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< Cursus lanenbeheer voor vleermuizen Afgelopen 
januari was de cursus lanenbeheer voor vleermuizen op de Veluwe-

zoom. Na het theoriegedeelte in de ochtend gingen de cursisten ’s mid-
dags naar buiten. Onder leiding van Eric Jansen (Bureau van de

Zoogdiervereniging), Mark van Benthem (Probos) en Henk van Scherpen-
zeel (Boomtotaalzorg) werden diverse lanen bezocht. Er werd gediscussi-
eerd over het beheer van de laan en het omliggende bos met het oog op
het behouden en versterken van de habitat voor vleermuizen. Ook een cur-
sus volgen? 
Bekijk het actuele aanbod op zoogdiervereniging.nl/cursussen.

> Veldwerkgroep Zomerkamp Shebenik Jabllanica,
Albanië De veldwerkgroep organiseert van 28 juli - 7 augustus

2015 een zomerkamp in Shebenik Jabllanica, Albanië. Er wordt jaarlijks
één zomerkamp in het buitenland (Europa) georganiseerd door de veld-
werkgroep. Dat gaat altijd in samenwerking met zoogdierexperts uit het
land zelf en met mensen die lokaal in het betreffende gebied actief zijn.
Tijdens deze zomerkampen wordt de directe omgeving van de kamplocatie
geïnventariseerd op alle daar voorkomende soorten zoogdieren. Meer
informatie op zoogdiervereniging.nl/veldwerkgroep-activiteitenpagina.

< De stad als dassenvrij egel-paradijs? Onderzoekers 
van Wageningen Universiteit en onderzoeksbureau Jasja Dekker 

Dierecologie ontdekten dat egels hun heil zoeken bij de mens. 
Zie zoogdiervereniging.nl.

< Positieflijst zoogdieren van kracht Op 1 februari j.l. is 
de positieflijst voor zoogdieren van kracht geworden. In deze lijst

staan 51 soorten genoemd die als huisdier gehouden mogen worden. 
Zie zoogdiervereniging.nl.

< Was het nu steenmarter of boommarter?
Sinds 2014 heeft de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt het plan

opgevat om via workshops kennis over zoogdieren te verspreiden. Came-
ravallen zijn dezer dagen de meest populaire methode om zoogdieren te
onderzoeken, maar herkenning van de soorten die op de beelden staan, is
niet altijd eenvoudig. Vooral het onderscheid tussen boommarter en
steenmarter is vaak moeilijk. Op de fel gesmaakte ‘workshop marters
herkennen’ werd het onderscheid haarfijn uitgelegd door specialisten van
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Benieuwd welke workshops
er in 2015 gepland staan? 
Neem dan een kijkje op zoogdierenwerkgroep.be/activiteiten.
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Die vraag stond een paar jaar geleden in een kop van een Duitse krant. Met

dezelfde vraag over de status van wezel, hermelijn en bunzing in ons land ging

de Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) begin 2011 aan het werk. 

Erwin van Maanen, Jeroen Mos, Tim Hofmeester, Fokko Bilijam, 
Carola van den Tempel, Frank van der Knaap en Johann Prescher.

Momenteel zijn kleine marterachtigen on-
dergeschoven kindjes van onze natuurwe-
reld, vooral in vergelijking met
vlaggensoorten als de otter, das en boom-
marter. Ze staan onder lichte bescherming
zonder dat de beschermingsstatus goed is
onderbouwd. Hun verborgen leefwijze maakt
ze blijkbaar onbemind. Vermoedelijk komen
ze minder voor dan vroeger, toen veel van
het cultuurlandschap natuurlijker was, maar
de dieren wel tot het jachtwild behoorden.
Door hun verborgen leefwijze en complexe
populatie-ecologie is onderzoek naar deze
kleine energieke roofdieren niet gemakke-
lijk, zoals onderzoekers voorheen ondervon-
den. King & Powell  beschrijven in hun boek1

hoe moeilijk het is om vat op de dieren te
krijgen, zelfs in Nieuw-Zeeland waar de her-
melijn een invasieve soort is. In Duitsland
moest Schmitt veel moeite doen om de die-

ren te vangen voor een promotieonderzoek2.
Populaties van wezel en hermelijn kunnen
sterk schommelen, vooral in verband met
aantallen woelmuizen. Soms sterven ze zelfs
plaatselijk tijdelijk uit. Over het algemeen
zijn hun dichtheden tamelijk laag, zeker in
het moderne cultuurlandschap. 
De WKM begon een verkenning met de tra-
ditionele inloop- of Wippbrett-vallen, maar
dat bleek inderdaad zeer arbeidsintensief te
zijn. Bovendien is levend vangen niet zonder
gevaar voor de stressgevoelige dieren. 

De Mostela Zou er niet een betere en
veilige methode zijn om kleine marters ge-
richt in beeld te krijgen, vroeg de WKM zich
af. Jeroen Mos had eerder meegewerkt aan
een wezelonderzoek in Engeland, waarin
stukken PVC-pijp met sporenplankjes suc-
cesvol werden gebruikt voor het registreren

van pootafdrukken. Echter, met de verkre-
gen prenten kan je moeilijk onderscheid
maken tussen vrouwelijke hermelijnen en
mannelijke wezels, door overlap in grootte.
Digitale en handzame cameravallen boden
wellicht de oplossing voor een gecombi-
neerde methode, met koppeling van dieren
in beeld aan de sporen. Passend en metend
werd een kist gefabriceerd met daarin een
cameraval gericht op een open sporenbuis,
waarin kleine zoogdieren gefilmd kunnen
worden wanneer ze er doorheen lopen. Je-
roen wist namelijk dat kleine marters graag
gangen en holen verkennen, dus die kist zou
ook aantrekkelijk moeten zijn. Jeroen ’s eer-
ste poging met een prototype marterkist in
een ruigtestrook langs een akker bij Wester-
voort leverde meteen de eerste videobeelden
op van een vrouwelijke wezel. De kist kreeg
de naam Mostela, van Jeroen Mos en Mu-

Wezel. Foto Harold van der Meer

Waar zijn de kleine marters?
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Linksboven: Een Mostela succesvol opgesteld onder een houtop-
slag. Rechtsboven: Een sporenbuis op de juiste plek in een houtop-
slag. Linksonder: Een sporenbuis met venster in een Mostela die
duidelijke prenten en video van een wezel registreerde. Rechtson-
der: In de Weerribben-Wieden vonden we voor het eerst een latrine
van een wezel of hermelijn, waarvan hier een keuteltje op de hand
uitgelicht. Foto’s  Erwin van Maanen en Jeroen Mos

stela, de geslachtsnaam van onze kleine
marterachtigen.

Op naar het zuiden De Mostela
opende de mogelijkheid voor het doelgericht
inventariseren van met name de heimelijke
wezel en hermelijn. In het najaar van 2012
ging de WKM aan de slag om de methode
verder uit te proberen, dit keer samen met
vrijwilligers in het Zuid-Limburgse Wolfhaag
van ARK Natuurontwikkeling en de nabijge-
legen Frankenhofmolen van het Limburgs
Landschap. Wolfhaag is een structuurrijk
open natuurterrein met graften, ruig gras-
land, ruigtestroken, braamzomen en kleine
beekjes. De Frankenhofmolen is een oud erf
met een hoogstamboomgaard, vochtig ruig
grasland, doornhagen en een bosbeek. Daar
werden in een week tijd meerdere wezels
vastgelegd, waaronder de eerste mooie Mo-
stela-opname van een mannelijke wezel in
een brandnetelruigte in open veld. Tevens
legden we met open cameraval-opstellingen
een bunzing, steenmarters en dassen vast.
Woelmuizen waren er toen talrijk en om

deze als prooidieren van kleine marters te
bemonsteren zette we ook Longworth-val-
len uit. Daarmee vingen we zelfs enkele
grote bosmuizen. Als klap op de vuurpijl
zagen we bij de nabijgelegen werkschuur
van Staatsbosbeheer ook nog een hermelijn.  

Speld in een hooiberg Na het eerste
succes waren er te weinig middelen voor
consistente toetsing en verdere verfijning
van de Mostela-methode. Met de gunning
van het Rie de Boois-fonds (2013) voor vrij-
willig zoogdieronderzoek door de Zoogdier-
vereniging en sponsoring door
ingenieursbureau Econsultancy, werd dit wel
mogelijk. Daarmee konden acht Mostela’s
met Bushnell Trophy Cam’s worden vervaar-
digd. Een grote verbetering was de montage
van een leesbrillenglaasje voor scherpstel-
ling binnen de korte afstand tussen de ca-
meraval en het dier dat in de sporenbuis
verschijnt. De eerste opnamen waren name-
lijk redelijk onscherp. Nu krijgen we mooie
scherpe videobeelden, essentieel voor de-
terminatie van de dieren. Tevens is het nu

beter mogelijk om wezels  individueel te her-
kennen. Individuele wezels hebben een ge-
varieerde kleurgrens van bruin op wit
(demarcatielijn) in combinatie met wang-
vlekken. Hiermee kan je ze van elkaar on-
derscheiden of weer herkennen bij
hervangst (zie navolgende opnamen van een
wezel). Bij hermelijnen is dat echter niet
goed mogelijk omdat variatie in de vloeiende
demarcatielijn en de wangvlekken ontbre-
ken.
Met de nieuwe capaciteit werd het mogelijk
om inventarisatie-strategieën te testen op
effectiviteit. Dit is van belang in grotere ter-
reinen en waar kleine marters als een speld
in een hooiberg voorkomen. Volgens de lite-
ratuur is de homerange van de hermelijn re-
latief groot, tot enkele tientallen hectaren
voor mannetjes. Wezels daarentegen kun-
nen heel lokaal voorkomen, met homeran-
ges van enkele hectaren, maar ook beperkt
tot bijvoorbeeld de overgang van een bos-
rand naar veld. In de winter en bij een hoog
prooidieraanbod is de homerange vaak klei-
ner. Tot dusver blijkt dat plaatsing van meer

Met een ‘open’ cameraval-opstelling worden de grotere marterachtigen vastgelegd, zoals bunzing (links) en boommarter
(rechts). Foto’s Erwin van Maanen

Onderzoek naar kleine marters is uitdagend en vereist volharding, maar enthousiasmeert met het
behalen van succes. Foto Jeroen Mos
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Mostela’s de trefkans inderdaad verhoogt.
De dieren houden zich namelijk op in be-
paalde terreindelen, daarin gebruikmakend
van min of meer vaste routes en afwisselend
van verspreide rustplaatsen. Om de juiste
plek te vinden en de trefzekerheid verder te
verhogen, moeten de Mostela’s en/of spo-
renbuizen regelmatig naar andere terrein-
delen verplaatst worden. We leren verder dat
kleine marters bij voorkeur in gevarieerd, re-
liëfrijk en halfopen terrein leven, mits daar
ook een goed en gevarieerd prooiaanbod is
(niet alleen kleine zoogdieren maar ook vo-
gels). Geschikt habitat bevat dekking bie-
dende structuren in de vorm van natuurlijke
overgangen, zoals een bos overgaand met
mantelzoomvegetatie op (ruig) grasland.
Verder inzoomend vinden we wezels in mi-
crohabitat van zeer dichte lage vegetaties of
ondergroei, zoals ruigten van brandnetel,
braam, zegge of riet. Daarnaast ook in bij-
voorbeeld houtstapels en steenhopen. De
aanwezigheid van veel muizen en mollen
zorgt voor gangenstelsels en holten in hoog
gras of onder de grond, waarin wezels en
hermelijnen graag vertoeven en buiten be-
reik van predatoren kunnen bewegen.  

Succes in de Weerribben en
Wieden In september 2014 hield de WKM
haar tweede veldweekend. Dit keer in Nati-
onaal Park Weerribben-Wieden op uitnodi-

ging van Natuurmonumenten en Staatsbos-
beheer. Hier richtten we ons vooral op het
verband tussen bekend voorkomen van de
dieren op plaatsen in het natuurgebied en de
trefzekerheid van de middelen. Volgens de
beheerders en Waarneming.nl worden
kleine marters er regelmatig waargenomen
of als verkeersslachtoffer gevonden, hoewel
waarnemingen van de bunzing de laatste tijd
afnemen.  Verspreid in de Weerribben-Wie-
den hebben we een week lang sporenbuis-
raaien, Mostela’s en cameravallen uitgezet.
Verscheidene terreintypen werden onder-
zocht, waaronder moerasbos, rietland,
kragge, een basaltdijk en een materiaalde-
pot. De resultaten waren wederom verras-
send en aanmoedigend. Drie wezels werden
op verschillende locaties met Mostela’s vast-
gelegd, namelijk in een rietkraag, op de ba-
saltdijk en in het materiaaldepot. Daarnaast
werden enkele sporenbuizen door kleine
marters belopen. Een dood wezeltje op een
stil landweggetje toonde weer eens aan hoe
kwetsbaar kleine marters voor gemotori-
seerd verkeer zijn, ook al zijn ze nog zo snel.
Tevens ‘vingen’ we steen- en boommarters
met de open cameraval-opstelling en lok-
plekken in moerasbos, maar helaas geen
bunzing of hermelijn. Een week voor het
veldwerk van de WKM werd door iemand an-
ders wel een hermelijn – die een jonge
bruine rat uit het nest ritste – vlakbij onze

verblijfplaats gefotografeerd.

