels) in het water leven is er sinds kort een nieuwe efficiënte me-

thode:  environmental DNA (eDNA). Deze methode maakt gebruik van het feit dat alle

diersoorten DNA achterlaten in het water waarin ze verblijven. Door watermonsters te analyse-

ren op de aanwezigheid van hun DNA is het voorkomen van deze soorten vast te stellen. De

Zoogdiervereniging heeft in 2012 samen met RAVON en het Franse SPYGEN een pilot uitgevoerd

naar het gebruik van eDNA bij het opsporen van noordse woelmuis en waterspitsmuis. 

Jelger Herder,  Dick Bekker, Rob Koelman & Eva Bellemain

Noordse woelmuis en waterspitsmuis beter in beeld 



tigd. Aanvullend onderzoek toonde dat vrij
in het water opgelost DNA binnen drie
weken afbreekt. Het vinden van DNA wijst
dus op recente aanwezigheid van een
soort. In Nederland is eDNA voor het eerst
toegepast in 2011 door RAVON en SPYGEN,
bij een pilotstudie naar de grote modder-
kruiper. In deze studie werd de soort op
zeven van de acht locaties waar de soort
voorkwam ook succesvol bevestigd met
eDNA. 

eDNA en zoogdieren In 2012 is een
Deense publicatie verschenen waarin
eDNA voor het eerst voor een zoogdier
werd ingezet, namelijk de otter. Op slechts
vier van de vijftien locaties werd de otter
ook vastgesteld met eDNA. De grote
homerange van otters en de enorme volu-
mes water in de meren en rivieren en bij-
komende verdunning spelen mogelijk een
rol. Een onderzoek naar de mogelijkheid
om zeezoogdieren aan te tonen met eDNA
gaf wisselende resultaten. De bruinvis was
in open water niet heel goed aan te tonen
met eDNA, wel werd er een voor de regio
zeldzame griend  aangetoond. Onderzoe-
ken naar andere soortgroepen in uiteenlo-
pende watertypen gaven beduidend betere
resultaten. 

Trefkans De trefkans met behulp van
eDNA bleek vaak hoger dan met traditio-
nele methoden. Bij onderzoek in Frankrijk
naar de Amerikaanse brulkikker werd de
soort met traditionele methoden (zicht en
schepnet) in slechts zeven van de negen-
enveertig wateren gevonden. Uit gelijktij-
dig verzamelde eDNA monsters bleek de
soort in maar liefst achtendertig wateren
voor te komen. In Nederland zijn met be-

hulp van eDNA goede resultaten geboekt
met onder meer knoflookpad, kamsala-
mander en groene glazenmaker. 
Voorgaande resultaten waren reden voor
de Zoogdiervereniging en RAVON om te
onderzoeken of de methode ook geschikt
is voor het opsporen van kleine zoogdieren
die zich in de nabijheid van water ophou-
den. In het kader van het NEM is een pilot
uitgevoerd naar het opsporen van de
noordse woelmuis en waterspitsmuis met
eDNA. De noordse woelmuis is veelal ge-
bonden aan natte biotopen en hoewel de
soort niet aquatisch is, wordt er gebruik
gemaakt van plasdraszones en af en toe
gezwommen. De waterspitsmuis is semi-
aquatisch en foerageert voor een deel in
het water. De verwachting was daarom dat
beide soorten DNA in het water achter
laten, waardoor het mogelijk is ze met
eDNA in kaart te brengen.  

Pilotstudie noordse woelmuis
en waterspitsmuis Voor het ontwik-
kelen van primers (zie kader) is DNA ver-
zameld van drie verschillende populaties
van noordse woelmuizen en waterspits-
muizen. Hierbinnen is gezocht naar een
stukje DNA-code dat binnen alle popula-
ties gelijk is, zodat de primers werken bij
alle Nederlandse populaties. Vervolgens is
getest of het stukje DNA werkelijk uniek is
voor de noordse woelmuis respectievelijk
waterspitsmuis. De werking van de gevon-
den primers is vervolgens getest op weef-
sel van de noordse woelmuis,
respectievelijk waterspitsmuis en andere
verzamelde zoogdieren. Vervolgens zijn
verspreid over Nederland op basis van be-
kende verspreidingsgegevens en expert
judgement locaties gekozen waar één of

beide soorten in lage, gemiddelde of hoge
dichtheid voorkomen. Daarnaast zijn er
drie controlewateren meegenomen waar
beide soorten afwezig zijn, om te testen of
er niet onbedoeld DNA van een verkeerde
soort vermeerderd wordt door de primers. 

Resultaten noordse woelmuis
De noordse woelmuis werd met eDNA op
vijf van de tien locaties waarvan de soort
bekend was aangetoond. Er is echter niet
gelijktijdig gevangen en het is daarom niet
duidelijk of de soort gemist is met eDNA
of dat er op het moment van monstername
geen noordse woelmuizen aanwezig waren
op deze locaties. De werkelijke trefkans
van eDNA voor de noordse woelmuis ligt
daarom waarschijnlijk hoger. Dit zal moe-
ten blijken uit vervolgonderzoek, waarbij
gelijktijdig met de eDNA-bemonstering
gevangen zal worden met inloopvallen. Op
die manier zijn de eDNA-uitkomsten te
vergelijken met de werkelijke presentie
van de soort. 

Resultaten waterspitsmuis De
waterspitsmuis is met eDNA op geen van
de tien bemonsterde locaties aangetoond;
geheel tegen de verwachting in. Een mo-
gelijke verklaring ligt in de dichtheid in
voorkomen en het gedrag. Waterspitsmui-
zen zijn kleine vleeseters die veelal in lage
dichtheden voorkomen (grote territoria),
vaak een factor tien lager dan bijvoorbeeld
woelmuizen. Ondanks het feit dat water-
spitsmuizen zich regelmatig in het water
ophouden, lijken ze er minder DNA achter
te laten dan verwacht. Omdat waterspits-
muizen hun uitwerpselen voornamelijk in
latrines op land deponeren kan verwacht
worden dat hun DNA de waterkolom maar

Hoe werkt het?

De eDNA-methode is gebaseerd op het feit dat

alle in het water levende organismen DNA ach-

terlaten. Dit DNA kan in watermonsters worden

aangetoond met behulp van zogenaamde soort-

specifieke primers. Dit zijn korte stukjes DNA

die enkel hechten aan het DNA van de doel-

soort. Middels een Polymerase Chain Reaction

(PCR) wordt alleen dat DNA vermenigvuldigd

dat aan de primers gebonden is. Na vermeer-

dering via de PCR wordt het product  aange-

bracht op een gel, waarop enkel een streepje

verschijnt wanneer DNA van de soort aanwezig

is. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de

methode de website www.environmental-

dna.nl.

Het monsteren van eDNA. Foto Jelger Herder



beperkt bereikt. Bovendien is er op het
moment van monstername ook bij de wa-
terspitsmuis niet gelijktijdig gevangen,
waardoor het niet zeker is of er ook daad-
werkelijk waterspitsmuizen aanwezig
waren op de bemonsterde locaties. 

Stof voor nader onderzoek Het
aantonen van noordse woelmuis met be-
hulp van eDNA op vijf locaties biedt goede
perspectieven voor verder onderzoek naar
de inzetbaarheid van de methode. Het is
daarvoor van belang op enkele locaties ge-
lijktijdig dieren te vangen en met eDNA te
bemonsteren. Zo kunnen de resultaten
vergeleken worden en kan de werkelijke
trefkans worden bepaald. Daarnaast wordt
er nog gewerkt aan een verbetering van
het monsterprotocol, wat een hogere tref-
kans kan opleveren. Ondanks dat de wa-
terspitsmuis in deze pilot niet is
aangetoond met behulp van eDNA,  zal de
soort in vervolgonderzoek worden meege-
nomen. Het is namelijk allerminst zeker of
de waterspitsmuis ten tijde van het mon-
steren aanwezig was op deze plekken. 
Het door middel van DNA-analyse bepalen
of keutels wel of niet van de noordse woel-
muis afkomstig zijn, lijkt al inzetbaar (zie
kader). Er ligt nog de vraag voor in hoe-
verre veroudering van keutels van invloed
is op het resultaat van de eDNA-analyse,
maar bij verse keutels is de methode nu al
toepasbaar. Dit biedt mogelijkheden bin-
nen het verspreidingsonderzoek waarbij
vrijwilligers keutels kunnen verzamelen en
aanleveren. Op deze manier kan een deel
van de verspreiding van de noordse woel-
muis tegen relatief geringe kosten in kaart
worden gebracht. 
De monstermethode en -analyse worden
doorlopend verbeterd. Ook wordt gekeken

naar de relatie tussen de hoeveelheid DNA
en de dichtheid van een soort. In het veld
zijn de resultaten voor sommige soorten
goed (amfibieën), maar bij andere soorten
nog niet eenduidig. Zo zijn er veel factoren
van invloed op de concentratie eDNA in het
water: de hoeveelheid DNA die een soort
produceert (per periode), het watervolume,
micro-organismen, de trofiegraad, etc. Er
zal daarom per soort en watertype onder-
zoek nodig zijn om op basis van eDNA ac-
curate dichtheidsschattingen te kunnen
maken.  Voor zoogdieren lijkt dit nog lasti-
ger, omdat ze veelal niet direct in het
water leven maar er incidenteel mee in
aanraking komen. De hoeveelheid DNA in
het water is dan afhankelijk van nog meer
factoren, zoals uitspoeling (neerslag), aan-
tal watergangen in een gebied en de nood-
zaak om zich zwemmend te verplaatsen. 

Een blik in de toekomst In de toe-
komst kan eDNA een belangrijke rol gaan
spelen bij de monitoring van watergebon-
den diersoorten. Zeker als het haalbaar en
betaalbaar wordt om met watermonsters
complete soortenlijsten te genereren en
daar aanvullend ook dichtheden uit te be-
palen. Hierdoor kunnen relatief eenvoudig
veel verspreidingsgegevens verzameld
worden. Voor een aantal zoogdieren zal
eDNA ook een belangrijke methode kun-
nen vormen bij het veldwerk. In het kader
van het verspreidingsonderzoek zouden
monsters kunnen worden verzameld door
vrijwilligers. Omdat de meeste zoogdieren
op land leven zal eDNA voor veel soorten
waarschijnlijk minder toepasbaar zijn. Een
Deense studie heeft echter laten zien dat
het mogelijk is een aantal grote zoogdie-
ren aan te tonen door bodemmonsters (in
dierentuinen) te analyseren op eDNA. Het

ging echter om hele grote dieren die op
een onnatuurlijk klein oppervlak en daar-
mee in onnatuurlijk hoge dichtheid gehou-
den werden. DNA verspreidt zich slecht op
land, waardoor voor een succesvolle toe-
passing op de exacte plaats waar een dier
aanwezig is geweest bemonsterd moet
worden. Of eDNA in natuurlijke situaties
op land op een efficiënte manier kan wor-
den ingezet, is daarom nog maar zeer de
vraag. 

Jelger Herder (j.herder@ravon.nl) werkt bij
de Stichting RAVON. Dick Bekker en Rob
Koelman zijn werkzaam op het Bureau van
de Zoogdiervereniging en Eva Bellemain is
werkzaam bij SPYGEN.

Verder lezen?

Zie voor literatuur naar aanleiding van dit arti-
kel www.zoogdierwinkel.nl/zoogdier. Referen-
ties in dit artikel verwijzen naar op deze
website vermelde publicaties.

Keutels verraden de soort

Keutels van noordse woelmuizen zijn met het

oog niet te onderscheiden van die van aard-

muis of veldmuis. Daarom is er een extra ex-

periment uitgevoerd. Op zes locaties zijn er

keutels in het veld verzameld, aangevuld met

keutels uit een inloopval waarin een noordse

woelmuis zat. Deze keutels zijn getest op DNA

van de soort. De keutels uit de inloopval scoor-

den zoals verwacht 100% positief voor noordse

woelmuis. Van de in het veld verzamelde keu-

tels scoorden vier van de zes locaties 100% po-

sitief. Van de twee locaties die negatief

scoorden op DNA van noordse woelmuis is niet

bekend of dit ook werkelijk noordse woelmuis-

keutels waren, omdat aardmuis of veldmuis op

deze locaties niet is uit te sluiten. Ook verou-

dering van keutels en de daaraan verbonden

afbraak van DNA kan een rol spelen. 

Waterspitsmuis. Foto Wesley Overman
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Prooiresten
Afgelopen weekend zag ik in de duinen bij
Schoorl een torenvalk bidden en toeslaan.
Hij nam zijn prooi mee naar de top van een
boom en at hem daar binnen een paar mi-
nuten op. Na afloop vloog hij weg en toen
ik naar de boom liep en met de verrekijker
keek zag ik dat hij wat had achtergelaten.
Ik ben in de boom geklommen en heb het
restje mee naar beneden genomen. Het
bleek een stukje vacht en een maagje met
groene vaste korrelige inhoud van...? te
zijn. Ik wist dat veel katten de maagjes van
muizen laten liggen, maar kennelijk doen
torenvalken dat dus ook ?
Jeffrey Ringrose

Een bunzing in de Wieden?
Het is januari en erg koud, er wordt zelfs
geschaatst in de Wieden, daarom maar
extra vroeg op pad. Er staat een gure wind
maar het is wel mooi helder om te foto-
graferen. Terwijl ik net de auto op de Veld-
weg te Wanneperveen wil keren weet ik
niet wat ik zie. Door de voorruit van de auto
zie ik zo vanuit het riet een bunzing of fret
tevoorschijn komen en deze wandelt rustig
over het ijs! Ik weet niet meer hoe ik zo
snel uit de auto ben gesprongen om deze
rakker nog snel vast te kunnen leggen.
Terwijl m'n camera ratelt verdwijnt het bij-
zondere dier uit m'n zicht, ik maak gelijk
een foto van de screen van m'n camera en

stuur deze via twitter aan @boswachter-
mes. Volgens Ronald lijkt de marter ver-
dacht veel op een steppebunzing. Verder
speurwerk van boswachter Ronald Messe-
maker leert dat deze marterachtige een
fret is die hier niet vrij in de natuur voor-
komt dus zal het beestje ontsnapt of los-
gelaten zijn. De waarneming is er niet
minder om en mijn dag kon niet meer
stuk. 
Erwin de Lange/ twitter @rwindelange

Enkele bijzondere vleermuis-
waarnemingen in 2012
In 2012 werden enkele bijzondere vleer-
muiswaarnemingen gedaan. Tijdens een
onderzoek tussen Weert en Roermond
(Limburg) werd in juni een kraamkolonie
van de franjestaart gevonden op de zolder
van een boerderij. Zie bijgaande foto. Het
ging om naar schatting 25 dieren. De fran-
jestaart staat in Nederland bekend als
boombewoner. Op dezelfde zolder was ook
een kleine kolonie van de gewone groot-
oorvleermuis aanwezig.
Bij een onderzoek in het Leuvenumse bos
in augustus werd een bosvleermuis ge-
vangen. Het betrof een seksueel actief
mannetje. Het dier werd gevangen in een
mistnet waar ook een lokker bij geplaatst

was. Een lokker is een apparaat dat opna-
men afspeelt van sociale geluiden van
vleermuizen. Andere soorten die werden
gevangen waren watervleermuis, franje-
staart, rosse vleermuis, gewone grootoor-
en ruige dwergvleermuis.
In december werd een vleermuis binnen-
gebracht bij Vogel Revalidatie Centrum
Zundert. Het dier was gevonden bij de
Grote Kerk in Breda. Aan de hand van fo-
to’s kon worden vastgesteld dat het een
tweekleurige vleermuis betrof. Vanwege de
verwondingen is het dier geëuthanaseerd.
Verzocht is de dode vleermuis beschikbaar
te stellen aan Naturalis.
Peter Twisk & Thijs Molenaar
Peter.twisk@regelink.net

Waarnemingen Bijzondere waarnemingen van zoogdieren 
in Vlaanderen en Nederland.



Vlaamse wegen vragen doden-
tol
Vorig jaar liep in Vlaanderen een bijzonder
project ten einde waarvan zopas de volle-
dige resultaten zijn gepubliceerd. Het pro-
ject diende na te gaan hoeveel
faunaslachtoffers er op onze wegen vallen
en welke soorten daaronder het meest te
lijden hebben. De resultaten van het pro-
ject werden eveneens voorgesteld op twee
studiedagen, waarop de sprekers hun in-
terpretatie aan de resultaten geven en een
aanzet naar mogelijke oplossingen. Zowel
de presentaties als het rapport zijn te con-

sulteren op de website van Natuurpunt en
voor wie een bondige toelichting volstaat,
is het geheel in een brochure gebundeld.
www.natuurpunt.be/nl/de-
natuur-in/activiteiten/studiedag-dieren-
onder-de-wielen_2693.aspx 

Ladders voor waterratten
Ratten en muizen staan doorgaans onder-
aan de ladder, maar voor een keertje krij-
gen ze een zetje hogerop. Waterratten zijn
in Groot-Brittannië een zeldzaamheid.
Oorzaak zijn allerlei redenen, maar habi-
tatverlies staat bovenaan het lijstje. Om
potentiële habitats toegankelijk te maken
worden allerlei kunstgrepen toegepast
maar eentje daarvan is opmerkelijk. Om
waterratten toegang te verschaffen tot ka-

nalen met steile – meestal hoge en verti-
cale – oevers is een smalle ladder ontwor-
pen waarlangs de waterratten het kanaal
in en uit kunnen stappen. Natuurbescher-
mers hopen hiermee de genetische uitwis-
seling tussen populaties langs weerszijden
van het kanaal te herstellen. Het concept
op zich is niet nieuw en heeft veel gemeen
met de uitstapconstructies voor reeën
langsheen onze kanalen. Het kleine for-
maat blijft evenwel uitzonderlijk.

www.bbc.co.uk/nature/21804627 

Stadsmuizen(r)evolutie
Je hoeft niet naar de Galapagos-eilanden
te reizen om de evolutietheorie aan de
praktijk te toetsen. Ook bij ons passen die-
ren zich aan aan de wijzigende omstandig-
heden. Vooral in het stedelijk gebied
hebben de overlevenden geleerd om aan
de (ver)harde levensomstandigheden te
wennen. Bruine ratten bijvoorbeeld verte-
ren momenteel, zonder dodelijke indiges-
tie, ons als voedsel vermomde gif �.
Andere stadsknagers  hebben op enkele
decennia tijd een weerstand tegen allerlei
stadseigen ziekteverwekkers opgebouwd.
Een Amerikaans onderzoeker ontdekte be-
langrijke genetische verschillen tussen de
stedelingen en plattelanders van eenzelfde
muizensoort �. Zoals verhoopt hebben de
stadsbewoners genen ontwikkeld die hen
enerzijds helpen om pathogenen te her-

kennen en hen anderzijds hiertegen te wa-
penen. Andere genen helpen hen bij het
ontgiften van vervuilende stoffen.

� www.groenkennisnet.nl/plant/Pages/
NewsLoader.aspx?npid=4627 
� http://phenomena.nationalgeogra-
phic.com/2013/04/29/the-evolution-of-
the-country-mouse-and-the-city-mouse/ 

Mobiele zoogdieren
Liefhebbers van zoogdieren en smartpho-
nes of tablets hebben nu ook hun eigen
mobiele applicatie  voor de determinatie
van zoogdieren, voor zover ze dit (nog)
nodig hebben. De digitale gids 'Zoogdieren
van Nederland' � maakt deel uit van een
reeks mobiele informatiesystemen voor
het herkennen van soorten in de natuur. Ze
zijn ontwikkeld door ETI BioInformatics in
het kader van het EU ‘KeyToNature-pro-
ject’ dat flora- en fauna-informatie snel en
gemakkelijk toegankelijk wil maken. De
app omvat informatie over  en een interac-
tieve sleutel voor het determineren van 83
zoogdiersoorten, waaronder ook enkele
grote grazers omdat die in veel natuurge-
bieden voorkomen. En mocht het onder-
deeltje hoefdieren naar meer smaken, dan
kan je gratis en voor niets een tweede En-
gelstalige toepassing over de Europese
herbivoren eraan toevoegen �. Daarvoor
moet je wel een ommetje maken naar de
website van ECNC. En om het geheel com-
pleet te maken, kunnen zeelui ook nog de
zopas verschenen zeezoogdieren-app op
de ETI-site aankopen �.

HyperKORT Dirk Criel bespreekt op eigen wijze onderwerpen over zoogdieren.
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� www.eti.uva.nl/products/apps.php
� www.ecnc.org/news090113/

Rode eekhoorn in alliantie met
boommarter
De rode eekhoorn heeft in Groot-Brittan-
nië zwaar te lijden onder de dictatuur van
de uit de Verenigde Staten en Canada geë-
migreerde grijze eekhoorn. Deze laatste is
groter en sterker en efficiënter in het over-
leven. De boommarter is van oudsher een
predator van eekhoorns. Nu de boommar-
terpopulatie zich langzaam herstelt, jagen
de marters steeds meer op grijze eek-
hoorns omdat die groter en gemakkelijker
te vangen zijn � �. Op die manier krijgt
de rode eekhoorn uit onverwachte hoek
hulp aangeboden, ook al heeft de boom-
marter deze autochtoon niet van z’n menu
geschrapt. Waar boommarters toenemen,
herstelt de inheemse eekhoornpopulatie
en gaat de grijze eekhoorn erop achteruit.
Zo herpakt zich met deze alliantie alsnog
het ecologisch evenwicht. Of de roden nog
zullen lachen wanneer de grijzen zijn op-
gepeuzeld blijft een open vraag.

�www.woodlandmammals.com/page.php
?id=2 
�www.guardian.co.uk/environment/2013/f
eb/22/red-squirrel-pine-marten-survival

Enkel voor harde werkers
De digitale plekken waar vleermuisonder-
zoekers en -beschermers met enige re-
gelmaat professionele informatie
uitwisselen zijn schaars. Je vindt er enkele
als (gesloten) groep in het netwerk van

Linkedin � � � maar verder is het zoe-
ken in de hoekjes en kantjes van websites
of op verschillende fora �. De blog voor
vleermuisbeschermers � wil hieraan ver-
helpen en het kenniscentrum worden van
alles dat rond vleermuizen draait. Of dat
ook zal lukken is nog af te wachten, maar
startende onderzoekers vinden er alvast
hun gading.