Muizen en nog eens muizen
De Mostela’s leveren meestal veel bijvang-
sten op, namelijk honderden videobeelden
van muizen; vooral gewone bosmuis, rosse
woelmuis en veldmuis. Sporadisch komen
ook andere kleine zoogdieren voorbij, waar-
onder spitsmuizen en zelfs een keer een
egel.  De bijvangsten leveren een indicatie
van de lokale samenstelling van de kleine-
zoogdierenfauna en de prooidierbasis voor
kleine marters. Uit de opnamen kan ook de
activiteitsperiode van dieren worden afge-
leid. Zo vonden we bijvoorbeeld dat wezel en
hermelijn zowel dag- als nachtactief kunnen
zijn, wat nog wel eens onduidelijk is in de li-
teratuur. De Mostela kan mogelijk ook bij-
dragen aan het in kaart te brengen van
speciale (doel)soorten zoals de waterspits-
muis en hamster.

De weg vooruit Een groeiend aantal
WKM-leden neemt het initiatief om terreinen
in hun woonomgeving op kleine marters te
inventariseren, waarmee wijder versprei-
dingsonderzoek vorm kan krijgen. Zo wordt
sinds voorjaar 2014 in natuurterreinen in de
IJsselvallei bij Deventer geïnventariseerd, na
eerdere pilots in de vallei. De eerste vastleg-
ging van een wezel lukte hier pas in oktober.
Hetzelfde mannetje wezel, herkenbaar aan

Voorbeeld van wezelhabitat in natuurgebied Wolfhaag. Dit reliëfrijke terrein wordt extensief begraasd en biedt een veelheid aan microhabitats voor
muizen en kleine marters. Foto Erwin van Maanen



de demarcatielijn en wangvlekken, kon en-
kele weken later weer op dezelfde plek in
een ruige houtwal en bij een houthoop in
bosweidelandschap worden vastgesteld.
Hoewel zij een korte levensduur hebben, is
vangst en hervangst voor het volgen van in-
dividuele wezels is dus mogelijk. Het tijde-
lijk volgen van wezels kan informatie geven
over de territoriale bezetting en wisselingen
die daarin plaatsvinden. Bij voorkeur wordt
in het voorjaar en najaar geïnventariseerd,
voor het opnemen van nieuwe individuen na
de mogelijke wintersterfte en hun overleving
tot in het najaar of het jaar daarop. Na de zo-
merse populatieaanwas is de detectiekans
het hoogst, met veel jonge passanten die be-
staande territoria doorkruisen op zoek naar
een eigen leefgebied. 
Mooie successen met Mostela’s en sporen-
buizen zijn tot dusver ook geboekt door
WKM-leden in Midden-Delfland en in

Noord-Brabant. In het Gooi is de Marter-
werkgroep Gooi en Vecht afgelopen jaar be-
gonnen met een inventarisatie naar kleine
marterachtigen.
Van de hermelijn willen we graag meer zien.
Maar één keer is een hermelijn met een Mo-
stela vastgelegd, namelijk een vrouwtje op
een boerenerf in veenweidegebied in Mid-
den-Delfland. Op dezelfde plek werd ook een
wezel vastgelegd, zodat beide soorten
samen kunnen voorkomen. Het is dus ook
een kwestie van Mostela’s plaatsen in ge-
bieden waar de dieren voorkomen. Afwezig-
heid valt moeilijk te bepalen, maar het
uitblijven van opnamen zegt toch iets over
lage dichtheden of zelfs ‘leegte’ van be-
paalde terreinen. Hierbij dient men rekening
te houden met het feit dat er ook valschuwe
dieren zijn. 
We hopen uiteindelijk meer informatie te
winnen over het voorkomen en wellicht re-

latieve dichtheden van kleine marters in ver-
band met habitatkwaliteiten zoals veel of
weinig muizen en de hoeveelheid dekking
biedende terreinstructuren. Tevens kan on-
derzocht worden of natuurinrichtingen,
zoals de ontwikkeling van structuurrijke
bosranden in combinatie met extensieve be-
weiding, bevorderlijk is voor kleine marters
en hun prooidieren (zie ook www.wiesel-
netz.ch). 

Voor wie er mee wil doen De WKM
wil verspreidingsonderzoek naar kleine
marterachtigen bevorderen. Aangezien er
nog veel terrein valt te verkennen, hopen we
meer mensen te enthousiasmeren voor een
inventarisatie in hun omgeving. Op onze
website (www.kleinemarters.nl) staat meer
informatie. Jaarlijks houden we een leden-
dag en veldweekend, en we verzorgen lezin-
gen op aanvraag.  

Verder lezen?

Zie voor literatuur naar aanleiding van dit 
artikel www.zoogdiervereniging.nl/zoogdier.
Referenties in dit artikel verwijzen naar op
deze website vermelde publicaties.
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Een mannetje wezel verkent opgewonden door de muizengeur een

Mostela, uitgezet in een houtwallenlandschap bij Deventer. Foto

Erwin van Maanen

Diverse prooidieren van kleine marters in beeld gevangen met de Mostela. Sommige

soorten (dwergmuis, gewone bosmuis, bruine rat en woelrat) zijn goed herkenbaar in

de infraroodopnamen, terwijl onderscheid tussen de woelmuizen, zoals rosse woel-

muis, veldmuis en aardmuis moeilijk is. Foto’s Erwin van Maanen en Frank van der

Knaap

Deze hermelijn ving begin september 2014 een jonge bruine rat
op een camping in Noordwest-Overijssel. Foto Annie Keizer
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Dit jaar organiseert de Zoogdiervereniging
samen met Das&Boom het Jaar van de Das.
Dit doen wij om het succes van de das te vie-
ren en iedereen kennis te laten maken met
dit fascinerende dier. Het gaat goed met de
das! De das werd 50 jaar geleden nog ern-
stig bedreigd in Nederland, maar dankzij
een geslaagde reddingsoperatie zijn de aan-
tallen en de verspreiding flink toegenomen.
Er is een grote maatschappelijke inspanning
geleverd voor het behoud van deze diersoort.
Door onder meer lokale herintroducties en
de aanleg van dassenvoorzieningen.

Succesvolle bescherming Precies
30 geleden werd in de Tweede Kamer de
Dassennota goedgekeurd. Dit plan werd
breed gedragen, omdat het door partijen
met uiteenlopende belangen was opgesteld.
Dit ambitieuze plan moest ervoor zorgen dat
de toen bijna uitgestorven das voor ons land
behouden zou blijven.
Dankzij de inspanning van terreinbeherende
organisaties, Rijkswaterstaat, provincies,
herintroducties en de beschermingsinspan-
ningen van Das&Boom is het gelukt. Het
gaat weer goed met de das! En dat terwijl
ons land steeds voller wordt en het leefge-
bied voor de das steeds meer onder druk
komt te staan.

Interacties das en mens Meer das-
sen en meer mensen betekenen meer on-
derlinge interacties. Een van de meest
opvallende daarvan zijn de circa 1000 das-
sen die jaarlijks sneuvelen in het verkeer. In
dit Jaar van de Das willen wij daarom ook
extra aandacht besteden aan verkeersvoor-
zieningen, die dassen veilig naar de overkant
van de weg zouden moeten helpen. 

Het Jaar van de Das In het jaar van
de Das willen we graag dat veel  meer men-
sen kennismaken met dit prachtige dier. En
dat zij van zijn aanwezigheid in ons land-
schap kunnen genieten. In 2015 moet dus
voor iedereen duidelijk worden dat we heel
blij mogen zijn met onze das en dat de be-
scherming zeer succesvol is geweest. Des-
ondanks moeten we actief en alert blijven
om dit dier voor het nageslacht te behouden.

Wat gaat er gebeuren? Er staan di-
verse activiteiten op het programma, met als
belangrijkste een dassentelling. Omdat een
das erg schuw is, is het tellen van dassen
erg lastig. Aangenomen wordt dat er mo-
menteel zo’n 6000 dassen leven in ons land.
Maar de laatste uitgebreide dassentelling is
alweer van 15 jaar geleden. Daarom organi-
seren de Zoogdiervereniging en Das&Boom

dit jaar in samenwerking met regionale das-
senwerkgroepen en terreinbeherende orga-
nisaties een nieuwe ’volkstelling’ onder de
dassen. Naast het verspreiden van informa-
tie over de das via de website en nieuwsbe-
richten verschijnt er in samenwerking met
de KNNV Uitgeverij na de zomer een boek
over de das. Verder zijn we voorbereidingen
aan het treffen voor een  symposium voor
vrijwillige en professionele dassenonder-
zoekers en beleidsmakers.

Educatief project Voor de jeugd willen
we in het kader van het Jaar van de Das in
samenwerking met adviesbureau NME-
plaza een educatief project over dassen rea-
liseren.  Het is de bedoeling dit extra
aantrekkelijk te maken voor scholen door
het project te combineren met het aanleren
van ICT-vaardigheden. 
Verder is er diverse informatie, onder andere
voor het geven van een spreekbeurt, be-
schikbaar.

Meer informatie over het Jaar van de Das is
te vinden op www.jaarvandedas.nl.

Stefan Vreugdenhil en Neeltje Huizenga
werken voor het Bureau van de Zoogdier-
vereniging, Bert Hesse werkt bij Das&Boom.

Das. Foto Aaldrik Pot

De das. Een goedmoedige lobbes, een prachtig dier met een

sprekende kop, een bewoner van oeroude burchten en een sociaal dier

met sterke familiebanden.

Stefan Vreugdenhil, Bert Hesse en Neeltje Huizenga

2015 is het Jaar van de Das! 
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Hamster. Foto Hugo Willocx

Dat de situatie voor ons milieu kritiek is,
staat niet meer ter discussie. Wetenschap-
pers voorspellen dat 50% van alle planten-
en diersoorten voor het eind van de eeuw
zullen uitsterven. Op wereldschaal zijn een
op vijf vertebraten met uitsterven bedreigd.i

In Vlaanderen zijn we er niet beter aan toe.
Maar liefst 64% van de zoogdieren is in ge-
vaarii. In 1994 was dat nog 47%. En ja, som-
mige soorten die in bedreigde categorieën
staan – met name de grotere zoogdiereniii –
doen het de jongste jaren steeds beter. Maar
ondanks allerlei beschermingsinitiatieven is
de balans in vergelijking met 20 jaar geleden
toch negatief. Onze beschermingsinitiatie-
ven of -middelen zijn blijkbaar ontoereikend. 
De middelen zijn beperkt, zowel van overhe-
den als van verenigingen. We moeten keu-
zes maken, maar welke soorten kiezen we

dan? Wetenschappers klagen aan dat die
keuze niet expliciet en rationeel gemaakt
wordt, maar keuzes maken doen we. Waar
we bouwen, wie we verkiezen als onze poli-
tieke vertegenwoordigers, het heeft allemaal
een invloed op welke soorten we in realiteit
beschermen. Vaak is de keuze gebaseerd op
criteria als populariteit, schattigheid, sym-
bolische waarde of economische waarde.
Een ander criterium dat in Vlaanderen
steeds meer aan belang wint, is de wettelijke
verplichtingen vanuit Europa. In tijden van
schaarse middelen wordt de focus door de
overheid gelegd op Europees beschermde
soorten. Daardoor worden middelen ge-
pompt in kleine populaties die zich aan de
rand van hun verspreidingsgebied bevinden.
Denk bijvoorbeeld aan de hazelmuis. 

Is het nuttig om beperkte middelen te ste-
ken in een soort waarvan de verspreiding
grotendeels in een andere regio ligt? Kun-
nen we ons niet beter concentreren op soor-
ten waarvan het verspreidingsgebied voor
een groot deel in onze regio ligt (of lag) zoals
bijvoorbeeld de otter, wolf of noordse woel-
muis om er maar een paar op te noemen?
Het idee is natuurlijk dat iedere regio de ver-
antwoordelijkheid draagt om de soorten die
daar voorkomen te behouden, maar in bij-
voorbeeld het geval van de hazelmuis – die in
Vlaanderen enkel voorkomt in Voeren –
wordt die verantwoordelijkheid wel in het ex-
treme getrokken. Prioriteiten van overheden
(die wettelijke verplichtingen moeten volgen)
hoeven overigens niet dezelfde te zijn als pri-
oriteiten van natuurverenigingen. 
Als we de keuze dan wel expliciet en ratio-

… en steek de middelen in soorten die wel nog te redden zijn!

Het is een uitspraak die je wel eens hoort wanneer weer eens blijkt hoe moeizaam het proces is
om de hamster te redden en hoeveel financiële middelen het vraagt. Met diezelfde middelen zou-
den verschillende andere soorten beschermd kunnen worden. Als de middelen te beperkt zijn om
alle soorten te redden, welke soorten kiezen we dan? 

Diemer Vercayie

“Laat die hamster toch uitsterven!”