� Bat Conservation and Management -
www.linkedin.com/groups?gid=3628256&tr
k=myg_ugrp_ovr 
� European Bat Workers  - www.linke-
din.com/groups?gid=1153297&trk=myg_ug
rp_ovr 
� Vleermuiswerkgroep Nederland -
www.linkedin.com/groups?gid=4412194&tr
k=myg_ugrp_ovr 
� www.zoogdierenbescherming.org/
nl/cdiscussieforums.php
� www.batworker.co.uk

Walvisbaleinen
Iedereen kent de overweldigende beelden
van naar voedsel happende baleinwalvis-
sen waartoe de verschillende soorten vin-
vissen behoren evenals spectaculaire
reuzen als Bultrug en Noordkaper �. Ze
onderscheiden zich van de tandwalvissen
doordat ze, in plaats van tanden, balein-

platen in de bovenkaak � hebben waar-
mee ze voedsel uit het water kunnen zeven
- vooral plankton, kleine vissen en schaal-
dieren. Daarvoor happen ze grote hoeveel-
heden water naar binnen, die ze door de
“harige” baleinen weer naar buiten persen.
Tot nog toe was het niet duidelijk hoe dit
precies werkte, maar het raadsel is nu ein-
delijk ontrafeld � �. De franjeachtige uit-
einden verwikkelen zich tot een
netstructuur waarmee ze het voedsel filte-
ren.

� www.youtube.com/watch?v=vJvfjiCTvq4 
� www.youtube.com/
watch?v=qkbfFXuKjMY 
� http://m.jeb.biologists.org/content/
216/7/i.2.full
� www.bbc.co.uk/nature/21755885

Wild van Europa
Als er één dierengroep is die symbool staat
voor wilde natuur dan zijn het wel zoog-
dieren. Vooral de (grote) roofdieren en
hoefdieren, en nog meer de interactie tus-
sen beide, tarten de verbeelding. Daarom
mag een stukje “nieuwe wildernis” in
Zoogdier niet ontbreken. Onze eigen Stich-
ting Kritisch Bosbeheer is hierin een voor-
loper � en poneert al langer nieuwe en
vernieuwende inzichten op het vlak van na-
tuurbehoud en –ontwikkeling. De grootste

uitdagingen liggen echter op Europees ni-
veau. Meerdere Europese organisaties
claimen hierin de leiding te nemen. Elk
kent zijn eigen aanpak en sommige lieten
zich inspireren door internationale organi-
saties zoals The Wild Foundation � en het
Rewilding Institute �. Rewilding Europe
� bijvoorbeeld haalde er zijn mosterd. De
organisatie is erg ambitieus en wil tegen
2020 in Europa 10 uitgestrekte wildernis-
sen creëren met een internationale repu-
tatie. Het is een initiatief van het WWF
Nederland �, ARK Nature �, Wild Won-
ders of Europe � en Conservation Capital
	, waarmee meteen enkele van de grote
spelers op dit vlak zijn genoemd. Ze krij-
gen enkel concurrentie van de Pan Parks
Foundation 
 die met haar ‘Million Pro-
ject’ tegen 2015 één miljoen hectaren Eu-
ropese wildernis wil behouden. Op een
bescheidener manier werkt ook European
Wildlife � aan meer Europese natuur.
Deze pan-Europese organisatie streeft
vooreerst naar de inrichting van een
grensoverschrijdend reservaat - een soort
Ark van Noach - in drie Centraal-Europese
landen en werkt aan het herstel van de na-
tuurbossen in het mediterrane gebied. Op
een andere, maar daarom niet minder ef-
ficiënte, manier hebben ook natuurterrein-

beheerders over geheel Europa zich
verenigt in de Europarc Federation �.
Daaronder zitten ook verschillende Belgi-
sche en Nederlandse natuurorganisaties.
Al ruim veertig jaar bepleiten ze een inte-
grale aanpak van het natuurbehoud en
streven ze naar een grensoverschrijdend
netwerk van natuurgebieden in Europa.

� www.nieuwe-wildernis.nl 
� www.wild.org 
� http://rewilding.org/rewildit/ 
� http://rewildingeurope.com/ 
� www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/

projecten/details/?project=92 
� www.ark.eu 
� www.wild-wonders.com
	 www.conservation-capital.com 

 www.panparks.org 
� www.eurowildlife.org 
� www.europarc.org 
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De eikelmuis is in Vlaanderen slechts één
van drie sinds lang voorkomende slaap-
muizensoorten. Hazelmuis en relmuis vul-
len dit lijstje aan. Het huidige bekende
verspreidingsgebied van de hazelmuis be-
perkt zich echter tot de Voerstreek op de
grens met Nederland en van de relmuis,
die altijd al uiterst zeldzaam was in Vlaan-

deren, zijn er recent geen waarnemingen
bekend.
De eikelmuis is daarmee de enige slaap-
muizensoort met een groot areaal in
Vlaanderen dat tot eind van vorige eeuw
zich zeker over de ganse Vlaams-Waalse
taalgrens uitstrekte. Recent is echter ge-
bleken dat de soort het over heel Europa

slecht doet. Vaak worden sterk afnemende
populaties over het gehele continent ge-
meld, waardoor de soort volgens de IUCN
als “gevoelig” wordt beschouwd. Ook in
Vlaanderen en Nederland, die in West-Eu-
ropa de noordgrens van het Europese ei-
kelmuisareaal vormen, is deze
achteruitgang sterk merkbaar, waarbij de

De Vlaamse eikelmuis 
wordt goed gevolgd

Nu, in 2013, zijn er drie jaren achter de rug waarin er zowel in het voorjaar als in het najaar nestkast-

controles plaatsvonden. Tijd voor een eerste evaluatie van de voorlopige resultaten van een groot-

schalige eikelmuismonitoring met behulp van vrijwilligers in Vlaanderen.

Frank Huysentruyt & Goedele Verbeylen 

Van waarnemen tot monitoring
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vrees bestaat dat slaapmuizen in beide
streken met uitsterven worden bedreigd.
Om de redenen hiervoor te achterhalen en
de achteruitgang goed te kunnen docu-
menteren, bestaat in Vlaanderen momen-
teel een grote behoefte aan inventarisatie-
en monitoringtools. Op die manier kan in-
formatie worden verkregen om de soort,
die in Vlaanderen momenteel geen be-
scherming geniet, de nodige status van
bescherming via de Vlaamse Rode Lijst te
kunnen geven.

Inventarisatie Als startpunt voor het
in kaart brengen van de achteruitgang van
de soort in Vlaanderen werd tijdens een
project dat werd uitgevoerd door Natuur-
punt Studie in 2006-2007 via verschillende
methoden een grootschalige inventarisa-
tie uitgevoerd. Daarnaast werden verschil-
lende inventarisatiemethodes met elkaar
vergeleken. Net als in de Nederlandse stu-
die door Dekker (2010) bleken nestkasten
samen met verschillend types inloopvallen
een goede aanvulling om een juist beeld te

krijgen van de eventuele aanwezigheid van
eikelmuizen in een bepaald gebied. Met
vondsten en waarnemingen in elk van de
vier Vlaamse taalgrensprovincies bleek op
het eind van de periode 2003-2008 het his-
torisch verspreidingsgebied van de eikel-
muis in Vlaanderen nog intact, alhoewel er
al sterke tekenen van een achteruitgang
duidelijk werden, zowel in de aantallen als
in de versnippering binnen het areaal. Het
was vervolgens zaak om over dit hele ge-
bied tot een systeem van monitoring te
komen. Een breed netwerk van nestkasten
werd hierbij om organisatorische redenen
verkozen boven een intensieve jaarlijkse
monitoring van levend gevangen eikelmui-
zen. Het netwerk werd opgezet tijdens de
afronding van het project van Natuurpunt
Studie in 2008 en de coördinatie werd ver-
volgens in 2009 overgenomen door vrijwil-
ligers van de Natuurpunt Zoogdieren-
werkgroep. In 2010 werd daarop met de
voortzetting van de nestkastmonitoring
begonnen. Door de eikelmuis blijvend
onder de aandacht van het brede publiek

in Vlaanderen te brengen met behulp van
infofolders en nieuwsbrieven was het  bo-
vendien de bedoeling om via losse waar-
nemingen een blijvende monitoring van
het areaal te kunnen uitvoeren. Nu, in
2013, zijn er drie jaren achter de rug
waarin er zowel in het voorjaar als in het
najaar nestkastcontroles plaatsvonden.
Tijd voor een eerste evaluatie van de voor-
lopige resultaten dus.

Nestkasten in kaart Bij de doorstart
van het Vlaamse Eikelmuisproject in 2009
lag de focus in eerste instantie op het in
kaart brengen van het bestaande netwerk
van nestkasten. Veel locaties waren nog
bekend maar een groot deel van de nest-
kasten was sinds het vorige project verwij-
derd, verplaatst of nieuw toegevoegd.
Binnen Waarnemingen.be werd vanaf het
voorjaar van 2011 de mogelijkheid ontwik-
keld om centraal de nestkasten digitaal
vast te leggen en ook de controles ervan
op deze manier te volgen. Het aantal
slaapmuiskasten dat digitaal werd opge-

Figuur 1  Huidige verspreiding van de slaapmuiskasten in Vlaanderen die al in Waarnemingen.be werden gedigitaliseerd (groene stippen). 

Als achtergrond is het aantal losse waarnemingen uit Waarnemingen.be per Vlaamse gemeente in de periode 2008-2012 weergegeven.

Figuur 2  Verspreiding van de nestkastcontroles in Vlaanderen die al in Waarnemingen.be werden ingevoerd voor de periode 2010-2012 (groene stippen). 

Als achtergrond is het aantal eikelmuizen dat tijdens die waarnemingen werd teruggevonden per Vlaamse gemeente getotaliseerd voor diezelfde periode.
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slagen steeg snel van 145 in het najaar van
2011 tot 300 in de herfst 2012 en staat mo-
menteel op 367 nestkasten (Figuur 1).
Wanneer we de ligging van de nestkasten
vergelijken met het areaal van eikelmuis in
de periode 2008-2012 (op basis van de
losse waarnemingen uit Waarnemin-
gen.be), zien we een vrij goede overlap van
het nestkastnetwerk met de recente ver-
spreiding. Enkel in het West-Vlaamse heu-
velland en de Westhoek en in
Zuid-Limburg zou de verspreiding van de
nestkasten nog iets beter kunnen, maar
ook daar wordt nog steeds aan verder ge-
werkt. Momenteel kan geconcludeerd
worden dat het netwerk een goede dekking
van het areaal vertegenwoordigt. Zeker in
die optiek is al een van de randvoorwaar-
den voor een degelijke monitoring vervuld. 

Controles Een andere randvoorwaarde
is dat de controles gestandaardiseerd ge-
beuren. Hiermee wordt zowel de gehan-
teerde methodiek als het tijdstip als de
rapportage bedoeld. Daartoe werd in het
begin van de doorstart van het project een
netwerk van vrijwilligers opgebouwd die
zich verplichten regelmatig gestandaardi-
seerde controles uit te voeren. Het netwerk
bestaat momenteel uit een honderdtal
mensen, verspreid over geheel Vlaande-
ren. Elk van die mensen werd via een
nieuwsflits en via de verspreiding van een
digitale folder goed ingelicht over de te
hanteren methodiek en de controletijdstip-
pen (voorjaarscontrole en najaarscon-
trole). Tweejaarlijks wordt daarnaast via de
nieuwsflits een update van de projectre-
sultaten verspreid.
Voor 231 nestkasten werd tot op de dag van
vandaag minstens één controle ingegeven
in het digitale systeem waarbij eikelmuis
als doelsoort werd opgegeven. Dit bete-
kent dat voor de overige 136 kasten ofwel

nog geen controle werd doorgegeven,
ofwel dat er een andere doelsoort werd
aangeduid (veel kasten dienen voor hazel-
muisonderzoek bijvoorbeeld). Voor de eer-
ste kwaliteitscontrole van de gegevens
starten we in 2010, het jaar waarin de ac-
tieve communicatie en het opzetten van
het vrijwilligersnetwerk begon. Wanneer
we dan enkel naar de voorjaars- of na-
jaarscontroles afzonderlijk kijken, zien we
dat het aantal controles ongeveer even
groot  was: in totaal 230 voorjaarscontroles
in 2010-2012 tegenover 229 najaarscontro-
les in diezelfde periode (herhaalde contro-
les in eenzelfde voorjaar of najaar, wat niet
volgens protocol was, werden niet meege-
nomen). Ook het aantal maal dat de nest-
kasten gecontroleerd werden, is min of
meer vergelijkbaar tussen voor- en najaar
(tabel 1).
Figuur 2 geeft weer waar de controles
plaatsvonden en welke aantallen eikelmui-
zen daadwerkelijk over de gehele periode
werden aangetroffen in de nestkasten. Op
basis hiervan kunnen we besluiten dat al-
leen in Zuid-West-Vlaanderen (Kortrijk,
Menen en Wevelgem) eikelmuizen in die
mate van de nestkasten gebruik maken dat
het eventueel mogelijk zou kunnen zijn om
op basis hiervan  een trend in het gebruik
van de nestkasten over de jaren te bepa-
len.
In Zuid-West-Vlaanderen zijn er acht clus-
ters van nestkasten. Uit drie daarvan ont-
vingen we al controleresultaten uit twee
verschillende voorjaren (2012 en 2013) en
werden er ook eikelmuizen waargenomen.
In deze clusters bleek het gemiddelde
aantal eikelmuizen per nestkast sterk te
variëren. In 2012 werd in deze clusters ge-
middeld zowat 1 eikelmuis per nestkast
gevonden (+/- 1,05 B.I.), terwijl dit in 2013
was gezakt tot 0,05 (+/- 0,10). Dit was
vooral gerelateerd aan de aanwezigheid

van negen eikelmuizen in een enkele nest-
kast in 2012. Op het aandeel bezette nest-
kasten per cluster zat wat minder variatie
met een gemiddelde bezetting van 0,61
nestkasten (+/- 0,87) in 2012 tegenover
0,06 (+/- 0,24) in 2013.
Het spreekt voor zich dat resultaten uit
slechts twee jaar in drie clusters niet tot
conclusies kunnen leiden. Wel leert deze
eerste verkenning van de gegevens ons dat
de lage aantallen die in eikelmuis-arme
gebieden worden aangetroffen vermoede-
lijk geen trendbepaling bij lage dichtheden
zullen kunnen toelaten. In eikelmuis-rij-
kere gebieden zou dit evenwel mogelijk
moeten kunnen zijn, mits er voldoende
nestkasten over voldoende jaren worden
gecontroleerd. Het is bij de verwerking van
de gegevens wenselijk om zowel het ge-
middelde aantal dieren per nestkast als de
bezettingsgraad van de nestkasten te no-
teren. 
Tot slot moet er op worden gewezen dat de
methode van langetermijnmonitoring met
gebruik van nestkasten voorlopig ook niet
is gevalideerd. Ook hier blijven uitdagingen
liggen om op kleine schaal via andere me-
thodes de populatie te blijven volgen en de
gegevens met die van de nestkasten in ver-
band te brengen. Maar eerst en vooral
moet het de wens in Vlaanderen blijven om
alle nestkasten voor eikelmuis systema-
tisch en op lange termijn te blijven moni-
toren om zo binnen afzienbare tijd tot
bruikbare gegevens te komen in het kader
van de bescherming van de meest voorko-
mende Vlaamse slaapmuizensoort.

Verder lezen?

Zie voor literatuur naar aanleiding van dit arti-
kel www.zoogdierwinkel.nl/zoogdier. Referen-
ties in dit artikel verwijzen naar op deze
website vermelde publicaties.
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Voorjaar Najaar

Nestkastcontroles

Over 3 jaar 230 229

Nestkasten gecontroleerd

In 1 van 3 jaren 85 108

In 2 van 3 jaren 53 35

In 3 van 3 jaren 13 17

Tabel 1  Aantal nestkastcontroles in beide controleperiodes (voor- en najaar) over de hele onderzoeksperiode 2010-2012 en

het aantal nestkasten dat in slechts één of herhaalde jaren werd gecontroleerd.



Het is een raar en driehoekig stuk bruin
bot waar op het eerste gezicht niets van te
maken viel. Het object kwam een aantal
jaren geleden boven water, zoals gebrui-
kelijk gebeurde dat via de netten van een
visser op de Noordzee. Inmiddels hebben
vissers, verzamelaars en wetenschappers
wel zoveel ervaring dat 99 procent van wat
er wordt opgevist snel wordt herkend. Een
mammoetkies, een hertenbot, een neus-
hoornwervel, dat zijn geen voorwerpen
meer die lang nadenken vereisen. Maar dit
driehoekige botbrok, met ruwe en glad-
dere delen aan het oppervlak, met
een vreemde gedeukte groef erin,
met randen die duiden op groeina-
den (suturen) met ander bot, stelde
iedereen voor een raadsel. Wat doe
je in zo’n geval? Dan ga je ermee spelen.
Letterlijk. De techniek van het spelen met
een bot of kies is mij – en velen met mij –
ooit bijgebracht door dr. Paul Y. Sondaar,
vertebratenpaleontoloog van de Universi-
teit Utrecht en gespecialiseerd in fossiele
paarden en eilandzoogdieren. Sondaar (in
2003 overleden) zei altijd: “Je moet een bot
in je handen nemen, ermee spelen, het
omdraaien, nog een keer omdraaien, voe-
len hoeveel het weegt, het aaien, lik er
desnoods aan, tik erop, leg het weg en doe
het morgen weer.” Op die manier leerde
Sondaar ons de botten kennen. Je voelde
de gewrichten, je betastte de rondingen en
de uitsteeksels. Zo kwamen en komen fos-

sielen tot leven.
Bij dit driehoekige bot leerde deze geavan-
ceerde onderzoekstechniek ons dat het
een stuk rostrum van iets walvisachtigs is.
De groef bleek een rij tandalveolen, het bot
zelf de helft van een symmetrie. Dan maak
je er met de computer de andere helft snel
bij en heb je een indruk van het complete
rostrum. Stomp was het, en voorzien van
twee korte rijen tanden. Maar het wigvor-
mige zij-uitsteeksel was onbekend. Het
leek wel een pathologisch uitgroeisel, want
welke walvisachtige heeft er nou zo’n rare

uitstulping aan weerszijden van de snuit? 
Eerst werd met behulp van de maten, de
afmeting van de tanden en de tandenrij, de
vorm van de suturen en de plek van fora-
mina uitgevonden dat het om een soort
griend ging, een verwant van de recente
Globicephala. Deskundigen op het gebied
van de paleopathologie (fossiele botafwij-
kingen zoals genezen fracturen, botwoe-
keringen, osteomen en ander aan het bot
herkenbaar ongerief) konden uitsluiten dat
het uitstulpsel een of andere woekering
was. Het was allemaal gezond bot dat niks
gemankeerd heeft. De vreemde wigvorm
was dus normaal. Waar diende die dan
toe? Op het platte rostrum van grienden en

andere walvisachtigen rust een orgaan dat
de melon heet: een met visceus spul ge-
vulde blaas, waarvan de functie te maken
heeft met de geluidsperceptie en/of de
(sonar)oriëntatie van de dieren. Het is een
gelatineuze bal, qua idee wellicht het best
te vergelijken met de siliconenvulling van
een filmsterrenborst (die uiteraard geen
functie heeft bij het luisteren). Naar alle
waarschijnlijkheid is de naar links en
rechts uitgestulpte kaaklijn een onder-
steuning geweest voor een relatief grote
melon. Vandaar de reconstructie van een

griend met een kolossale bal op de
kop, en de Nederlandse naam stomp-
snuitdolfijn. Een nieuw genus en een
naar de Urker visser die het bot vond
genoemde nieuwe soort was het: Pla-

tealarostrum hoekmani, letterlijk Hoek-
man’s lepelsnuit. Het dier leefde in het
Plio/Pleistoceen, een exactere datering is
lastig.

De stompsnuitdolfijn

Verdwenen zoogdieren

Welke zoogdieren kwamen 

in vroeger tijden in Nederland

en/of Vlaanderen voor, maar 

verdwenen uit de lage landen?

Jelle Reumer, directeur van

het Natuurhistorisch Museum 

Rotterdam, blikt in deze ru-

briek terug. 

‘Je moet met botten spelen, 
dan komen ze tot leven’
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Wouter Helmer (1960, Nijmegen) behoeft
nauwelijks introductie. In natuurkringen
kent iedereen hem. Zelfs op zijn ‘vrije’ dag
is het een komen en gaan van mensen die
iets met of van hem willen. Zijn agenda zit
aardig vol, maar hij neemt alle tijd. De dag
voor het interview was hij bij de uitreiking
van de Edgar Doncker Natuurprijs. In 2007
ontving hij zelf de prestigieuze prijs. Dit
jaar zat hij in de jury en werd de prijs toe-
gekend aan een andere ‘dwarsligger’,
veldbioloog en roofvogelkenner Rob Bijl-
sma. Helmer heeft zijn prijzengeld toen-
tertijd besteed aan het project Missing
Lynx waarmee hij aandacht vroeg voor de

terugkeer van grote roofdieren in Neder-
land. Nu heeft hij zijn bakens verzet naar
de rest van Europa, met Rewilding Europe.
Maar zijn aanpak blijft hetzelfde. 
‘In de Balkan, Italië en Spanje worden mil-
joenen hectaren land verlaten door de
agrarische gemeenschap. Het zijn veelal
streken die het laatst in cultuur zijn ge-
bracht, rotslandschappen, voormalige
moerassen. Die ontvolking wordt gezien
als een groot sociaal economisch pro-
bleem. Maar ik zie daar vooral een kans op
nieuwe ontwikkeling voor natuur én men-
sen’, vertelt Helmer in zijn knusse houten
huis aan de rand van Nijmegen. Buiten

sneeuwt het onophoudelijk terwijl het al
ver in maart is. 
Op een Europese conferentie met 250
mensen uit 40 landen, deed het team van
Rewilding Europe een oproep. Hun idee,
geen subsidie vragen aan de Europese
Unie om marginale landbouw in stand te
houden, maar aan de slag met ‘rewilding’
in de betreffende regio’s. ‘Niet investeren
in een zieltogende geiteneconomie, maar
in een spectaculaire natuur met wolven,
beren, lynxen en herten  als  attractie. Ge-
bieden waar mensen een week willen
doorbrengen om deze grote dieren te kun-
nen zien. En daarmee stimuleer je niet al-

Wilder kent geen maat
Een aartsoptimist noemt hij zichzelf. En dat moet je ook zijn als je met  Kroatische oorlogsvetera-

nen onderhandelt over jachtvrije zones en de bescherming van wolven en beren in hun jachtdo-

mein. Maar niet praten levert sowieso niets op. Wouter Helmer, dierecoloog en directeur van Ark

Natuurontwikkeling, is gewend tegen de stroom in te roeien. In het leeglopende achterland van

Europa probeert Helmer met zijn filosofie het project Rewilding Europe van de grond te krijgen. 