FORUM De  o p i n i e r u b r i e k  v a n  Z o ogd i e r
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Hazelmuis. Foto Hugo Willocx

neel willen maken, welke criteria willen we
of zouden we moeten hanteren? Het is in de
wetenschappelijke en internationale be-
schermingswereld geen nieuwe vraag. Er
worden diverse criteria of systemen gehan-
teerd zoals ‘key-stone-species’, soorten die
een sleutelrol spelen in het ecosysteem
zoals toppredatoren. Een ander criterium
dat gebruikt wordt door de Zoological So-
ciety of London is dat van zeldzaamheid. Zij
prioriteren soorten op zeldzaamheid en pro-
beren de grootst mogelijke genetische vari-
atie te behouden binnen die soort, zodat ze
zo veel mogelijk kansen behouden om zich
aan veranderende omstandigheden aan te
passen. De Wildlife Conservation Society ge-
bruikt dan weer grote soorten met grote ter-
ritoria als paraplusoorten. Daarbij is de
populariteit van de soort ook van groot be-
lang. De redenering is eenvoudig: voor grote,
schattige, populaire soorten kun je gemak-
kelijker fondsen bijeen brengen en door
grote soorten met grote leefgebieden te be-
schermen, bescherm je meteen een hele-
boel kleinere soorten die in dat leefgebied
voorkomen. Het WWF hanteert een gelijk-
aardige strategie: de ecosysteembenade-
ring. In plaats van acties toe te spitsen op
individuele soorten worden soortenrijke re-
gio’s beschermd. 
Recent werd een nieuw, rationeel, maar ook
controversieel keuzemodel voorgesteld door

Hugh Possingham van de University of
Queensland: het ‘resource allocation’-
model. In dat model worden niet alleen kos-
ten en baten tegen elkaar afgewogen, maar
wordt ook een inschatting gemaakt van de
‘kans op succes’. Possinghams model, dat
intussen al geadopteerd door de Nieuw-Zee-
landse en Australische autoriteiten, is effi-
ciënt in de zin dat voor dezelfde middelen
meer soorten worden gered, maar het wekt
ook heel wat kritiek op. Je zult als soort
maar onderaan de lijst staan. De moeilijk-
heid is ook hoe je die ‘kans op succes’ moet
inschatten. Wanneer is het herstel van een
soort echt hopeloos? Er zijn tal van voor-
beelden van soorten waar er nog maar een
handvol individuen van in leven waren, maar
die door de nodige beschermingsinitiatieven
weer aan de beter hand zijn. Denk maar aan
de wisent of de Iberische lynx. We weten
meestal dat als we de nodige middelen re-
serveren we die ‘hopeloze’ soorten wel de-
gelijk kunnen redden. En wie krijgt het over
zijn hart om bewust de beslissing te maken
een soort niet te redden? Bovendien redden
we met dat systeem de goedkoopste soorten
en niet noodzakelijk de ecologisch meest re-
levante. De Australische overheid rekent er
op – of hoopt – dat soorten die onderaan de
lijst terechtkomen steun zullen krijgen van
het publiek of private organisaties. 
Het moeten maken van een keuze, wekt bij

ons als natuurbeschermers meteen een af-
kerige reactie op. Een logische reactie, want
keuzes maken betekent toegeven dat je ge-
faald hebt, dat je sommige soorten niet zult
kunnen redden. Maar is het wel nodig om die
keuze te maken? De middelen die we als
maatschappij kunnen besteden zijn beperkt.
Dat klopt. Maar wel of niet genoeg middelen
hebben is vaak een kwestie van keuzes: ge-
wicht van het ene beleidsdomein ten op-
zichte van het andere. Stel dat het redden
van de hamster zo’n 5 miljoen euro kost. Is
dat veel geld om één soort te redden? De
aanleg van een nieuw brug kost minstens
evenveel. Redden we de hamster in ons land
of willen we liever een kortere weg naar het
werk? Keuzes…

Laat je stem horen! Op de Zoogdier-
dag (11 april in Nijmegen, zie www.zoogdier-
vereniging.nl ) worden de overwegingen nog
eens uitvoerig uiteengezet door Jim Casaer,
onderzoeksgroepleider Faunabeheer aan
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
Daarna gaan we graag met jullie in debat
over de toekomst van zoogdierstudie en -be-
scherming in de Lage Landen. 

Diemer Vercayie is bioloog en werkzaam als
zoogdierenverantwoordelijke bij Natuurpunt.
Hij is ook bestuurslid van de Natuurpunt
Zoogdierenwerkgroep Vlaanderen.
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Het is algemeen bekend dat zwammen on-
misbaar zijn in ecosystemen omdat ze my-
corrhiza-associaties vormen met bomen en
andere planten, en omdat ze recycleerders
zijn van organisch materiaal. Minder bekend
is dat ze ook in voedselketens een vaak es-
sentiële rol vervullen, voor zowel gewervelde
als ongewervelde dieren.  Zwammen die ge-
wone, bovengrondse paddenstoelen vormen
(bijvoorbeeld boleten), worden occasioneel
tot frequent gegeten, maar zijn hiervan niet
afhankelijk voor hun sporenverbreiding. Een
heel ander verhaal wordt het wanneer de
zwam ondergrondse vruchtlichamen vormt,

en afhankelijk wordt van dieren als verbrei-
ders van de sporen. De relatie tussen zoog-
dieren en paddenstoelen is vooral goed
bestudeerd in Australië, waar een grote di-
versiteit aan truffels voorkomt.  Kangoeroe-
ratten (Potoroideae) voeden zich zelfs bijna
uitsluitend met ondergrondse paddenstoe-
len.  Coëvolutie zorgde ervoor dat de zwam-
men een aantrekkelijke geur gingen
verspreiden, terwijl  de mycofage dieren evo-
lueerden tot goede speurders en gravers, die
soms zijn uitgerust met een aangepast
spijsverteringsstelsel. In vergelijking met
Australië is de diversiteit van truffelachtige

paddenstoelen in België en Nederland klein:
momenteel zijn in Vlaanderen 44 soorten be-
kend.

Wat staat er op het menu? Bij de
grote groep van de knaagdieren zijn de Sci-
uridae (eekhoorns en verwanten) de meest
geobserveerde mycofage zoogdieren, met de
Amerikaanse rode eekhoorn (Tamiasciurus
hudsonicus) als absolute topper. In België en
Nederland is de Euraziatische rode eek-
hoorn (Sciurus vulgaris) wellicht de best ge-
kende zwammeneter. De onderzoeksgroep
mycologie van de Universiteit Gent voerde in

Eekhoorns en truffels
Dat eekhoorns wel eens paddenstoelen eten, zal niemand verbazen. Denk bijvoorbeeld

maar aan eekhoorntjesbrood. Ze beperken zich echter niet tot bovengrondse zwammen,

en graven letterlijk dieper om ondergrondse truffels te vinden. Op die manier spelen ze

een vaak onderschatte rol in de verbreiding van truffels.

Dieter Slos, Paul Van Daele en Annemieke Verbeken

Eekhoorns spelen een niet te onderschatten rol bij de verbreiding van truffels. Foto Eva Suls



   

samenwerking met het marternetwerk een
studie uit naar de aanwezigheid van sporen
van truffels in maag en darmen van ver-
keersslachtoffers. Hieruit blijkt dat in 68%
van de onderzochte dieren sporen aanwezig
waren. De studie toont aan dat truffels het
hele jaar door op het menu staan van de
eekhoorn (Figuur 1). Opvallend is wel dat in
hun dieet sporen werden teruggevonden van
slechts zeven soorten (Figuur 2), wat een
klein aandeel is van de 44 soorten truffels
die momenteel in Vlaanderen zijn gekend.
Op basis van  ons onderzoek blijken herten-
truffels, witte zijdetruffel en welriekende
inkttruffel (Melanogaster broomeanus) de
meest geconsumeerde soorten. Omdat het
hier maar over een beperkte studie gaat (78
eekhoorns), vermoeden we dat het werkelijk
aantal door de eekhoorn gegeten soorten
nog veel hoger ligt.

Het belang van mycofagie Zwam-
men die door dieren worden gegeten, heb-

ben sporen die zijn aangepast aan passage
door het spijsverteringskanaal. De dikke en
gepigmenteerde, vaak versierde wand van de
spore blijft intact, waardoor we de zwammen
tot op soortniveau kunnen determineren. Dit
levert interessante informatie op over de
verspreiding van de paddenstoelen.  Zo werd
het voorkomen van dunwandige zijdetruffel
(Hymenogaster hessei)  in Vlaanderen voor
het eerst gedocumenteerd op basis van de
maaginhoud van een eekhoorn. Onder de
noemer witte zijdetruffel (Hymenogaster ni-
veus) valt een soortencomplex dat op basis
van gecombineerd morfologisch en molecu-
lair onderzoek nog moet ontrafeld worden.
De stekelige hertentruffel (Elaphomyces
muricatus) en korrelige hertentruffel (E. gra-
nulatus) zijn op basis van enkel sporenken-
merken niet uit elkaar te houden omdat er
overlap is in sporengrootte. Er valt dus nog
heel wat te onderzoeken en te ontdekken
over de relatie tussen eekhoorns en pad-
denstoelen in de Lage Landen. Het belang

van mycofagie voor de verbreiding van
zwammen wordt vaak onderschat. Om een
beter beeld te krijgen van de rol die eek-
hoorns spelen in de verbreiding van truffels
en andere zwammen, zouden we meer die-
ren kunnen onderzoeken in gebieden waar
ook het voorkomen van de truffelsoorten
wordt bijgehouden.  Het is mogelijk dat eek-
hoorns vooral de meest voorkomende soor-
ten eten, maar anderzijds is het ook heel
waarschijnlijk dat ze een voorkeur hebben
voor bepaalde soorten in hun zwammendi-
eet. 

Dieter Slos en Annemieke Verbeken zijn on-
derzoekers aan de Universiteit Gent. Paul
Van Daele is vrijwillig medewerker aan de
Universiteit Gent en voormalig voorzitter van
de Zoogdierenwerkgroep. 
dieterg.slos@ugent.be

Figuur 1 Onderzochte eekhoorns in de periode van deze studie met of 
zonder truffels in het spijsverteringsstelsel

Figuur 2 Aantal eekhoorns waarbij truffels (per soort)werden aangetroffen in
de maaginhoud. (*Er werd geen onderscheid gemaakt tussen E. muricatus (ste-
kelige hertentruffel) en E. granulatus  (korrelige hertentruffel) wegens over-
lappende sporengrootte)

In de magen van eekhoorns werden sporen van 7 truffelsoorten ge-
vonden, waaronder deze Hymenogaster niveus s. l. Foto Dieter Slos

Zwammenjargon
In deze tekst wordt ‘truffels’ in een brede zin gebruikt en omvat de term
zowel echte truffels als truffelachtigen. De echte truffels zijn paddenstoe-
len die hun vruchtlichaam ondergronds of halfondergronds vormen in een
gesloten vruchtlichaam. De meest bekende ondergrondse paddenstoelen zijn
de culinair sterk begeerde echte truffels van het geslacht Tuber (Ascomy-
cota). Maar ook in andere groepen van paddenstoelen (zowel Ascomycota of
Zakjeszwammen als Basidiomycota of Steeltjeszwammen) zijn vruchtlicha-
men zich gaan sluiten en ondergronds gaan groeien in de loop van de evolu-
tie. Deze andere groepen duiden we aan als truffelachtigen.  Door het vormen
van gesloten vruchtlichamen zijn deze paddenstoelen beter beschermd tegen
uitdroging, maar worden ze wel afhankelijk van dieren om hun sporen te ver-
breiden. Truffels en truffelachtigen vormen vaak een belangrijke, soms pri-
maire, voedselbron voor bepaalde dieren. Het eten van truffels wordt
specifieker aangeduid als hydnofagie (Grieks: hydnon = truffel en phagous =
eten). Omdat het bijna niet voorkomt dat een bepaald dier uitsluitend truffels
eet, gebruiken we ook vaak de algemenere term mycofagie (het eten van pad-
denstoelen).

Zoogdier 25-2   pagina 9
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Zoogdier

In deze rubriek wordt telkens een

vrijwilliger uit de vereniging voor

het voetlicht gebracht. Waar

houdt hij/zij zich mee bezig? Waar

komt de passie vandaan?

In deze aflevering Dirk Criel,

activist van het eerste uur en een

van de stichtende leden van de

Vlaamse Zoogdierenwerkgroep en

Zoogdier.

door Niels Desmet

Geschiedenis

Hoe/wanneer is je interesse in zoogdieren
ontstaan?
Ik had al van jongs af aan interesse voor
natuur, maar gaandeweg wisten vooral
de zoogdieren mij te boeien. In mijn ge-
neratie kwam de televisie op, en ik was
nogal een fervent documentairekijker.
We woonden toen in Duitsland, en de
Duitse televisie was zijn tijd ver vooruit:
ze maakten veel natuurdocumentaires.
Vooral Professor Bernhard Grzimek, de
directeur van de zoo van Frankfurt,
maakte veel reizen naar Afrika en
maakte daar documentaires van. De
Duitse televisietijdschriften waren ook
zeer goed gedocumenteerd, en wanneer
er iets in verscheen over dieren, knipte
ik dat stukje uit en dan ging ik naar de
bibliotheek om meer over dat dier op te
zoeken. Ik hield alles ook zeer goed bij:
op den duur had ik een eigen zoogdie-
rengids.
Zo is dat dan doorgegroeid. Toen ik een
jaar of 16 was, zijn we terug verhuisd
naar Oost-Vlaanderen. In de lokale
krant stond een krantenartikel van
Robin Vanheuverswyn, ik heb daarop
gereageerd en samen met nog enkele
anderen uit de streek zaten we zo bij de
eerste actieve leden van de Vlaamse

Zoogdierenwerkgroep. 25 jaar geleden
was ik ook betrokken bij de oprichting
van Zoogdier.