Aaldrik Pot

Wouter Helmer. Foto Aaldrik Pot

Interview met Wouter Helmer



De wisent is een van de aandachtssoorten van het project Rewilding Europe. Foto Stefano Unterthiner – Wild Wonder of Europe

leen de toeristische branche maar er zijn
ook bedrijven die zich graag willen vestigen
in zo’n omgeving. Een economische bedrij-
vigheid zonder natuur tot op elke vierkante
meter te exploiteren.  Daarmee hopen we
weer gezinnen met kinderen te trekken die
zich in de dorpen willen vestigen en zo weer
een dorpsleven mogelijk maken.’

Tegengas Sceptici zullen hun wenkbrau-
wen fronsen. Dat kan nooit, maar dat soort
tegengas geeft Helmer alleen maar meer
kracht om door te gaan zo lijkt het. Er meld-
den zich naar aanleiding van de oproep 33
regio’s. Daaruit zijn de vijf meest kansrijke
regio’s geselecteerd zoals de Karpaten en
de Donaudelta. Het gaat om grote gebieden
van minstens 100.000 hectare waar lokale
mensen aan de slag gaan. Het team van Re-
wilding Europe ondersteunt met kennis, er-
varing en fondsenwerving, maar staat ook
met de ‘voeten in de klei’ als het nodig is.
‘We praten met gemeentes die hun grond
beschikbaar willen stellen. Nu zijn daar bur-
gemeesters zonder volk. Die zien in dat er
iets moet gebeuren. We praten over het te-
rugbrengen van wilde kuddes, maar spre-
ken ook over het hervormen van
jachtconcessies. Er worden, naar Afrikaans
voorbeeld,  conservancies opgericht. Wil het
verhaal gaan werken, dan moeten inves-
teerders wel de zekerheid hebben dat de
randvoorwaarden kloppen.’ 

Het is geen gemakkelijke omgeving om in te
werken. ‘Je werkt soms samen met mensen
die 20 jaar geleden een verschrikkelijke oor-
log hebben meegemaakt. Je moet ook
nieuwe omgangsvormen ontwikkelen, taal-
en cultuurbarrières overwinnen. Ik wil met
iedereen wat te maken hebben, ook met die
Kroatische baas van een jachtconcessie. Het
is zo makkelijk om te zeggen dat jacht niet
deugt. Het leidt nergens toe. Daarom ben ik
zo gelukkig met de term rewilding. Het gaat
om het proces.’

Aanpak Helmer en zijn collega’s hebben
inmiddels bewezen dat hun aanpak iets kan
veranderen. Op de vraag wat daarbij zijn
handvatten zijn, reageert hij heel snel: ‘Het
herstel van natuurlijke processen, economi-
sche koppeling en maatschappelijk draag-
vlak.’ Stichting Ark ging eind jaren tachtig
met deze uitgangspunten aan de slag in het
rivierengebied. Helmer, net afgestudeerd
als dierecoloog, zag de heersende natuur-
en milieubeweging met verbazing aan. ‘De
natuurbescherming wantrouwde de maat-
schappij en mensen. Men was vooral bezig
met wat er allemaal niet goed ging, een
schuldgevoel opbouwen. Dat leverde wel
wetgeving op, maar geen betrokkenheid.
Het zou niet de doorbraak betekenen. Ik
wilde daarom nadenken over een andere
manier van natuur en natuurbescherming.
Niet één die terugverlangt naar de land-

bouw van 1900, maar onder ogen willen zien
dat de landbouw en de maatschappij een
andere dynamiek hebben gekregen. Dat er
nieuwe spelers op de markt zijn, die baat
hebben bij natuurontwikkeling. Die nieuwe
bondgenootschappen heeft Ark steeds op-
gezocht.’ 
Helmer had het ‘geluk’ dat hij met zijn plan-
nen kon starten in het rivierengebied, een
omgeving waar hij al tientallen jaren rond-
liep, vogels inventariseerde en droomde
over meer natuur. ‘Er was weinig natuur
over, het was wat dat betreft een vrij
schootsveld.’ En waar veel natuurbeheer-
ders met lede ogen aanzien dat ‘publiek’ de
natuurterreinen overloopt, ontvangt Helmer
ze met open armen. ‘In de Millingerwaard
kom ik het liefst op zondagmiddag als ik
duizenden mensen zie genieten’, zegt hij
zonder een spoortje ironie. 
Het kenschetst Wouter Helmer. Hij denkt
vaak net even anders en de natuur die hij
voorstaat, sluit volgens hem beter aan bij de
huidige samenleving. ‘ Over 20 jaar woont
95 procent van de mensen in de stad. Er is
steeds minder directe afhankelijkheid van
grond en het gaat er dan vooral om dat je
buiten kunt genieten. Dag gaat ook een
clash opleveren. Maar wel een heel interes-
sante. In de steden ontwikkelt zich een
groeiende groep dierenliefhebbers. Je kunt
een confrontatie zien aankomen tussen stad
en platteland, maar ook in de steden zelf



gaat er iets veranderen. Het wild komt de
stad in lopen.’ 
De steenmarter komt daarom ter sprake.
Op de vraag of Helmer een steenmarter
zou doodmaken als hij er last van heeft,
moet hij even nadenken. ‘Ik kan me voor-
stellen dat er situaties zijn waar mensen
zo’n keuze maken. Dat geldt niet voor me-
zelf. Mijn irritatiegrens ligt hoog. Ik stel me
voor dat je er alles aan  doet om het dier
buiten de deur te houden. Ik hoop dan ook
dat we dit soort dingen op een verstandige
manier oplossen. Een steenmarter is niet
levensbedreigend. Met wilde zwijnen en
wolven wordt het al wat spannender. Die
wil je niet midden in een stad. Maar ik
denk dat we ook daarvoor omgangsvor-
men gaan ontwikkelen. Iedereen weet nu
wel zo’n beetje dat je bij kuddes met grote
grazers ongeveer 25 meter afstand moet
houden.’
Ook de ontwikkeling van de bever houdt
Helmer in de gaten. ‘In grote delen van
Nederland kan dat dier ongestoord zijn
gang gaan. In het Groene Hart wordt het
een interessant fenomeen. Hier zul je op
een gegeven moment op zijn minst bevers
moeten wegvangen. En misschien staat er
in de toekomst wel weer bever op het

menu. Als je vlees eet kun je  maar het
beste eten uit  de natuur. Ook hier gaat het
om omgangsvormen. Als je daar niet over
wilt nadenken sluit je je af voor een dis-
cussie die je vroeg of laat toch moet voe-
ren. Het is ook immoreel om niet over
moeilijke vragen na te denken. Maar je
moet wel een beetje risico durven nemen.
Het is toch prachtig dat je kunt leven met
die dieren in je buurt. Voor mij is het leven
in ieder geval rijker als er zo veel mogelijk
mensen en dieren aanschuiven.’

Dromen tekenen Aan het eind van
het gesprek lopen we even door het bos
rondom zijn huis. Helmer wijst naar een
nestkast voor een bosuil. ‘Er zit geregeld
een steenmarter in’, zegt hij met een glim-
lach. Op de vraag wat zijn favoriete zoog-
dier eigenlijk is, kan of wil hij niet eentje
noemen. ‘Ja, ik heb nog nooit een otter ge-
zien. Die mis ik steeds.’ En ook al denkt
Helmer vooral in landschappen, hij ziet de
belangrijke rol die zoogdieren hebben.
‘Kijk naar de wolf, die staat voor  een an-
dere schaal en een andere manier van
denken. We maken dankbaar gebruik van
zijn opmars om te communiceren over een
nieuw natuurbeleid. Je moet alleen wel

uitkijken dat het middel niet belangrijker
wordt dan het doel. Maar  ik ben ook een
dromer en een idealist én breed ecolo-
gisch opgeleid. Kijkend naar een willekeu-
rig landschap  zie ik meteen hoe we
natuurlijke processen weer aan de gang
kunnen krijgen. Het mooie is dat mijn
broer Jeroen die dromen kan tekenen.
Vanaf dat moment ziet het landschap er
voor mij  ook meteen zo uit. Ook al is het
nog mais, ik zie die lynx daar al rondlopen.
Onze specifieke rol als Ark in de natuur-
bescherming is om  de kansen te benut-
ten, die zich in een veranderende
maatschappij steeds weer aandienen. Dat
is onze niche. Wij zijn als klein clubje snel-
ler in staat om in te springen op die veran-
dering. We zijn een voorloper. Dat is een
van de meest wezenlijke onderdelen van
ons werk.’ 
En over het fenomeen rewilding in het al-
gemeen wil Helmer op de valreep nog wel
wat kwijt.
‘Wilder kent geen maat. Of het nu om de

terugkeer van gieren in de Karpaten gaat,
of om een kale stoeptegel die met mos be-
dekt raakt. Het kan altijd wilder.’ 

Aaldrik Pot is redacteur van Zoogdier

Verder lezen?

Zie voor literatuur naar aanleiding van dit
artikel www.zoogdierwinkel.nl/zoogdier. Re-
ferenties in dit artikel verwijzen naar op deze
website vermelde publicaties.

• Rewilding Europe
Het project Rewilding Europe is een samen-
werkingsverband tussen ARK Natuurontwik-
keling, het WNF, Wild Wonders of Europe en
Conservation Capital. Meer informatie is te
vinden op de website:
www.rewildingeurope.com 

De gems, van jachtsoort naar zichtsoort. In de gebieden van Rewilding Europe is volop ruimte voor deze soort. Foto Staffan Widstrand - Rewilding Europe



Een erg goede start dus van een pro-
ject dat in totaal €60.000 moet opleve-
ren om de uitgave van de Atlas van de
Zoogdieren van Nederland in de serie
De natuur van Nederland (Naturalis)
mogelijk te maken. 
Hoe werkt deze adoptieactie? Door
middel van het adopteren van een soort
(of de atlas als geheel) kunt u ons hel-
pen om de atlas te realiseren. Dit kan
op de volgende manieren:

Soortadoptie Leden/particulieren
kunnen een soort adopteren voor een
bedrag van €75 (of meer). Als tegen-
prestatie wordt uw naam vermeld in
het overzicht van adoptanten in de
atlas (bij de desbetreffende soort) en
ontvangt u direct na verschijnen een
exemplaar van de zoogdieratlas.