Wat onderneem je allemaal? 
Mijn grootste interesse ligt bij de roof-
dieren. Dat begon eind jaren 1980. Het
was de tijd van de werkloosheid, en ik
werkte steeds op tijdelijke projecten.
Ik was echter sneller klaar met mijn
project dan voorzien, en vulde mijn
tijd met het helpen van anderen bij
hun project. (Zijn vrouw Rita roept
uit de keuken: “Mij helpen!”) Onder
andere Rita heb ik geholpen, en
ook gehouden. Om mijn tijd te vul-
len ben ik dan begonnen met de
Nationale Campagne Bescher-
ming Roofdieren. Eerst kwam er
een otterproject, wat zeer suc-
cesvol was. Later kwam er ook
een dassenproject. Zo ben ik

altijd met zoogdieren bezig ge-
weest, vaak in de marge, op allerlei pro-
jectjes, met vallen en opstaan, al dan
niet betaald.
Met de Nationale Campagne Bescher-
ming Roofdieren zijn we erin geslaagd
om de jacht op kleine roofdieren zoals
bunzing en wezel en hermelijn te laten
verbieden en ook de vossenjacht te be-
perken. Ondanks het jachtverbod was er
toch nog heel wat stroperij, en de politie
en rijkswacht waren daar nogal soepel
in. We schrikten er dan ook niet voor
terug om het recht in eigen handen te
nemen. We hebben heel wat raids uit-
gevoerd op hutjes in het bos die volge-
stouwd zaten met klemmen en allerlei
vallen. (Opnieuw zijn vrouw uit de keu-
ken: “Zeg Dirk, je kon ook op natuurlijke
wijze vallen onklaar maken.”) Ja, we
hebben uiteindelijk de tactiek gevonden
om eerst eens goed op café te gaan en
daarna op de vallen te gaan plassen om
de zoogdieren af te schrikken.

Hoe verhouden je activiteiten zich tot je
werk?
Bij elke opdracht die ik met mijn studie-
bureau uitvoer, komen er wel ergens
zoogdieren kijken. Momenteel zijn zoog-
dieren in verstedelijkt gebied wel mijn
ding aan het worden, omdat je daar heel
veel mee kunt doen. Om een voorbeeld
te geven: bij elk nieuw gebouw dat wordt
gebouwd, zou je in principe iets kunnen

Mens
Naam 

Dirk Criel

Woonplaats
Schorisse, Oost-Vlaanderen (België)

Leeftijd 
54 jaar

Beroep
Zaakvoerder bij Driekwart Groen: 

onafhankelijk studiebureau dat 

creatieve concepten bedenkt voor 

natuur en landschap

Actief in
Vlaamse Zoogdierenwerkgroep, 

redactiemedewerker Zoogdier, 

Natuurpunt conservator natuur-

gebied ‘t Burreken

Mijn tijdsbesteding ijveren voor bescherming van zoog -

dieren, mensen bewust maken dat 

je de natuur kunt helpen met kleine,

creatieve ingrepen



doen voor vleermuizen. Zo kun je op
lange termijn een hoop schuilplaatsen
creëren voor zoogdieren, maar ook vo-
gels, in verstedelijkte gebieden. Denk
maar aan de schaapstal (bijnaam voor
de nieuwe stadshal, nvdr.) in het cen-
trum van Gent: al die gemiste kansen
om iets te doen voor vleermuizen of
uilen, of zelfs slechtvalken. Het begrip
‘groen’ in de stad heeft nog te weinig
betrekking op natuur, en dat concept wil
ik veranderen.

Toekomst

Wat zijn de toekomstplannen? 
De interesse voor bescherming is tot de
dag van vandaag gebleven. Bescher-
ming is niet altijd vanzelfsprekend ge-
weest. Zo heb ik zelfs natuurorgani-
saties ervan moeten overtuigen om

geen klapvallen meer in te zetten bij on-
derzoek naar muizen, maar live traps te
gebruiken. Bescherming van roofdieren
was vroeger zelfs voor natuurliefheb-
bers een ondenkbaar gegeven.
Bij de Zoogdierenwerkgroep richt ik me
graag op beleidsthema’s. Beleid is één
ding, maar het effectief uitvoeren is nog
iets anders. Veelal gaan zulke zaken te
traag. De interesse gaat natuurlijk vaak
naar dingen die gemakkelijker zijn: ob-
serveren en natuurstudie leveren snel-
ler iets op, en je bent er nauwer bij
betrokken. Bij bescherming duurt het
soms jaren voor je iets bereikt, maar het
blijft natuurlijk wel iets belangrijks. Dat
is een aspect waar ik me nu, in mijn la-
tere leven, op wil toeleggen: bescher-
mingsacties opzetten, nieuwe
technieken uitvinden. Zo heb ik mo-
menteel contacten met mensen die

boomverzorging doen om touwbruggen
te maken over wegen voor eekhoorns en
boommarters. We hebben ook ideeën
voor het verwijderen van de kruin van
bomen die dreigen om te vallen en an-
ders omgezaagd worden. Door dit op
een meer natuurlijke manier te doen
kun je holtes creëren die behuizing kun-
nen bieden aan allerlei dieren. In Duits-
land vellen ze moeilijk bereikbare
bomen met behulp van explosieven. We
zouden die techniek willen toepassen
om holtes te creëren in bomen. Zo zijn
er nog wel een aantal ideeën waar ik
mee zit.

Heb je bepaalde wensen?
Ik zou willen dat rekening houden met
de natuur vanzelfsprekend wordt, dat er
bij elke activiteit rekening wordt gehou-
den met de natuur, zonder dat dit als
een opdracht wordt ervaren. Ook de re-
gels zouden eenvoudiger moeten zijn.
Voor landbouwers bijvoorbeeld, is het
tegenwoordig heel moeilijk om wijs te
geraken uit alle regels en uitzonderin-
gen. Als je die zaken eenvoudiger
maakt, dan staan de mensen er ook
meer voor open.

Oproep voor hulp of ideeën?
Begin in je eigen tuin. Kijk wat je met
een beetje creativiteit kunt doen om je
eigen tuin geschikt te maken voor zoog-
dieren, of natuur in het algemeen.

Al van jongs af aan verzamelde Dirk informatie over zoogdieren (Foto Niels Desmet)

Een oude bloembak onder een takkenhoop kan een thuis bieden aan bijvoorbeeld een egel. Foto Niels Desmet
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De comeback van de steenmarter in Vlaanderen zorgt voor een stijgend aantal conflicten tussen

mens en marter. In het vorige nummer hadden we het over de ‘huismarter’, deze keer gaat het

over de ‘automarter’ en vooral over hoe schade aan de auto kan worden vermeden. Er zijn heel

wat afweermiddelen beschikbaar op de markt, maar welke methodes werken, en welke niet?

Diemer Vercayie

Hoe voorkom je schade 
door ‘automarters’?

Zoogdier 26-1  pagina 12

De automarter is een relatief nieuw fe-
nomeen. Hij verscheen voor het eerst in
Zwitserland in 1978, en met de herkolo-
nisatie van Vlaanderen en Nederland,
dook de steenmarter ook hier onder de
motorkap. Volgens een bevraging van
het Instituut voor Natuur- en Bosonder-
zoek (INBO) was in 2009 bijna geen en-
kele garagehouder in de provincie
Oost-Vlaanderen zich bewust van de
problemen rond steenmarters en auto’s.
In 2011 was één derde al vertrouwd met
het fenomeen.

Steenmarterschade herkennen
De aanwezigheid van steenmarters in
de motorruimte van een auto kan vrij
onschuldige hinder opleveren zoals
achtergelaten hele of kapotte eieren,
prooiresten of nestmateriaal. Vervelen-
der wordt het wanneer ze knagen aan
auto-onderdelen. Vooral elektrische be-
kabeling en onderdrukkabels vallen in
de smaak, net als isolatiemateriaal.
Schade aan remkabels en krassen op
het koetswerk komen uiterst zelden
voor.

Schade voorkomen
Schade in de auto door steenmarters 

kunnen we voorkomen door hen de toe-
gang tot de auto te verhinderen. In
nieuwe wagens wordt steeds meer re-
kening gehouden met steenmarters en
worden de gevoelige delen in de motor-
ruimte beter afgeschermd. Maar ook
voor iets oudere wagens zijn er oplos-
singen. Apparaatjes die ultrasone gelui-
den uitzenden en geursprays zijn het
best bekend. Het idee is dat het geluid
of de geur voor steenmarters hinderlijk
is en hen weghoudt. Onderzoek heeft
echter reeds meermaals aangetoond
dat deze middelen niet, slechts tijdelijk
of zelfs averechts werken. Ze kunnen
bovendien ook nadelig zijn voor andere
dieren en in sommige gevallen zijn de
tonen ook hinderlijk voor (jonge) men-
sen. 

Wat werkt wel
Gelukkig bestaan er goed werkende al-
ternatieven die bovendien geen nega-
tieve bijwerkingen hebben. De meest
doeltreffende oplossing is de auto
steeds in een afgesloten ruimte (garage)
te zetten. Schade aan de kabels kan
vermeden worden door deze te be-
schermen met een stevige maar flexi-
bele kabelgoot (verkrijgbaar in

webwinkels). Het is ook mogelijk om in
de auto een apparaatje te installeren dat
werkt volgens het schrikdraadprincipe.
Fabrikanten zijn bijvoorbeeld Stop & Go,
Mardersicher en Marderschutz. In de
motorruimte worden metalen plaatjes
bevestigd. Wanneer een marter hiermee
in aanraking komt, krijgt hij een lichte
schok, net zoals bij een schrikdraad
rond een weide. Uit onderzoek is geble-
ken dat deze apparaatjes zeer efficiënt
zijn in het voorkomen van marter-
schade. Een middel dat voor korte tijd
efficiënt is maar geen garantie biedt op
langere termijn, is het plaatsen van een
metalen gaas of rooster onder de auto.
Het gaas werkt in het begin als af-
schrikmiddel omdat het beweegt wan-
neer de marter erop loopt. Na een tijdje
treedt echter gewenning op. Deze me-
thode is zeer goedkoop en effectief over
korte periodes.

Dankwoord
De campagne rond de steenmarter is
een samenwerking tussen Natuurpunt
en het Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB). Zij bedanken de Natuurpunt
Zoogdierenwerkgroep, stagiair Jens
Warrie, Stop & Go, Marderschutz, Mar-
dersicher en het INBO voor hun mede-
werking aan deze campagne. 

Diemer Vercayie werkt bij Natuurpunt
Studie, is bestuurslid van de Vlaamse
Zoogdierenwerkgroep en
redactiemedewerker van Zoogdier.

Apparaatjes die een lichte elektrische schok geven, houden steenmarters uit de auto (Foto Mardersicher)
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Na de succesvolle herintroductie van de
otter in het noorden van Nederland is in
2008 het Soortbeschermingsplan Otter
Noord-Brabant opgesteld1. Provincie
Noord-Brabant overweegt om otters uit
te zetten in hun oorspronkelijke leefgebied
in de Biesbosch. Binnen de provincie is dit
het belangrijkste en meest kansrijke leef-

gebied. Voor 1983 kwam de otter in de
Biesbosch voor2. Dat de Biesbosch een be-
langrijk leefgebied is geweest valt op te
maken uit de vele lokale namen, zoals de
Otterpolder, Ottergriend en Ottersluis. De
otter had in de Biesbosch grote territoria
en kwam er in relatief lage aantallen voor,
zoals gebruikelijk was voor een toppreda-

tor in het rivierengebied3. Niet ver van de
Biesbosch, in de Tienhovense plassen4,
komen momenteel al otters voor. Een ver-
dwaalde otter kan de Biesbosch bereiken.
Herintroductie kan helpen in de Biesbosch
een lokale populatie op te bouwen. In
overeenstemming met de richtlijnen van
de IUCN bij herintroductie van soorten,

Eind jaren 80 van de vorige eeuw was de otter (Lutra lutra) uitgestorven in

Nederland. De slechte waterkwaliteit was één van de oorzaken voor het verdwijnen.

Om de otter te kunnen herintroduceren in de Biesbosch, een belangrijk

oorspronkelijk leefgebied, is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van z’n voedsel. Is

de vis al schoon genoeg voor deze ambassadeur van schoon water?

Nico van den Brink en Han Sluiter

Is de Biesbosch schoon 
genoeg voor de otter?

    
 

Otter. Foto J.A. Sluiter
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heeft Provincie Noord-Brabant een onder-
zoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van
het water en het voedsel van de otter. Im-
mers, verontreinigingen waren één van de
belangrijkste oorzaken van het uitsterven
van de otter in de vorige eeuw, welke moet
zijn weggenomen voor een eventuele her-
introductie.

Waterkwaliteit in de Biesbosch
De grote rivieren waren in de jaren 50-80
van de vorige eeuw sterk verontreinigd3.
De Biesbosch ligt in de delta van het rivie-
rengebied waar het door de rivieren aan-
gevoerde zand en slib met de daaraan
gebonden verontreinigingen bezonk. Dit
gebeurde vooral in kleine doodlopende
kreken, omdat hier bij doodtij het water
dagelijks stilvalt. In het sediment kunnen
sommige verontreinigingen persistent
zijn, doordat ze moeilijk worden afgebro-
ken en ook niet meer wegspoelen. De Bies-
bosch is daardoor als het ware het
bezinkputje van de rivieren.
Door milieumaatregelen in Nederland en
andere landen binnen het stroomgebied
van onze grote rivieren, is de lozing van
verontreinigingen sterk afgenomen. Het
water en de slibbodem in de Biesbosch
voldoen momenteel echter nog niet aan
alle waterkwaliteitsnormen. Zo worden

bijvoorbeeld in paling en wolhandkrab,
beide voedsel van de otter, nog hoge waar-
den aan dioxines gemeten. Het grootste
milieurisico vormen de oude slibafzettin-
gen. De persistente verontreiniging in de
oude slibbodem in combinatie met het
nog niet schone rivierwater vormen een
potentieel risico voor de otter in de Bies-
bosch. 

Ambassadeur van schoon water
Verontreinigingen als PCB’s, dioxines, fu-
ranen en mogelijke resten van bestrij-
dingsmiddelen (Dieldrin) kunnen otters
binnenkrijgen via hun voedsel. Otters zijn
predatoren en strikt carnivoor, gespeciali-
seerd in vis. Daarnaast eten ze ook allerlei
andere dieren die in de oeverzone voorko-
men, zoals vogels, kreeften, slakken, in-
secten, amfibieën en knaagdieren als
muskusrat3. Otters nemen aan de top van
de voedselpiramide en als voedselspecia-
list een bijzonder kwetsbare plaats in5.
Verontreinigingen in vissen vormden in de
vorige eeuw, naast het verkeer, een be-
langrijke oorzaak voor het uitsterven van
de otter. De verontreinigingen in het water
en de slibbodem komen, via doorgifte in
de voedselketen, in de vissen terecht, die
vervolgens door de otters worden opge-
geten. De verontreinigingen stapelen zich

op, totdat de dosis te groot wordt en de
otter gezondheidsklachten krijgt of ver-
minderd produceert. 
Het voedsel bestaat voor twee derde uit
vis en voor otters uit laagland met voed-
selrijke meren en rivieren is dit vooral wit-
vis (karperachtigen)3. Het is echter
aannemelijk dat een deel van de veront-
reinigingen via paling wordt opgenomen.
De beschreven verontreinigingen zijn na-
melijk vetoplosbaar en worden effectief
opgenomen in paling, een vette vissoort.
Voor de totale opname van verontreini-
gingen door otters is daarmee enerzijds
witvis van belang, omdat otters er veel
van eten en anderzijds paling, omdat deze
hoge concentraties verontreinigingen kan
bevatten.

Onderzoek naar verontreinigin-
gen in vis Om de geschiktheid van het
voedsel van de otter te onderzoeken heeft
Staatsbosbeheer samen met een be-
roepsvisser, Wageningen Universiteit en
het RIKILT, vissen in de Biesbosch bemon-
sterd en geanalyseerd op verontreinigin-
gen (zie foto). Omdat de otter altijd grote
territoria had, zijn de vismonsters over een
groot gebied verspreid, over zowel de
Dordtse, Sliedrechtse als de Brabantse
Biesbosch. Binnen dit gebied is bemon-

figuur 1  Locaties van de monsterpunten van vis in de Biesbosch (de rode lijn is
de begrenzing van het Natura2000-gebied): 1 kleine kreek, 2 doodlopende kreek,
3 snel stromende nevengeul, 4 kleine smalle kreek, 5 grote kreek, 6 grote kreek
(rivierdominant).

Het nemen van vismonsters met een beroepsvisser. 
Foto J.A. Sluiter

   



sterd op geschikte foerageerlocaties voor
otters in het stroomgebied van de Rijn en
de Amer. De zes monsterpunten zijn ver-
deeld over twee grote kreken,  een snel
stromende nevengeul, een kleine, een
smalle en een doodlopende kreek (zie fi-
guur 1). In deze bemonstering is de nadruk
gelegd op het verkrijgen van witvis. Voor
wat betreft paling was al informatie voor-
handen6. 
Het RIKILT heeft de monstername bege-
leid en de analyses uitgevoerd. Per loca-
tie zijn ongeveer 25 vissen gevangen, die
dezelfde dag in het laboratorium zijn aan-
geleverd en ingevroren. Van de vissen is
per monsterpunt een mengmonster ge-
maakt, dat op verschillende verontreini-
gingen is geanalyseerd. In de analyse ligt
de nadruk op díe verontreinigingen, waar-
van bekend is dat zij in het vet van otters
opstapelen en/of bij een bepaalde hoe-
veelheid negatieve effecten kunnen ver-

oorzaken. Geanalyseerd zijn dioxines, fu-
ranen en  PCB’s, zie kader. Het risico voor
otters is bepaald door de gemeten gehal-
ten in de vissen op verschillende manie-
ren te vergelijken met risicogrenzen uit de
literatuur7,8,9. De vismonsters uit de Bies-
bosch geven een kwantitatief beeld van
de verontreinigingen in vissen uit het dieet
van de otter. Samen met informatie over
verontreinigingen in palingen is antwoord
gezocht op de volgende vragen:
•Wat zijn de gehalten van de 
verontreinigingen in de vis?

• Vormen de gemeten gehalten een 
risico voor de otter?

• Voldoet de Biesbosch aan de criteria 
van de IUCN voor het uitzetten van 
otters?

Risico´s voor otters De concentra-
ties van de gemeten verontreinigingen in
de zes vismonsters staan in figuur 2.  Voor

de otter zijn grenswaardes bekend van 0,7
tot 50 pgTEQ/g (versgewicht), afhanke-
lijk van het effect waarnaar wordt geke-
ken. Deze waarden zijn afgeleid op basis
van zogenaamde NOAEC’s: No Observed
Adverse Effect Concentration. Dit is de
concentratie, waarbij geen nadelige ef-
fecten waarneembaar zijn9. De gemeten
TEQs in de witvis uit de Biesbosch (zie fi-
guur 2, oranje kolommen links) liggen
boven de minimum grenswaarde uit de li-
teratuur. Als de otters ook paling eten,
dan is het risico groter. In palingen uit de
Biesbosch zijn namelijk relatief hoge con-
centraties gevonden6. Dat de concentra-
ties hoger zijn in de palingen ligt zoals
gezegd aan het feit dat deze vissen vetter
zijn en daarmee de dioxines, furanen en
PCB’S, die goed in vet oplossen, beter op-
nemen. Wanneer ook de paling als prooi-
soort in de analyse wordt meegenomen is
de gemiddelde concentratie in het dieet

PCB’s zijn 209 verschillende stoffen die veel op elkaar lijken, maar verschillende aantallen chlooratomen bezitten (zie hieronder). 

Basisstructuur van een PCB Basisstructuur van een dioxine

Een deel van de PCB’s lijkt qua structuur op dioxines en furanen en is op eenzelfde manier toxisch. Gezamenlijk kunnen deze stoffen
worden uitgedrukt in Toxische Equivalenten (TEQs). TEQ is een waarde voor de toxiciteit van een stof in verhouding tot het meest scha-
delijke dioxine, namelijk TCDD (2,3,7,8 tetrachloordibenzodioxine). Voor otters zijn grenswaarden voorhanden op basis gTEQs9, die ge-
bruikt kunnen worden om de gemeten waarden uit de huidige studie mee te vergelijken. 
De overige PCB’s uit deze studie lijken qua structuur minder op dioxines en furanen en zijn op een andere manier toxisch. Voor deze
PCB’s worden de gemeten concentraties zonder verdere omrekening naar TEQs gebruikt voor de afleiding van risico’s, op basis van be-
schikbare grenswaarden. Deze overige PCB’s worden gezamenlijk uitgedrukt als indicator-PCB’s. 

Figuur 2 Concentraties verontreinigingen (dioxines, furanen en PCB’s) in vismonsters uit de Biesbosch. De concentraties van de dioxines, furanen en dioxine-achtige
PCB’s zijn uitgedrukt in Toxische Equivalenten in pgTEQ/g (versgewicht), zie kader. De indicator-PCB’s zijn uitgedrukt in mg/g (vetgewicht). Om deze laatste concen-
traties met gepubliceerde grenswaarden te kunnen vergelijken zijn ze op basis van het vetgehalte van het monster uitgedrukt. De concentraties aan TEQs in de wit-
vis lopen uiteen van 4,3 tot 14,5 pgTEQ/g (versgewicht), met een gemiddelde van 6,8 pgTEQ/g (versgewicht). Voor wat betreft de indicator-PCB’s lopen de
concentraties uiteen van 4,2 tot 9,7 mg/g (vetgewicht), gemiddeld 5,4 |mg/g (vetgewicht). 
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21,8 pgTEQ/g (versgewicht). 
Voor de indicator-PCB’s zijn risicogrenzen
voorhanden op basis van concentraties in
otterweefsel. Om de gemeten concentra-
ties indicator-PCB’s in vis uit de Biesbosch
te vergelijken met de waarden in otter-
weefsel uit de literatuur worden ze omge-
rekend. Ervan uitgaande dat de ratio’s
tussen de concentraties van PCB’s in pre-
dator en prooi stabiel zijn, is het mogelijk
de concentratie van indicator-PCB’s in de
otter te berekenen9. De aanname van sta-
biele ratio’s is aan discussies onderhevig,
maar deze aanpak kan wel gebruikt wor-
den om een indicatie van de risico’s te ver-
krijgen. Op basis van hoeveel een otter eet
en weegt wordt dus afgeleid hoe hoog de
concentratie van de PCB’s in een otter uit

de Biesbosch zou zijn (zie figuur 3). 
De berekende concentraties voor otters
op basis van een dieet van vis uit de Bies-
bosch dienen terughoudend gebruikt te
worden, maar het is duidelijk dat ze ruim
boven de grenswaarden uit de literatuur
liggen. Of de hoge omgerekende concen-
traties ook daadwerkelijk een probleem
zullen zijn is moeilijk vast te stellen,
omdat ook in bestaande otterpopulaties
vrij hoge concentraties indicator-PCB´s
worden aangetroffen (zie figuur 4). Dit im-
pliceert dat hoge PCB-concentraties al-
leen niet noodzakelijkerwijs een probleem
hoeven te zijn voor de otter.

Toekomst voor de otter in de
Biesbosch De concentraties van ver-

ontreinigingen in witvis en paling, zowel
uit grote als kleine kreken in de Biesbosch,
zijn dermate hoog dat de kritische gren-
zen uit de literatuur overschreden worden.
Dit geldt zowel op basis van de dioxine-
achtige verontreinigingen (dioxines, fura-
nen en een deel van de PCB’s) als ook op
basis van de indicator-PCB’s (de overige
PCB’s). Daarmee lijkt één van de mogelijke
oorzaken van het (lokaal) uitsterven van
de otter niet te zijn weggenomen. In de
Biesbosch zouden otters op grond van de
IUCN-richtlijnen voor introductie van
soorten niet actief moeten worden uitge-
zet. 
Hemelsbreed komt de otter echter al op
overbrugbare afstanden voor. Het is daar-
mee te verwachten dat de otter binnen af-
zienbare tijd op eigen kracht de Biesbosch
zal vinden en zich er lokaal zal vestigen.
Gezien het feit dat elders ook in situaties
met relatief hoge PCB-concentraties
groeiende otterpopulaties aanwezig zijn,
is niet te verwachten dat de otters die de
Biesbosch bereiken direct problemen zul-
len ondervinden. Het is wel van belang de
toekomstige populatie te monitoren,
zowel wat betreft aantalsontwikkelingen
als verontreinigingsgraad. Dit laatste is
mogelijk op basis van metingen in spraints
(uitwerpselen), die otters gebruiken als af-
bakening van hun territorium10. De metin-
gen hoeven daarom geen inbreuk op de
otters zelf te hebben. Mochten de con-
centraties van verontreinigingen in otters
uit specifieke territoria verhoogd zijn, dan
is het mogelijk om met gerichte (lokale)
maatregelen de risico’s te verminderen.
Het weghalen van verontreinigingen uit de
hele Biesbosch is gezien de schaal geen
optie. Met een hier voorgestelde gerichte
aanpak lijkt het mogelijk om een zich in de
Biesbosch vestigende otterpopulatie te
ondersteunen en stimuleren. Andere fac-
toren, zoals verkeersmortaliteit11, zullen
daarbij ook van doorslaggevend belang
zijn.

dr. Nico van den Brink is universitair docent
bij de vakgroep Toxicologie van Wageningen
Universiteit (Nico.vandenbrink@wur.nl) en
Han Sluiter MSc is ecoloog bij Staatsbosbe-
heer (h.sluiter@staatsbosbeheer.nl). 