Zilveren atlasadoptie Als organisa-
tie, bedrijf of particulier kunt u voor
€750 de atlas in zijn geheel of speci-
fiek een soort sponsoren. Als tegen-
prestatie worden uw (bedrijfs)naam en
logo in het overzicht van adoptanten

vermeld (eventueel gekoppeld aan een
soort). Direct na uitkomst ontvangt u
drie exemplaren van de atlas.

Gouden atlasadoptie Het is ook
mogelijk als organisatie, bedrijf of par-
ticulier hoofdsponsor van de atlas te
worden. De bijdrage hiervoor is mini-
maal €2.500. Uw naam en logo worden
voorin de atlas op de sponsoren-pagina
opgenomen. Eventuele andere ge-
wenste tegenprestaties bespreken we
graag met u.

Hoewel de zilveren en gouden adoptie
primair gericht zijn op organisaties en
bedrijven kunnen ook leden/particulie-
ren van deze opties gebruik maken. De
tegenprestaties zijn dan identiek aan
hetgeen er staat vermeld. Belangrijk is
nog wel te vermelden dat het om een
symbolische adoptie van een soort
gaat. Uitgaande van 96 soorten hebben
we gemiddeld  €700 per soort nodig
om het totaalbedrag bijeen te brengen
en de ene soort is nu eenmaal popu-
lairder dan de andere soort.

In dit nummer van Zoogdier vindt u een
machtigingsformulier. U hoeft alleen
uw gegevens, het bedrag en de te
adopteren soort in te vullen en het for-
mulier in de bijgevoegde envelop (post-
zegel niet nodig) aan de
Zoogdiervereniging terug te zenden.
Als u wel het project wilt steunen,
maar geen soort wilt adopteren is ieder
ander bedrag welkom (bij een bedrag
vanaf €75 ontvangt u ook een exem-
plaar van de atlas).
De voortgang van dit adoptieproject
kunt u volgen op onze website. Hier
kunt u ook terecht voor verdere infor-
matie en andere betaalmogelijkheden.
Zie hiervoor: 
www.zoogdiervereniging.nl/zoogdierat-
las.
Met uw adoptie gaat het ons lukken om
de resterende €55.000 voor dit stan-
daardwerk over de zoogdieren in Ne-
derland in 2014 te realiseren!
Bij voorbaat bedankt voor uw steun. 

Hans van Dord, 
voorzitter Zoogdiervereniging.

ADOPTEER EEN ZOOGDIER 
van start!

Tijdens de Landelijke Zoogdierdag op 20 april jl. is de actie ADOPTEER EEN ZOOGDIER officieel van

start gegaan. Vijftien leden vulden direct een machtiging in waardoor zij formeel adoptant van een

soort zijn geworden. Ook is er al een eerste toezegging van een ‘zilveren adoptant’ en een ‘gouden

adoptant’. In totaal is op deze eerste dag van de adoptieactie al ruim €5.000 toegezegd.
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Live-trap, type TripTrap met houten ombouw. Foto Diemer Vercayie

In het vorige nummer van dit tijdschrift
(Zoogdier 24-1) werd reeds vermeld dat de
Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt in
2013 de aandacht wil vestigen op muizen
met het ‘jaar van de muis’. Aan de eerste
actie ‘Wat vangt de kat’ wordt onder meer
door de lezers van dit tijdschrift al volop
meegewerkt. Door uw hulp en die van uw
kat wordt de huidige verspreiding van de
twintig verschillende muizensoorten in
heel Vlaanderen in kaart gebracht. Zo
komen we te weten waar de algemene en
zeldzame muizensoorten nog voorkomen
en kan gekeken worden waar bescherming
nodig is. 

Aantallen muizen De Zoogdieren-
werkgroep wil echter nog verder gaan dan
dat. Muizen vormen ook een belangrijke

schakel in de voedselketen. Ze vormen het
basisvoedsel voor heel wat roofvogels,
uilen, marterachtigen, slangen en vos en
wilde kat. Een aantal soorten zoals wezel
en hermelijn zijn wat men voedselspecia-
listen noemt: ze zijn afhankelijk van een
specifieke prooi, in dit geval muizen. Gaan
de aantallen muizen achteruit, dan zullen
ook de wezel en de hermelijn verdwijnen.
Van woelmuizensoorten zoals lemmingen
is bekend dat hun aantallen in noordelijke
landen in cycli van ongeveer vier jaar fluc-
tueren. Zeldzame dieren als sneeuwuil en
poolvos zijn van deze muizen afhankelijk
en hun aantallen fluctueren mee. Ook een
studie in Engeland (Kielder Forest) wees
uit dat de aantallen woelmuizen in cycli
van vier jaar fluctueren en dat de aantal-
len wezels daarmee mee variëren. Over

het waarom van deze cycli is nog geen uit-
sluitsel, ondanks meer dan 100 jaar on-
derzoek. In Vlaanderen wordt vermoed dat
het met bepaalde roofdieren zoals bunzing
niet goed gaat, maar er zijn geen gegevens
bekend over hun prooien zoals muizen.
Daarom kan bijvoorbeeld niet bepaald
worden of bunzings achteruit gaan door
een achteruitgang in de aantallen van hun
prooi of door andere factoren. Daar wil de
Zoogdierenwerkgroep nu verandering in
brengen. Ze wil nagaan hoe de aantallen
muizen in Vlaanderen zich ontwikkelen.
Gaan de muizen er jaar na jaar op achter-
uit of zijn er jaren met pieken en dalen? Is
er een patroon in de aantallen te vinden?
Op al deze vragen wil de Zoogdierenwerk-
groep een antwoord vinden door middel
van een muizenmeetnet.

Gezocht: muizenvangers in Vlaanderen

De Zoogdierenwerkgroep start in het najaar van 2013 met een muizenmeetnet om de aantallen muizen

in Vlaanderen te monitoren. Hiervoor wordt medewerking van vrijwilligers gevraagd.

Diemer Vercayie



Gaan de aantallen muizen achteruit, dan
zullen ook de wezel en de hermelijn ver-
dwijnen.

Ontwerp Om zo’n monitoring op te
starten ging de Zoogdierenwerkgroep niet
over één nacht ijs. De vraag hoe een mui-
zenmeetnet het beste ontworpen wordt,
werd in handen gegeven van een statisti-
cus. Een statisticus heeft echter basisdata
nodig. De voorbije drie jaren hebben twee
studenten hun thesis gewijd aan het ver-
zamelen van die data en het uittesten van
een werkwijze, een protocol om muizen te
vangen. Met die data kon de statisticus aan
het werk om te bepalen op hoeveel plaat-
sen muizen moeten gevangen worden om
met statistische zekerheid een daling van
bijvoorbeeld 25% in het aantal muizen te
kunnen registreren. Hoe fijnere verande-
ringen geregistreerd moeten worden, hoe
meer locaties bemonsterd moeten worden.
Door simulaties een aantal weken op com-
puter te laten lopen, konden nauwkeurige
cijfers gegeven worden voor het aantal lo-
caties dat we moeten bemonsteren (zie fi-
guur 1). De uitdaging om genoeg
vrijwilligers te vinden om hieraan mee te
werken is groot, maar de Zoogdierenwerk-
groep wil deze uitdaging aangaan omdat
de resultaten van deze monitoring van
groot belang kunnen zijn voor de weten-
schap en de bescherming van zoogdieren.
Zolang er geen cijfers zijn over een even-
tuele achteruitgang, worden er ook geen
beschermende maatregelen genomen.

Het meetnet Om veranderingen in de
aantallen muizen te kunnen meten moet
de onderzoeksmethode zo veel mogelijk
gestandaardiseerd zijn. Zo kan vermeden
worden dat verschillen van jaar tot jaar of
plaats tot plaats te wijten zijn aan veran-
deringen in de onderzoeksmethode of de
onderzochte plaats. Overal moet zo veel
mogelijk op dezelfde manier, met dezelfde
vallen, op hetzelfde tijdstip en in hetzelfde

habitat gevangen worden. Er is voor geko-
zen om muizen te gaan vangen in de na-
tuurgebieden van Natuurpunt en meer
bepaald aan bosranden. Het meetnet is
gericht op het vangen van bosmuizen en
rosse woelmuizen omdat die in voldoende
aantallen gevangen worden. Per gebied
zullen drie rijen van 20 vallen uitgezet wor-
den. De vallen staan telkens op 5 meter
van elkaar zodat er per gebied drie rijen
van 100 meter bosrand uitgezocht moeten
worden. Gedurende één nacht in oktober
zullen de vallen dan drie keer gecontro-
leerd worden. De vallen moeten 3 tot 5

dagen op voorhand uitgezet worden, maar
de eigenlijke controle is slechts gedurende
één nacht in een jaar. De gevraagde in-
spanning is dus beperkt, maar deze inzet
kan zowel voor het beheer van het natuur-
gebied zelf als voor de kennis over muizen
in Vlaanderen zeer veel opleveren.
De Zoogdierenwerkgroep doet een beroep
op de medewerking van de conservatoren
en beheerteams van de natuurgebieden in
beheer van Natuurpunt, maar iedere vrij-
williger die wil meewerken aan deze mo-
nitoring is welkom. Er is een volledige
handleiding beschikbaar voor de mede-
werkers op de website van de Zoogdieren-
werkgroep en de vallen worden in groep
aangekocht.

Hebt u interesse om hieraan mee te wer-
ken? Neem dan een kijkje op onder-
staande website.
http://zoogdierenwerkgroep.be/studie/
onderzoeksprojecten/
jaar-van-de-muis/muizenvangers

Hermelijn. Foto Jeroen Vermeulen

Figuur 1 Resultaat van de simulaties voor het benodigde aantal onderzochte locaties. 
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In West-Nederland was de kerkuil decen-
nia lang afwezig. Begin jaren negentig ves-
tigden zich weer enkele paren. Daarna
nam de stand gestaag toe tot minimaal
130 in Noord-Holland en meer dan 70 in
Zuid-Holland. Recent vestigden de kerkui-
len zich op de eilanden Texel en Tienge-
meten. De lokale kerkuilenwerkgroepen
hebben heel veel bijgedragen aan dit suc-
ces. Zij timmeren de nestkasten, overtui-
gen de boeren, klimmen de ladders op en
af, ringen de jongen en maken de kasten
schoon.

Nieuw pluisoffensief Op de Zuid-
Hollandse eilanden draaien al jaren enkele
actieve pluisgroepjes, maar verder werd er
maar mondjesmaat geplozen. Juist nu het
overgrote deel van West-Nederland is ge-
koloniseerd door kerkuilen ontstaat een
uitgelezen kans voor zoogdieronderzoe-
kers.
De landelijke, levende  zoogdieratlas was
de aanleiding om pluisoffensief te starten.
Maar hoe krijg je de pluizers bijeen? Het
bleek een gouden idee om op een doorde-
weekse dag pluizen te combineren met

een eenvoudige doch voedzame maaltijd.
Zes uur soep eten en daarna pluizen tot
negen uur en toch op tijd thuis zijn.
Landschap Noord-Holland heeft in Heiloo
de afgelopen twee jaar twintig avonden ge-
organiseerd en het Natuurhistorisch Mu-
seum in Rotterdam zeven. Op de avonden
hebben ruim duizend mensen een of
meerdere keren kennis gemaakt met het
pluizen. Er wordt veel kennis en ervaring
overgedragen en het is ook nog eens heel
gezellig.
Daarnaast zijn er scholen en natuurorga-

Pluisoffensief in Holland  
succesvol

Voor kennis van de verspreiding van kleine zoogdieren is de analyse van uilenballen een belangrijke

informatiebron. De afgelopen eeuw zijn er in Nederland in verschillende onderzoeksgolven tiendui-

zenden geplozen. Voor verspreidingsonderzoek is de kerkuil het meest geschikt. De braakballen zijn

eenvoudig te verzamelen en de uilen jagen in een klein territorium.