Verder lezen?

Zie voor literatuur naar aanleiding van dit 
artikel www.zoogdiervereniging.nl/zoogdier.
Referenties in dit artikel verwijzen naar op
deze website vermelde publicaties.Zoogdier 26-1  pagina 16

Figuur 3 De omgerekende waarden voor indicator-PCB’s in ug/g (vetgewicht) in otters op een visdieet uit de
Biesbosch vergeleken met risicogrenzen uit de literatuur. 

Figuur 4 De omgerekende waarden voor indicator-PCB’s in mg/g  (vetgewicht) in otters op een visdieet uit de
Biesbosch vergeleken met waardes in bestaande otterpopulaties. 



Zoogdier 26-1  pagina 17    

Figuur 2 Snelle respons zorgde voor het verwijderen van Amerikaanse nerts kort nadat die werd waargenomen (Grote Kreek Moerbeke, 1 april 2014. Foto E. Fiers

Een vijfde van alle soorten landzoogdieren in
Europa is een exoot5. Sinds 1800 nam het
aantal introducties exponentieel toe. De be-
langrijkste introductiewegen waren uitzet-
tingen voor de jacht (21%), de kweek van
pelsdieren (15%), het loslaten of ontsnappen
van huisdieren (10%) of uit dierentuinen en
collecties (6%) (n = 266)5,6. In vergelijking met
andere groepen, wordt bij zoogdieren een
groter aandeel van de geïntroduceerde soor-
ten invasief6. Deze kunnen een impact heb-
ben via predatie, herbivorie, competitie,

ziekteoverdracht of hybridisatie, maar kun-
nen ook ruimere effecten hebben op het
functioneren van ecosystemen (successie,
voedselwebben). Bekende voorbeelden zijn
predatie van Amerikaanse nerts op woel-
rat7,8, grijze eekhoorns die inheemse rode
eekhoorns verdringen door competitie en
overdracht van Parapox9-11 of hybridisatie
tussen edelhert en sikahert12. Vaak is er een
combinatie tussen ecologische en economi-
sche impact. Denk maar aan Pallas’ eek-
hoorns die bomen ontschorsen13 of aan

dijkschade door muskusrat en beverrat.
Exotische zoogdieren spelen ook een grote
rol in de epidemiologie van wildziekten en
zoönoses14. Zo lijkt de ecologische impact
van de Siberische grondeekhoorn beperkt,
maar is de soort een uitstekende gastheer
voor teken en een betere drager voor de
ziekte van Lyme dan de rosse woelmuis15,16.
Uit een Europese review bleek dat exotische
carnivoren de grootste ecologische en
knaagdieren de grootste economische im-
pact hebben17. 

Surveillance voor 
invasieve exoten

Wereldwijd vormen biologische invasies een bedreiging voor lokale natuurwaarden, de economie en de

volksgezondheid1,2. De problematiek staat dan ook hoog op de beleidsagenda. Sinds 1 januari 2015 is de

Europese verordening rond preventie en beheer van invasieve soorten van kracht3,4. Hierdoor krijgen de

lidstaten een aantal bijkomende verantwoordelijkheden. Bij nieuwe introducties ligt de nadruk op

surveillance en snelle respons.

Tim Adriaens, Frank Huysentruyt, Jan Stuyck, Koen Van Den Berge, Maurits Vandegehuchte & Jim Casaer

Samen op de uitkijk



    

Aanpak van exoten: better late
than never but never late is bet-
ter De internationale aanpak van invasieve
exoten huldigt een drietrapsbenadering.
Preventie is het meest kosteneffectief.
Daarna moeten we inzetten op snelle signa-
lering en verwijdering. Pas wanneer dit faalt,
kunnen we bestrijdingsacties op langere ter-
mijn overwegen. Samen met preventief be-
leid, onder andere via handelsverboden en
controle van de introductiewegen, is een
snelle respons dus zeer belangrijk. Hiermee
vermijden we oplopende kosten van zowel
schade als beheer. Het is hierbij essentieel
om meldingen van exoten snel te valideren
en rapporteren 18-22. Om een juist beeld te
krijgen van huidige en nieuwe exoten hebben
we actuele, precieze en betrouwbare ver-
spreidingsgegevens nodig.

Pilotproject In 2011 startten het Agent-
schap voor Natuur en Bos (ANB) en het In-
stituut voor Natuur- en Bosonderzoek
(INBO) een pilotproject. Voor een aantal in-
vasieve soorten lanceerden Natuurpunt,
ANB en INBO, in samenwerking met part-
ners uit de andere Belgische regio’s, een
vroeg waarschuwingssysteem23 (Tabel 1).
Tijdens het pilotproject (maart-november
2012) werden 6335 waarnemingen inge-
voerd. De meeste daarvan waren vogels,
planten en zoogdieren, klassiek populaire
groepen bij de natuurvrijwilliger. Bij de zoog-
dieren was het damhert koploper met 232
waarnemingen verspreid over 46 kilometer-
hokken in Vlaanderen. Toch werden ook
minder algemene en moeilijker waarneem-
bare soorten gemeld: sikahert (4 waarne-
mingen), Amerikaanse nerts (3), wasbeer (2),
muntjak (2) en grijze eekhoorn (1). Sindsdien

wordt de module intensief gebruikt door
zowel vrijwilligers als overheden. Het project
wordt dan ook in zijn huidige vorm verderge-
zet in afwachting van een structurele sur-
veillance.

Vrijwilligers en nieuwe techno-
logieën Het inschakelen van vrijwilligers
bij monitoring en beheer van invasieve exo-
ten heeft een aantal voordelen24. Burgerwe-
tenschap (citizen science), met validatie van
foto’s door experten, is goedkoper dan tra-
ditioneel onderzoek25. Bovendien worden
mensen zich bewust van de problematiek
wanneer ze zelf bij de actie betrokken wor-
den. De vrij recente opkomst van goedkope
wildcamera’s doet het aantal waarnemingen
van nachtactieve en schuwe zoogdieren (bij-
voorbeeld wasbeer) toenemen. Daarnaast
geven nieuwe technologieën zoals smart-
phone apps het publiek de kans om actief
deel te nemen aan monitoring en beheer van
invasieve exoten. Tot de voordelen behoren
betere geo-lokalisatie, grotere kans op vali-
datie door het meesturen van foto’s en een
korte tijd tussen waarneming en melding.
Met de That’s Invasive app (figuur 1) van
RINSE26 kun je onder andere Chinees wa-
terhert, muntjak, Amerikaanse nerts, bever-
rat en muskusrat melden. De gegevens
worden op iRecord geüpload, gevalideerd en
beschikbaar gemaakt in waarnemingen.be
en als open data. Ook waarnemingen.be
heeft goede apps voor iOS (webobs, iObs) en
Android (ObsMapp).
Ondertussen is een weelde aan apps be-
schikbaar voor het melden van invasieve
exoten27. Deze zijn gratis, maar hebben vaak
een eigen geografisch of taxonomisch doel.
Geen van de huidige apps laat toe beheerin-

spanningen (of de resultaten daarvan) te re-
gistreren. Het compileren en beschikbaar
maken van al deze data voor beheerders en
onderzoekers vormt dan ook een uitdaging.
Beheerders willen alle gegevens voor hun
gebied op één plaats. Biologen en beleids-
makers willen ze vaak op een grotere schaal.
Het opnemen van gegevens uit apps in open
data aggregatoren (bijvoorbeeld gbif) kan dit
probleem deels oplossen27. Hoe goed de
nieuwe technologie ons ook helpt, expert-
kennis en wetenschappelijk onderzoek blij-
ven nodig om gegevens te verifiëren.

Enkele praktijkvoorbeelden
Rapid response voor Amerikaanse nerts
Met het verbod in Nederland verhuisden een
aantal nertskwekerijen naar Vlaanderen en
breidden sommige andere uit. Via waarne-
mingen.be werden recent verschillende ob-
servaties van nertsen doorgegeven, vaak
met foto zodat de waarneming gevalideerd
kon worden. Tijdens het monitoren van nes-
ten van grauwe gans  in Moerbeke (provin-
cie Oost-Vlaanderen) werd in 2014
Amerikaanse nerts aangetroffen28. Op 31
maart werden twee inloopkooien met wild-
camera geplaatst, en werden de dieren ge-
vangen. 
Uitroeiing van invasieve eekhoorns
Een tweede voorbeeld van snelle respons in
Vlaanderen is het geval van Pallas’ eek-
hoorn. Enkele eekhoorns zijn voldoende om
een populatie te stichten. De soort heeft een
snelle voortplanting, een brede voedselniche
en kan goed omgaan met menselijke invloe-
den29. In 2005 werd in Dadizele (provincie
West-Vlaanderen) een populatie aangetrof-
fen die uitgeroeid werd30. In Nederland
(Weert) wordt deze soort sinds 2011 wegge-
vangen, maar ook in België werd ze gemeld.
Sindsdien zijn er contacten geweest tussen
beide landen om de bestrijding te coördine-
ren. Huis-aan-huisbevragingen bij omwo-
nenden en een gerichte monitoring via
controleren van bomen op vraatschade vor-
men een belangrijke aanvulling op be-
staande waarnemingskanalen31.
Bestrijdingsacties wierpen hun vruchten
af32, maar mogelijk zitten in de grensstreek
nog steeds Pallas’ eekhoorns.

Belang van validatie en onder-
zoek Naarmate het aantal meldingen van
exotische eekhoorns toeneemt, wordt steeds
duidelijker dat snelle validatie van de waar-
nemingen onontbeerlijk is voor een effi-
ciënte respons. Elk vals alarm waarvoor een
terreinactie uitgerold wordt, betekent een
verliespost. 

Figuur 1 That’s Invasive!, een app voor het melden en
raadplegen van informatie over invasieve exoten
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In Terhulpen (provincie Waals-Brabant) hup-
pelt momenteel een Amerikaanse voseek-
hoorn (Sciurus niger) rond, en de Waalse
overheid roept iedereen op waarnemingen te
melden via het meldpunt. Ondanks de be-
schikbare determinatiefiche (figuur 3), blijkt
determinatie op basis van fotomateriaal niet
gemakkelijk. Dit voorbeeld toont aan dat
zelfs een foto vaak onvoldoende is voor vali-
datie. Experten moeten gecontacteerd wor-
den, onderzoekers moeten op het terrein
gaan om stalen te nemen of observaties te
doen, of er moeten analyses gebeuren om
identificaties te bevestigen. 
Daarnaast is onderzoek naar beheer en de
effectiviteit daarvan nodig om op korte ter-
mijn een onderbouwde beheerbeslissing te
kunnen nemen. Wetenschappelijke omkade-
ring is daarom een essentieel onderdeel van
surveillance en respons.

De nieuwe EU-Verordening Sinds
januari 2015 is de Europese verordening
rond preventie en beheer van invasieve exo-
ten van kracht32. Ze zal een lijst van “zorg-
wekkende invasieve uitheemse soorten”
omvatten, gebaseerd op risicoanalyses met
een uniforme methodologie33. Voor de soor-
ten die op deze lijst komen zijn invoer, bezit,
handel en introductie in het milieu verboden.
De lidstaten moeten voor deze soorten sur-
veillancesystemen opzetten, zodat nieuwe
populaties gemeld kunnen worden. Er be-
staat ook een verplichting tot snelle uitroei-
ing en rapportering hierover. De soortenlijst
is nog niet gekend, maar zal door de Euro-
pese Commissie tegen januari 2016 vastge-
steld worden.
Het INBO staat in voor de coördinatie van dit
surveillancesysteem, in nauwe samenwer-
king met de andere Belgische regio’s en de

federale overheid. Naast waarnemingen.be,
beschikken we in Vlaanderen over gegevens
van exotische zoogdieren via allerlei andere
kanalen: carnivoren via het Marternetwerk34,
verkeersslachtoffers via het project Dieren
Onder De Wielen of ANB, muskus- en be-
verratten via de Vlaamse Milieumaatschap-
pij, provincies en gemeenten, data vanuit de
jagerij via afschotmeldingen en het intranet
van de jachtvereniging Hubertus Vereniging
Vlaanderen, databanken van de Limburgse
Koepel voor Natuurstudie, enzovoort. Voor
de EU-verordening zijn verregaande coördi-
natie en de uitbouw van een meldsysteem
nodig. Voor sommige soorten is ook speci-
fieke monitoring nodig, bijvoorbeeld een ge-
structureerd netwerk van cameravallen in
Vlaanderen voor het onderscheppen van
exotische carnivoren.
De Vlaamse Overheid wil, in samenwerking
met alle belangengroepen en organisaties,
en met respect voor het bestaande vrijwilli-
gerslandschap, werk maken van een doel-
groepenneutraal loket waar gegevens over
invasieve exoten en het beheer ervan sa-
menkomen. Vlaanderen moet ook bijko-
mende surveillance, snelle respons
mechanismen en capaciteit hiervoor uitbou-
wen. Dit systeem zal moeten voldoen aan de
standaarden die Europa vereist in het kader
van de EU-verordening. Zo is het belangrijk
dat gegevens snel hun weg vinden naar be-
voegde instanties en onderzoeksinstellin-
gen35,36. 
Voor het opzetten van dit systeem zullen
overleg en goede samenwerking tussen alle
betrokken organisaties en overheden nodig
zijn. De wetenschappelijke omkadering
vormt daarbij een essentieel onderdeel.