Nico Jonker & Kees Mostert

Braakballenonderzoek  in de 2e Gouden Eeuw

Pluisavond bij Landschap Noord-Holland. Foto Tetje Falentijn Kaken en schedels uit een kerkuilenbraakbal.
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nisatie die eigen avonden organiseren en
een partij  braakballen te adopteren.
Inmiddels hebben we van de meeste ker-
kuilenterritoria meer dan 150 prooidieren
geplozen. Dat is voldoende voor een repre-
sentatieve steekproef. We zijn nu nog bezig
om uilenballen te verzamelen uit de laat-
ste ‘witte gebieden’. 
Voor het pluisoffensief hebben we een
speciale website gemaakt. Iedereen kan
de resultaten tot op kilometerhokniveau
zien. Door de gegevens snel op de website
te zetten wordt iedereen duidelijk dat het
om serieus onderzoek gaat. Iedere deel-
nemer ziet zijn inspanningen dan in een
groter perspectief. En dat spreekt mensen

heel erg aan. De resultaten mogen er zijn,
zie tabel 1.

Voorlopige conclusies De eerste
indruk op de kaart is dat de noordse woel-
muis voorkomt in de gebieden waar we
hem hoopten / verwachtten te vinden.
Meer dan duizend werden er op deze ma-
nier al geplozen.

Maar er valt nog veel meer uit de gegevens
te halen. Een van de grote vraagstukken is
het voorkomen van de waterspitsmuis. Er
zijn signalen dat de soort veel zeldzamer
is dan tot voor kort werd verwacht. Onze
pluisresultaten laten zien dat dit vermoe-
den helaas uit lijkt te komen. Tot nu tot
werden nog maar 76 schedelresten van
deze opvallende soort op naam gebracht,
een percentage van nog geen 0,2% ! In
grote op het oog geschikte gebieden lijkt
de soort te ontbreken zoals Midden-Delf-
land en Voorne-Putten.

Andere soorten zijn duidelijk met een op-
mars bezig. De huisspitsmuis heeft inmid-
dels heel Holland veroverd en is zelfs al op
eilanden als Texel gearriveerd. 
De rosse woelmuis volgt de vele nieuwe
recreatiebossen die de afgelopen decennia
zijn aangeplant rond de grotere steden. In
het binnenduingebied kwam de soort al
veel langer voor.  Dit is zo maar een greep
uit de hoeveelheid resultaten die de pluis-
werkzaamheden hebben opgeleverd. De
resultaten staan op uilenballenpluizen.nl

Als je nog kerkuilenballen of pluisresulta-
ten hebt die niet op onze site staan dan
houden wij ons van harte aanbevolen.

Foto Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland

Soort Noord Holland Zuid Holland Totaal

Bosspitsmuis 1224 2259 3483

Dwergspitsmuis 107 137 244

Waterspitsmuis 36 40 76

Huisspitsmuis 4045 3240 7285

Mol 5 5 10

Woelrat 59 62 121

Rosse woelmuis 97 356 453

Veldmuis 6191 7120 13311

Aardmuis 127 139 266

Noordse woelmuis 691 395 1086

Bosmuis 722 1281 2003

Dwergmuis 102 236 338

Huismuis 168 134 302

Bruine rat 176 55 231

Vogel 71 43 114

Totaal 13821 15502 29323

Tabel 1 Resultaten Braakballenonderzoek 2009 - 2012

We zijn nog druk bezig met het verzamelen van de laatste braakballen en verwerken van de gegevens.

De noordse woelmuis in beeld

Aanleiding voor het pluisoffensief was de
verspreidingskaart van de noordse woel-
muis.
Van het potentiële leefgebied in Noord-Hol-
land waren vrijwel geen actuele gegevens
bekend. De  Zaanstreek en Waterland zijn
vanouds een bolwerk voor noordse woel-
muizen. Inmiddels weten we dat ze dat nog
steeds zijn. Braakbalpartijen uit waterrijke
veenweidegebieden zoals Wormer- en Jis-
perveld, Varkensland en Ilperveld  bereiken
vaak meer vijftig procent noordse woelmui-
zen. 
Op Texel komt de soort ook nog steeds veel
voor. Zijn gevreesde concurrent de aardmuis
heeft inmiddels het hele eiland gekoloni-
seerd maar lijkt op grond van braakbalana-
lyses beduidend minder algemeen.
Verrassend zijn de vondsten rond Haarlem.
We vinden behoorlijke aantallen in de braak-
ballen, maar hebben geen idee waar ze
leven. Dat wordt aanvullend onderzoek doen
met vallen…
Het beeld van de Vechtplassen, Botshol en
de omgeving Aalsmeer is onduidelijk. Lokaal
komen ze voor, maar hier valt nog heel wat
te pluizen voor we de kaart actueel hebben.
In zowel de grotere en kleinere veenmoe-
rassen in het veenweidegebied zoals Nieuw-
koop, Kinderdijk en Vlaardingse Vlietlanden
blijven de populaties voortbestaan. 
In het noordelijke deltagebied zijn duidelijk
grote populaties aanwezig. Meer dan dui-
zend noordse woelmuizen werden op deze
manier al geplozen.

Figuur 1  Verspreiding Noordse woelmuis 2009-2012



Rombout de Wijs (1951 - 2013)
Op 15 maart is helaas de gepassioneerd
onderzoeker en natuurliefhebber Rom-
bout de Wijs overleden. Zoogdieren heb-
ben altijd een warm bepleiter gevonden
in Rombout, zeker de vleermuizen. In
1989 ontdekte hij bovendien de eerste

rosse woelmuis op Terschelling. Reeds
tijdens zijn jeugdbondsjaren is Rombout
begonnen met tellingen van overwinte-
rende vleermuizen in Limburgse groe-
ven en kelders en forten in het Gooi. Tot
het laatste moment heeft hij dit voort-
gezet. Sinds de komst van de batdetec-
tor in 1985 heeft hij hiermee veel
nachtelijk onderzoek uitgevoerd. Om de
vele telefonische verzoeken om infor-
matie enigszins om te leiden heeft hij 15
jaar terug een website over vleermuizen
gemaakt, uiteindelijk is dit de voorgan-
ger geweest van vleermuis.net. Van
1993-96 was hij werkzaam bij het bu-
reau van de Zoogdiervereniging. Aan
hem is te danken dat er diverse meet-

netten van zoogdiertellingen door vrij-
willigers zijn opgezet. Vanaf 1996 was hij
beheerder van de Natuurdatabank bij
Natuurmonumenten. Bovendien was
Rombout een van de initiatiefnemers
van Zoogmail. We wensen zijn vrouw
Caroline en kinderen Yorick en Rowan
veel sterkte.

Collega Herman Limpens 2de
bij Edgar Donckerprijs
Dinsdag 19 maart is bekend geworden
wie de Edgar Donckerprijs 2013 heeft
gewonnen. Vleermuisdeskundige Her-
man Limpens van het Bureau van de
Zoogdiervereniging won de tweede prijs,
net als het duo Jelle Reumer en Kees
Moeliker (Natuurmuseum Rotterdam).
Roofvogelonderzoeker Rob Bijlsma
kreeg de eerste prijs.
Herman Limpens was genomineerd
voor zijn zeer grote inzet voor het on-
derzoek naar, en de bescherming van
vleermuizen. Niet alleen in Nederland,
maar ook ver daar buiten. Herman heeft
zelf niet alleen veel kennis van vleer-
muizen, maar weet deze kennis ook als
geen ander over te brengen op anderen.
De juryleden van de Stichting Edgar
Doncker Fonds concludeerden dan ook
terecht dat Herman ‘een grote bijdrage
geleverd aan de bescherming van vleer-
muizen in binnen- en buitenland.’ Meer
informatie over de prijs en de andere
genomineerden is te vinden op
http://www.donckerstichting.nl/

Landelijke Zoogdierdag en Al-
gemene Ledenvergadering
De landelijke Zoogdierdag op 20 april jl.
had als thema 'Zoogdiersuccessen'. Er
was voor de ruim 125 aanwezigen een
afwisselend programma waarbij werk-
groepen, vrijwilligers en medewerkers
een presentatie gaven over zoogdieron-
derzoek in Nederland en daarbuiten. Er
waren verder diverse stands te bezoe-
ken. Tijdens de Zoogdierdag was de Al-
gemene Ledenvergadering van de
Zoogdiervereniging. Het jaarverslag, in-
clusief het financiële gedeelte, werd
vastgesteld. Peter van der Linden nam
na 9 jaar afscheid als bestuurslid van de
Vereniging. We bedanken Peter voor zijn
inzet voor de vereniging in de afgelopen

jaren.
Door het afscheid van Peter van der Lin-
den en daarvoor al van Hans Bekker, is
het bestuur op zoek gegaan naar twee
nieuwe bestuursleden voor de vereni-
ging. Uit de reacties zijn Margje Voeten
en John Melis geselecteerd. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering zijn zij
aangesteld.

Prinses Máxima gaf kick-off
Girlsday bij TNO Den Haag
Op 25 april gaf (toen nog) prinses
Máxima het startsein voor het landelijke
Girlsday evenement. Hiermee wordt ge-
stimuleerd dat meisjes in de leeftijd van
10 tot 15 jaar een technische carrière
overwegen. Er zijn circa 6000 school-
meisjes gekoppeld aan bedrijven, waar-
bij allerlei verschillende rondleidingen
en activiteiten werden aangeboden.
Prinses Máxima opende Girlsday bij het
test-bassin van TNO in Den Haag. Op
deze locatie kan (sonar)apparatuur
worden getest, zoals dit onder andere
gebruikt wordt bij het onderzoek van de
effecten van sonar op walvissen. Zie
hiervoor het najaarsnummer 2012 van
Zoogdier. Na de opening door de prin-
ses en de minister van OC&W konden de
60 meisjes in Den Haag nog verschil-
lende activiteiten doen die gerelateerd
waren aan TNO-onderzoek. Een van
deze activiteiten was het herkennen van
walvissen en dolfijnen (uit videofrag-
menten) met behulp van de Android
“PRIMA APP” die TNO hiervoor speciaal
heeft ontwikkeld voor de Koninklijke
Marine.

Nieuws

NEDERLAND

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

Rombout de Wijs. Foto Harvey van Diek
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De landelijke Zoogdierdag. Foto Roline Eikelboom
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2013 Jaar van de steenmarter
Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging
extra aandacht voor één van de in Ne-
derland in het wild levende zoogdier-
soorten. In 2013 brengen we de
steenmarter onder de aandacht. Voor de
steenmarter is gekozen vanwege de toe-
name in verspreiding in Nederland en de
overlast die ervaren kan worden als
steenmarters een bezoek brengen aan
huizen of auto’s. Er zijn in veel gevallen

goede oplossingen om overlast zo veel
mogelijk te voorkomen. De Zoogdierver-
eniging wil de kennis die daarover aan-
wezig is onder de aandacht brengen
zodat overlast geminimaliseerd wordt
en de steenmarter in een positiever licht
komt te staan. Neem eens een kijkje op
www.jaarvandesteenmarter.nl.
Vanaf juni is er in het Natuurmuseum
Nijmegen een expositie over de steen-
marter. Kijk voor meer informatie op:
http://natuurmuseum.nl/de-steenmar-
ter/

Succesvolle Zoogdierdag
‘Zoogdiersuccessen’ was het thema van de Zoogdierdag van 20 april jl.
En in alle opzichten is dat thema tot zijn recht gekomen!