Maurits Vandegehuchte is Beleidsthemabe-
heerder soortenbeleid bij het Agentschap
voor Natuur en Bos (ANB). De andere au-
teurs werken bij de Onderzoeksgroep Fau-
nabeheer van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO).
Tim.ADRIAENS@inbo.be

Figuur 3 Herkenningsfiches voor Ameri-
kaanse voseekhoorn in het meldsysteem in-
vasieve exoten

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Categorie ISEIA

Callosciurus finlaysonii Thaise eekhoorn Alarmlijst A1
Nyctereutes procyonoides wasbeerhond Alarmlijst A1
Muntiacus reevesi muntjak Alarmlijst A0
Mustela vison Amerikaanse nerts Alarmlijst A0
Cervus nippon sikahert Alarmlijst A0
Sciurus carolinensis grijze eekhoorn Alarmlijst A0
Sciurus niger Amerikaanse voseekhoorn Alarmlijst -
Procyon lotor wasbeer Gevestigde soorten A2
Callosciurus erythraeus Pallas’ eekhoorn Opkomende soorten A1
Dama dama damhert Opkomende soorten B1
Myocastor coypus beverrat Opkomende soorten A1

Tabel 1  Zoogdieren opgenomen in het waarschuwingssysteem



In het dal van de Boven-Tjonger groeide
vanaf 6950 v.Chr. een uitbundige moerasve-
getatie. Er vormde zich broekveen. Doordat
dit basisch en vochtig is blijft bot hierin goed
bewaard. Het dal was voor veel diersoorten
een aantrekkelijke leefomgeving. Hiervan
getuigen de vele prehistorische zoogdierbot-
ten die in de loop der jaren in het dal zijn
aangetroffen. Wanneer er snij- of haksporen
op de botresten zitten zijn het resten van
door de mens gejaagde dieren en worden zij
bestudeerd door archeozoölogen. Deze on-
derzoeken de relatie tussen mens en dier in
het verleden. Met de 14C-methode kunnen
aangetroffen botten worden gedateerd om te
achterhalen wanneer een dier is gestorven.

Oerrundbotten In 1981 vond een opgra-
ving plaats in het Boven-Tjongerdal bij de
boerderij Jardinga-Johannahoeve, nadat

hier een schedel van een vrouwelijk oerrund
(Bos primigenius) en een vuurstenen
schrabber waren gevonden. Op de schedel
zitten snijsporen van het losmaken van de
huid. Tijdens de opgraving kwamen resten
van vier oerrunderen, waaronder één stier
met een schofthoogte van 1,48 meter, een
rib van een edelhert (Cervus elaphus) en een
aantal vuurstenen werktuigen te voorschijn.
Op veel oerrundbotten en op de edelhertrib
zitten snijsporen. De middenhands- en mid-
denvoetsbeenderen van de stier waren
dwars door midden geslagen om het been-
merg te kunnen consumeren. In 2002 en
2003 vonden vervolgopgravingen plaats. Men
vond nog enkele oerosbotten en edelhertrib-
ben, en verder een scheenbeen van een
jonge bever (Castor fiber), schildfragmenten
van twee moerasschildpadden (Emys orbi-
cularis), drie botten van snoek (Esox lucius),

een bot van een baars (Perca fluviatilis) en
enkele vuurstenen werktuigen.  14C-daterin-
gen maakten duidelijk dat de vindplaats Jar-
dinga-Johannahoeve ten minste tweemaal
door jager-verzamelaars werd bezocht: tus-
sen 5600 en 5300 en tussen 5300 en 4900 v.
Chr. Dat is aan het eind van de midden-
steentijd. De jager-verzamelaars woonden
niet in het dal, maar kwamen hier om te
jagen. De buit namen zij mee naar de woon-
plaatsen op hoogten in de omgeving. Oer-
rundbotten waaraan geen of weinig vlees
zat, zoals die uit de onderpoten, lieten zij
achter.

Oerrundbotten van andere vind-
plaatsen Maar liefst vijftig botten van een
kleine oerrundkoe met schofthoogte van
1,34 meter en een vuurstenen kling werden
in 2004 gevonden aan de Balkweg bij Don-
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Uit de prehistorie ontbreken schriftelijke bronnen over het voorkomen van (zoog)dieren in ons
land. Om toch iets te weten te komen over welke soorten aanwezig waren dienen andere bronnen
te worden gebruikt. Bij zoogdieren kan gebruik worden gemaakt van botresten die tijdens archeo-
logische opgravingen of als losse vondst zijn aangetroffen. Dit betreffen zowel de botresten van
zoogdieren die door de prehistorische mens zijn gejaagd als botresten van dieren die een natuur-
lijke dood zijn gestorven. Hieronder wordt aan de hand van diverse vondsten een beeld geschetst
van de prehistorische zoogdierfauna van het Tjongerdal in Zuidoost-Fryslân.

Wietske Prummel 

Prehistorische zoogdieren 
in het Tjongerdal

Figuur 1 De opgraving Jardinga-Johannahoeve in 2003: vakken van 1 bij 1 meter worden in laagjes van 5 mm afgegraven. De grond wordt per vak per laag gezeefd om ook kleine
bot- en vuursteenfragmenten in handen te krijgen (foto Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie).



kerbroek. Deze oerrundkoe was op dezelfde
wijze geslacht als de oerrunderen van Jar-
dinga-Johannahoeve: ook hier bleven voor-
namelijk botten uit de onderpoten achter.
Een 14C-datering wees uit dat ook dit oer-
rund aan het eind van de midden-steentijd
in het Boven-Tjongerdal werd gejaagd (5680-
5520 v. Chr.).
Daarnaast zijn op nog vier andere plaatsen
in het Boven-Tjongerdal oerrundbotten ge-
vonden, waarvan sommige met snijsporen.
Uit een datering van een daarvan  bleek dat
ook in de bronstijd (1980-1740 v. Chr.) op oer-
runderen werd gejaagd.

Rendier, eland, edelhert en ree
Rendierbotten (Rangifer tarandus), alle zon-
der snij- of bewerkingssporen, zijn op vier
plaatsen in het Boven-Tjongerdal aangetrof-
fen. De rendieren waarvan deze botten af-
komstig zijn, zullen aan het eind van de oude
steentijd, rond 11.000 v. Chr., hebben ge-
leefd.
Elandbotten (Alces alces) zijn bekend van zes
plaatsen. Op een daarvan werden een werk-
tuig uit elandgewei, een schouderbladfrag-
ment met snijsporen en een tweede
teenkoot aangetroffen. Van een andere plek
komt een schedel+geweifragment met snij-

spoor. Het schouderbladfragment met snij-
sporen stamt van rond 12.000 v. Chr., een
warme fase aan het eind van de ijstijd. Het
schedel+geweifragment dateert van 4780-
4540 v. Chr., het begin van de nieuwe steen-
tijd.
Gewei- en botfragmenten van edelherten
(Cervus elaphus) zijn op ten minste zes lo-
caties aangetroffen. Een afgeworpen gewei-
fragment met haksporen dateert uit de
periode 8500-8240 v. Chr (begin van de mid-
den steentijd). Drie andere edelhertgewei-
fragmenten zijn bewerkt tot bijlen. Twee
daarvan dateren uit de periode 4500-3500 v.
Chr. (nieuwe steentijd).
Fragmenten van reeën (Capreolus capreo-
lus) komen van vier locaties. Op geen daar-
van zitten snij- of haksporen.

Wild zwijn, bever, bruine beer, vos
en otter Botresten van wilde zwijnen (Sus
scrofa scrofa), alle zonder snij- of hakspo-
ren, zijn bekend van twee plaatsen in het
Boven-Tjongerdal. Beverbotten (Castor
fiber) zijn gevonden op zes plaatsen. Snij-
sporen zitten alleen op het scheenbeen uit
de opgraving Jardinga-Johannahoeve, met
als datering 5600-5400 v. Chr. In totaal zijn
er drie vondsten van bruine beer (Ursus arc-

tos) bekend. De vos (Vulpes vulpes) en de
otter (Lutra lutra) zijn elk door één bot ver-
tegenwoordigd.

Conclusies Botten van zoogdieren uit ar-
cheologische opgravingen en losse vondsten
laten zien dat het dal van de Boven-Tjonger
in de prehistorie een rijke grote-zoogdier-
fauna kende. Dit maakte het gebied ook aan-
trekkelijk voor de mens.                  
Jager-verzamelaars uit de midden-steentijd
maakten hier soorten als oerrund, edelhert
en bever buit. Ook in de bronstijd werd op het
oerrund gejaagd. Aan het eind van de oude
steentijd en aan het begin van de nieuwe
steentijd werd er jacht gemaakt op onder
andere elanden.

Een uitgebreide versie van dit artikel ver-
scheen eerder in het tijdschrift Twirre: 
Prummel, W., 2013. Dieren uit de prehisto-
rie in het Tjongerdal. Twirre, jaargang 23
nummer 1, pagina 16-21. Hierin is ook een
lijst met geraadpleegde bronnen te vinden.

Wietske Prummel, Groninger Instituut voor
Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen,
Poststraat 6, 9712 ER Groningen, e-mail:
w.prummel@rug.nl
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Tabel 1  Prehistorische zoogdieren in de Tjongervallei

soort archeologische context losse vondst

oerrund (Bos primigenius) x x
rendier (Rangifer tarandus) x
eland (Alces alces) x x
edelhert (Cervus elaphus) x x
ree (Capreolus capreolus) x
wild zwijn (Sus scrofa scrofa) x
bever (Castor fiber) x x
bruine beer (Ursus arctos) x
vos (Vulpes vulpes) x
otter (º) x

Figuur 2 Rechteronderpoot van de oerosstier 
(Bos primigenius) van Jardinga-Johannahoeve. 
Foto Rijksuniversiteit Groningen, 
Groninger Instituut voor Archeologie

Tabel 1 Overzicht van de herkomst van de prehistorische zoogdier-
botten in de Tjongervallei.

Figuur 4 Schema van een oerosskelet met daarin
gearceerd aangegeven de skeletelementen die 
tijdens de opgraving van 1981 op de vindplaats 
Jardinga-Johannahoeve zijn gevonden. Dit betreft
voornamelijk botdelen met weinig vlees. Tekening
Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut
voor Archeologie

Figuur 5 Fragmenten van het rugschild
van een van de moerasschildpadden
(Emys orbicularis) uit de opgraving 
Jardinga-Johannahoeve. 
Foto Rijksuniversiteit Groningen, 
Groninger Instituut voor Archeologie

Figuur 3 Linkerscheenbeen van een jonge bever 
(Castor fiber) uit de opgraving Jardinga-Johannahoeve, 
datering 5600-5400 v. Chr. 
Foto Rijksuniversiteit Groningen, 
Groninger Instituut voor Archeologie5 cm

5 cm



Op een mooie lenteavond in april 2013 lig ik
al ruim een uur in mijn opblaasbare kano te
wachten bij de gigantische beverburcht bij
Polderveld, maar word ruimschoots beloond
voor mijn geduld. Maar liefst zeven bevers
en ik heb zojuist ook een zwarte bever ge-
spot. Over die zwarte bever ben ik stomver-
baasd. Ik kom hier al jaren en zag er tot nu
toe alleen maar bruine bevers. Sterker nog,
ik denk dat ik deze (pik)zwarte bever ken!
Vorig jaar zag ik deze donkere bever ver-
schillende avonden bij een beverfamilie in de
Oude Maas ongeveer vier kilometer ver-
derop. Daar leven bruine en zwarte bevers
binnen één familie, zoals dat op meerdere
beverlocaties voorkomt. Deze zwarte bever
heeft een kleine kale plek op de linkerflank,
die toen nog wat beter zichtbaar was. Het
zou toch wel heel toevallig zijn als er twee
zwarte bevers zijn met eenzelfde kale plek?