Om te beginnen via de goede lezingen. Wat te denken van de lezing van
Erwin van Maanen over het gebruik van een thee-ei en cameraval om
meer zicht te krijgen op de aanwezigheid van boommarters? Met overi-
gens verbluffend resultaat: voor de camera verschenen niet alleen
boommarters, maar ook tal van andere soorten als vossen en dassen.

Of het verhaal over oprukkende wolven van Leo Linnartz; het is niet de
vraag of ze komen, maar wanneer. En de schade is relatief: in Spanje
worden 10 keer meer schapen gedood door honden dan door wolven! 

Hugh Jansman vertelde het succesverhaal van de otter. Ondanks dat ot-
ters zich langzaam voortplanten breiden ze zich sterk uit in Nederland.
Zwervende dieren zijn al gezien in de Lauwersmeer, Flevoland en het
Hollandse Plassengebied. Helaas zijn er sinds de herintroductie wel al
117 omgekomen in het verkeer.

En dan nog Stefan Vreugdenhil over de ‘Jaar van…-campagnes’, onder
meer over de soort van 2013: de steenmarter. De steenmarter is sinds
het begin van de jaren tachtig met een enorme opmars bezig van uit het
oosten en zuiden. Wanneer verovert hij de Randstad?

Naast de succesverhalen waren er nog meer successen te melden. Bij-
voorbeeld dat de werkgroepen van de Zoogdiervereniging actief hebben
bijgedragen aan het programma. Dat is heel goed bevallen en gaan we
volgend jaar zeker weer zo doen. Tevens was er een aantal drukbe-
zochte standjes, waren er zo’n 150 belangstellenden en was er aan het
eind een drukbezochte borrel op het bureau van de Zoogdiervereniging.

Alles bij elkaar een zeer geslaagde dag. Ik kijk nu al uit naar het succes
van de Zoogdierdag in 2014!

Rob van Westrienen
Directeur Zoogdiervereniging

C O L U M N
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Actie ROBIN: “Fier dat ik een
vos ben”
De actiegroep Rood Beest In Nood, kort-
weg ROBIN, lanceerde donderdag 25
april 2013 de campagne
‘Fier dat ik een vos ben’. Met deze cam-
pagne stelt ROBIN de vraag wat het nut
is van wetenschappelijk onderzoek over

bijvoorbeeld de vos, als blijkt dat de re-
sultaten ervan niet gebruikt worden of
zelfs  moedwillig genegeerd worden  bij
het uitstippelen  van  het  Vlaamse  be-
leid.  ROBIN  vertegenwoordigt gedreven
en leergierige  studenten en jonge men-
sen van diverse onderwijsinstellingen
over heel Vlaanderen die zich zorgen
maken over hun toekomst als weten-
schapper. 
De campagne van ROBIN toont verschil-
lende bekende Vlamingen  die bena-
drukken  trots  te  zijn  op  hun
‘vossenafkomst’.  Ingrid  De  Vos,  Hen-
drik  Vos,  Sabine  De  Vos,  Jeanne
Devos en talrijke andere naamgenoten
zijn op de posters te zien met de bood-
schap ‘Fier dat ik een vos ben’. Ook be-
kende roodharige ‘vossen’ zoals  Erika
Van Tielen en Liliane Saint-Pierre on-
dersteunen de campagne. De affiches
worden doorheen Vlaanderen verspreid
met de bedoeling de aandacht te vesti-
gen op de problematiek van de vossen-
jacht. ‘Wij focussen ons op vossenjacht
omdat die vandaag symbool staat voor
de politieke en wetenschappelijke
oneerlijkheid in Vlaanderen’, aldus de

verontwaardigde ROBIN-leden. 
Wie deze campagne wil steunen kan
posters aanvragen via de website van
ROBIN: www.fierdatikeenvosben.be. 

Rode lijst zoogdieren en SBP’s
De afgelopen tijd heeft de Zoogdieren-
werkgroep onder meer via de beleids-
dienst van Natuurpunt geijverd voor een
nieuwe Rode Lijst van Zoogdieren. De
huidige Rode Lijst dateert immers van
1994 en is – naast het feit dat ze nooit
officieel erkend is – hopeloos verouderd.
Intussen is het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek gestart met de opmaak
van een nieuwe Rode Lijst Zoogdieren.
Daarvoor zullen onder meer alle waar-
nemingen van zoogdieren uit de waar-
nemingendatabanken van Natuurpunt
gebruikt worden. Dat zijn de gegevens
uit waarnemingen.be, maar ook uit eer-
dere inventarisaties. Gegevens die ver-
zameld werden door vrijwilligers en
professionelen. Een Rode Lijst is een
belangrijk instrument voor het beleid en
noodzakelijk voor overheidssteun bij het
nemen van beschermingsacties. Dit
wordt dus onder meer mogelijk ge-
maakt door de ijver van vrijwilligers om
waarnemingen in te voeren, waarvoor
onze oprechte dank! 
Tegelijkertijd is ook het Agentschap voor
Natuur en Bos intussen gestart met de
opmaak van soortbeschermingsplannen
(SBP’s) voor Europees en Vlaams be-
dreigde soorten. Prioritair zullen be-
schermingsplannen opgesteld worden
voor hamster en bever. De Zoogdieren-
werkgroep is verheugd met deze goede

stap in de richting van duidelijke be-
schermingsmaatregelen voor deze
soorten, maar blijft ook hameren op de
noodzaak van concrete acties.

Waterspitsmuis(onderzoek) in
Tongeren
Onlangs werd in Tongeren, in de omge-
ving van het Natuurpunt natuurgebied
“De Kevie” een waterspitsmuis gevon-
den. Tijdens een paddenoverzetactie
was het diertje in één van de emmers
gesukkeld en heeft dit jammer genoeg
niet overleefd. Daardoor kon de soort
echter wel met zekerheid gedetermi-
neerd worden. Het jaar voordien werd op
dezelfde locatie een waterspitsmuis met
vier jongen waargenomen bij het over-
zwemmen van het plaatselijke riviertje

de Jeker. De Limburgse Zoogdieren-
werkgroep start daarom met een nader
onderzoek naar de verspreiding van
deze illustere muizensoort in de streek.
Wie geïnteresseerd is om daarbij te hel-
pen, kan zich melden via jos@natuur-
puntlimburg.be. 

VLAANDEREN

Waterspitsmuis. Foto Carine Richerzhagen
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Hamster. Foto Johannes Jansen



Postadres: Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen   
Bezoekadres: Natuurplaza, Mercator 3, 

Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen 
Telefoon 024-7410500   Fax 024-7410501    
info@zoogdiervereniging.nl    
www.zoogdiervereniging.nl

Veldwerkgroep Nederland
veldwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Materiaaldepot Veldwerkgroep
materiaal@zoogdiervereniging.nl

Vleermuiswerkgroep Nederland
vleermuiswerkgroepnederland@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Zoogdierbescherming
info@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Boommarter Nederland
boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Zeezoogdieren
jw@broekema.info

Werkgroep Kleine Marterachtigen
werkgroep-kleine-marterachtigen@zoogdiervereniging.nl

Bever- en Otterwerkgroep CaLutra
calutra@gmail.com

Zoogdierwerkgroep Zeeland
nanning-jan.honingh@slz.landschapsbeheer.nl

Zoogdierwerkgroep Overijssel
blij@natuurmilieu.nl

Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland
www.zwgzh.nl

Werkgroep KNNV Delfland
afdelingdelfland@knnv.nl

Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep
info@zoogdiervereniging.nl

Zoogdierwerkgroep Friesland
tdolstra@xs4all.nl

Agenda Nederland Agenda Vlaanderen

Boek ‘Wilde zwijnen’
Een actueel boek over wilde zwijnen: hun leefwijze, ecolo-
gische waarde en de relatie met de mens. Interessant
voor beschermers, beleidsmakers, faunabeheerders,
landbouwers en jagers.
Meer informatie over dit boek en andere artikelen 
is te vinden op Zoogdierwinkel.nl.
€19,95 (excl. verzendkosten)

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

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

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

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

23 juli – 2 augustus Zomerkamp Bulgarije Veldwerkgroep

24 en 25 augustus Nacht van de vleermuis

21 en 22 september Egelweekend

1 oktober Cursus groenwetgeving voor 
groenbeheerders

26 oktober VLEN dag

5, 12 en 19 november Cursus Vleermuizen en Planologie

16 november Algemene Ledenvergadering Najaar
Tijdens deze najaarsledenvergadering 
worden onder meer de begroting 
en het jaarplan 2014 besproken.

Ga voor actuele informatie naar onze website:
www.zoogdiervereniging.nl 

14-15 september Studieweekend rond de eikelmuis
Locatie: Kortrijk. Presentaties, 
workshops en excursies. Meer info: 
www.zoogdierenwerkgroep.be/
activiteiten 

24 augustus en 
14 september Infoavond rond vleermuizen en 

rondleiding in Fort Oelegem 
Locatie: Ranst. 
Meer info: www.fortoelegem.be 
Inschrijven kan via een mailtje naar: 
fortoelegem@hotmail.com of 
telefonisch: +32475/ 29 04 87

Ga voor actuele informatie naar onze website:
www.zoogdierenwerkgroep.be

Contact Nederland

Contact Vlaanderen



Bijzondere ontmoeting bij het ijs Op zondagmorgen 20 januari ben ik vroeg uit de veren. Het is een koude
maar heldere ochtend in De Wieden en omdat er diverse schaatstochten voor vandaag gepland zijn wil ik voor de
drukte nog proberen wat mooie natuuropnames te maken.
Ik besluit één van de mooiste wandelroutes van De Wieden te lopen: het Veenweidepad. Terwijl er op de meren al
volop wordt geschaatst zie ik in een sloot twee opvallend ruime wakken. Terwijl ik naar de wakken kijk zie ik ineens
het water in het wak bewegen en rollen er kleine golven over het ijs. Ik denk in eerste instantie aan een actieve grote
roofvis, maar erg lang duurt het niet voordat er plots een koppie boven het water uitsteekt… een otter!
We kijken elkaar recht in de ogen, ik leg meteen m'n camera aan en klik, klik, klik en weg was de otter weer… Na
een uur wachten en kleumen heb ik het opgegeven en ben ik naar huis gegaan. Ik ben zeker 2 weken lang na die
waarneming bijna elke dag wezen kijken, maar heb niks meer gezien!
Erwin de Lange/ twitter@rwindelange  

Het moment van...
In deze rubriek presenteren fotografen hun meest geliefde foto en het bijbehorende verhaal. 
Uw inzending is welkom. Stuur deze naar redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl of per post naar de
redactie op Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen

Erwin de Lange