Stiefmoeder De burcht bij Polderveld
is in de loop der jaren uitgegroeid tot een be-
hoorlijk formaat. Worden jongen verwacht,
dan gaan ze uitbreiden. Bevers leven in
kleine familiegroepen van vijf of zes bevers,
bestaande uit een volwassen paartje en hun
jongen van de twee laatste worpen. De jon-
gen blijven zo’n twee jaar in de familiegroep,
waarna ze hun eigen territorium gaan zoe-
ken1. Van bevers wordt beweerd dat ze geen
indringers in hun gebied toelaten. Die wor-
den liefst goedschiks, maar als het niet an-

ders kan kwaadschiks uit het territorium
verdreven. Dat kan in ernstige gevallen tot
dodelijke gevechten leiden2. Hoe kan het dat
deze zwarte bever op de Polderveldburcht
getolereerd wordt?
Mijn eerste veronderstelling is dat het een
vrouwtje is. Bij Polderveld was vorig jaar een
oude, magere bever met een ingevallen, ver-
frommelde kop, die steeds bij de drie jongen
was. Ik wist dat het de moeder was, vanwege
haar opgezwollen tepels. Normaliter is de
sekse niet te onderscheiden. In tegenstelling
tot haar jongen, die bij me uit de buurt ble-
ven, trok ze zich niets van me aan. Nu zie ik
haar niet meer en ik veronderstel dat ze
dood is. Daarom heeft deze nieuwe bever de
opengevallen plek ingenomen. Een stief-
moeder dus, zo is mijn theorie. Hoe kan er

anders zomaar ineens een vreemde bever
binnen deze familie worden getolereerd? Ik
ben benieuwd welke kleur de jongen heb-
ben, die hier over een poos worden geboren.
Als ze bruin en zwart zijn, dan weet ik dat
mijn theorie klopt. 
De jongen worden in het voorjaar in de
burcht geboren, na een draagperiode van
ongeveer 3,5 maand, maar komen in de
zomer pas naar buiten1. Als ik in augustus
2013 terugkom, zie ik dat er dat jaar weer
drie jonge bevers bij deze familie zijn gebo-
ren. De jonge dieren zijn aan het foerageren,
vlak bij de burcht. Maar mijn theorie van dat
voorjaar klopt niet: de drie jongen zijn na-
melijk allemaal bruin. En er klopt nóg iets
niet: de oude moeder is er nog weldegelijk.
Ze is weer wat dikker en de kop ziet en min-

Zwarte bever met kleine kale plek op de linkerflank.

Foto Willy de Koning

Gedoogbeleid bij bevers (Castor fiber)?

Waarnemingen Bijzondere waarnemingen van zoogdieren 
in Vlaanderen en Nederland.

Is er sprake van gedoogbeleid binnen het beverwereldje? Dat een vreemde bever binnen het

territorium wordt getolereerd? En waarom dan? Ik volg de bevers in het Limburgse Maas-

plassengebied al jarenlang vanaf de oevers en vanuit de kano. Ze lijken bijna allemaal op el-

kaar, maar opeens ontdek ik een vreemde ‘eend in de bijt’. 

Willy de Koning

Het raadsel van de zwarte bever



der verfrommeld uit. Deze oude bevermoe-
der is een taaie. Ze is er het jaar erna nog
steeds en heeft twee jongen bij zich, alweer
bruine jongen. Als dit zwarte volwassen dier
niet een nieuw vrouwtje is, is het dan een
nieuw mannetje? Maar waarom zijn er dan
geen zwarte jongen?

Gedoogbeleid? Van april 2013 tot en
met april 2014 zie ik de zwarte volwassen
bever regelmatig, maar vaak maar heel even
en altijd een beetje afzijdig van de andere be-
vers. Van begroeting, murmelen en stoeien
is nooit sprake, maar wel van voedselvoor-
ziening. Op een vroege morgen in april heb ik
al vijf bruine bevers gezien als ik geknaag op
de oever hoor, vlakbij de burcht. Ik zie vaag
een zwarte vacht, hoor het geschraap van
tanden aan een dun boompje en dan ge-

kraak. De zwarte bever rent weg, het boom-
pje valt in mijn richting en belandt met veel
gespetter vlak naast de kano in het water
(Dat is mooi te zien op de trailer van mijn dvd
Belevenissen met bevers). Binnen een mum
van tijd komen van alle kanten bruine bevers
aangezwommen om een deel van het lek-
kere boompje af te knagen. De zwarte bever
heeft ook de winter van 2013 bij de Polder-
veld-familie doorgebracht, want toen ik er op
een avond in april 2014 was, kwam deze als
eerste uit de burcht tevoorschijn. Daarna
volgden er nog minimaal drie, mogelijk vier
bruine bevers. Na april 2014 heb ik deze
zwarte bever met de lichte plek op de lin-
kerflank nooit weer gezien, ook niet op an-
dere plekken in de buurt.
Ik heb nog nooit ergens gehoord of gelezen
dat vreemde bevers worden getolereerd bin-

nen een familie, maar begin te geloven dat
dit tot de mogelijkheden behoort. De zwarte
bever deed niet mee aan de voortplanting en
hield zich afzijdig, maar verbleef in de burcht
en droeg bij aan de voedselvoorziening. De
zwarte bever is hier in ieder geval een tijdje
gedoogd.
Mogelijk is er iemand die een verklaring kan
geven voor de plotselinge aanwezigheid van
een vreemde, volwassen bever binnen een
bestaande familie, die dan ook weer even
plotseling verdwijnt. Laat het me weten.

Willy de Koning filmt  en bestudeert het ge-
drag van bevers per kano en vanaf de kant
(willydekoning@home.nl,
europesebever.blogspot.nl)

In een bosgebied ten westen van vliegveld
Twente heb ik gedurende circa tien jaar drie
gebouwtjes in het bos gecontroleerd op
vleermuizen. Ze worden door zes verschil-
lende vleermuissoorten als winterverblijf en
door de gewone grootoorvleermuis (Pleco-
tus auritus) als roestplaats gebruikt. Op 17
november 2013 vond ik hier in een oud ketel-
huisje uitwerpselen van de vale vleermuis,
die ongeveer anderhalf keer zo groot zijn als
uitwerpselen van de rosse vleermuis (Nyc-
talus noctula). Helaas kwam er geen over-
winterend exemplaar in het ketelhuis. In
2014 heb ik vervolgens in april, juni, juli en
oktober verse uitwerpselen verzameld. Op
basis van de uitwerpselen lijkt het om één,
mogelijk enkele dieren te gaan. Ik heb ze
alleen nooit gezien, ook niet midden in de
nacht. Het gaat dus om een roestplaats, die
in de kleine uurtjes gebruikt wordt en niet
om een winterverblijf of dagrustplaats.
Afgelopen zomer heb ik gezocht naar
zomerverblijven, maar nog zonder resultaat.
Niet ver over de grens met Duitsland bevindt
zich bij de rivier de Ems ten minste één
kraamkolonie met rond de honderd dieren1,2.
Dankzij herstel van de Duitse populatie kun-
nen we de vale vleermuis weer in Twente
aantreffen.
De uitwerpselen lenen zich goed voor

analyse. Dus heb ik de bruikbare uitwerpse-
len, 94 stuks in totaal, onder een binoculair
geanalyseerd3,4. Vrijwel alle uitwerpselen be-
vatten loopkevers en vooral grote loopke-
vers. Van vier grote loopkevers kon de soort
worden bepaald. Hiervan is de
goudglanzende loopkever (Carabus au-
ronitens) een fraaie loopkever, die in de
Twentse bossen veel voorkomt, maar in
Nederland een beperkte verspreiding heeft.
In dit verband is het leuk te melden, dat onze
grootste kortschildkever (Staphylinus olens)
ook een enkele keer werd aangetroffen. Op-
vallend is, dat de koppen van de grote loop-
kevers steeds gegeten worden. Bij gevaar
scheiden deze soorten een sterk bijtend en
stinkend, enzymhoudend vocht af en ken-
nelijk hebben de vale vleermuizen daar geen
problemen mee. Ze houden van pittig! 
Het menu op deze locatie in Twente blijkt in

sterke mate overeen te komen met
dieetbeschrijvingen van de vale vleermuis uit
de literatuur5. Uit de mestanalyse blijkt
verder, dat de vale vleermuis het hele
seizoen z’n lievelingsprooi, namelijk grote
loopkevers, kan vinden. De vale vleermuis,
een echte specialist, vangt haar prooi vooral
op de grond. ’s Nachts zijn de grote loopke-
vers makkelijk te vinden op de brede, onver-
harde en onbegroeide lanen. De bosge-
bieden rond vliegveld Twente zijn dus goede
jachtgebieden. Mijn ervaring is dat deze
bossen altijd rijk aan de aangetroffen grote
loopkeversoorten zijn geweest. Het is des te
verheugender dat deze specialist hier aan
het terugkomen is.

Rienk Noordhuis werkt als
faunist/veldmedewerker bij De Groene
Ruimte BV
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Vale vleermuis (Myotis myotis) houdt van pittige kost

Op 17 november 2013 vond ik in een oud ketelhuisje tot mijn verbazing uitwerpselen van de vale vleer-
muis. De vale vleermuis kwam in de eerste helft van de vorige eeuw in Twente voor en is na lange tijd
van afwezigheid weer terug van weggeweest. Uit z’n uitwerpselen kan men afleiden dat de vale vleer-
muis van pittige kost houdt.

Rienk Noordhuis
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Verder lezen?

Zie voor literatuur naar aanleiding van dit 
artikel www.zoogdiervereniging.nl/zoogdier.
Referenties in dit artikel verwijzen naar op
deze website vermelde publicaties.

Dominique Verbelen

Op 10 november 2014 werden 22 à 25
Noord-Atlantische grienden (Globice-
phala melas) gespot in Weybourne, voor
de kust van Norfolk (Groot-Brittannië).
De groep leek volgens de waarnemers
gedesoriënteerd en zwom dicht tegen
de kust aan, maar tot een stranding
kwam het gelukkig niet. Op 11 novem-
ber doken ze op in Cley next the Sea en
op 13 november werd (hoogstwaar-
schijnlijk) dezelfde groep opgemerkt
voor de Belgische kust. De eerste Bel-
gische melding kwam van de beman-
ning van het schip Blue One en kort
erna werd de groep gefilmd1 en gefoto-
grafeerd door de bemanning van de Sa-
tisfied, bij het binnenvaren van de haven
van Blankenberge. De grienden bleven
tot in de avondschemer rondhangen
voor het staketsel van Blankenberge en
zorgden er voor een uniek spektakel. Op
16 november zwommen ze opnieuw in
Britse wateren, dit keer in de monding
van de Thames. Van 18 tot 20 november
werd de groep gespot in de ondiepe wa-
teren voor de kust van Essex, ter hoogte
van de monding van de Blackwater ri-
vier. Omdat dit estuarium wordt geken-
merkt door een netwerk aan ondiepe
geulen en zandbanken, werd gevreesd

dat de groep zich zou kunnen vast-
zwemmen. Met behulp van verschil-
lende boten en een helikopter kon de
kudde opnieuw naar diepere, veiligere
wateren worden geloodst. Op 20 novem-
ber strandde vlakbij een jong vrouwtje
op het strand van Goldhanger (Essex).
De vermoedelijke doodsoorzaak: onder-
voeding.  Waarom deze groep zo dicht bij
de kust kwam, is niet duidelijk. Grien-
den zijn uitgesproken kuddedieren en
mogelijk wilde de groep zo lang moge-
lijk het zieke exemplaar vergezellen. Na
de stranding verdween de kudde naar
diepere wateren en werd ze niet meer
gezien. Opvallend: op 17 december 2014
spoelde een kadaver aan van aan jong
mannetje (3,81 m, 410 kg) op het strand
van Nieuw-Haamstede (Nederland). Op
11 januari 2015 werd nog een dood
exemplaar aangetroffen ter hoogte van
de Hondsbossche Zeewering (Neder-
land). Dit keer ging het om een volwas-
sen vrouwtje (ongeveer 4 m, ruim 600
kg). Uit de eerste resultaten van de au-
topsie blijkt dat beide exemplaren ge-
stikt zouden zijn doordat een vis in het
blaasgat kwam vast te zitten. De zuide-
lijke Noordzee grenst aan het normale
verspreidingsgebied, dat zich verder
noordwaarts in de Noordzee, westelijk
van de Britse Eilanden en in het Kanaal

bevindt. Grienden zijn in het noorden al-
gemeen tot IJsland, de Faeröer Eilan-
den en Nordland in Noorwegen, in het
zuiden tot Mauritanië en Madeira. Net
als dolfijnen behoren ook grienden tot
de tandwalvissen. Ze zijn egaal zwart,
hebben een bolle, ronde kop, een ka-
rakteristieke rugvin en ze bewegen zich
met trage, rollende bewegingen door
het water. Volwassen exemplaren kun-
nen tot 6,5 meter groot worden. Grien-
den zijn uitgesproken groepsdieren en
een groep van meer dan 20 exemplaren
is in het normale verspreidingsgebied
dan ook geen uitzondering. Voor de Bel-
gische kust blijft een groep van deze
omvang hoogst uitzonderlijk. De laatste
waarneming van een dergelijke groep
dateert van 4 september 1988, toen een
dertigtal grienden de Voorhaven van
Zeebrugge binnen zwom. Daarna bleef
het bij twee onbevestigde meldingen,
respectievelijk op 25 november 2002 (2
exemplaren) en 2 september 2007 (3
exemplaren).

Dominique Verbelen werkt bij Natuur-
punt Studie

Grienden kun je herkennen aan hun egaal zwarte kleur, bolle kop en kenmerkende rugvin (Foto Graham Ekins)

Noord-Atlantische grienden
voor de Belgische kust

Waarnemingen (vervolg)



Deze rubriek wordt gelukkig goed gelezen,
want toen ik de vorige keer over het rendier
schreef dat ze tijdens de laatste ijstijd in vrij-
wel heel Europa voorkwamen, met uitzon-
dering van de drie zuidelijke schiereilanden,
het Iberisch Schiereiland, Italië en de Bal-
kan, kreeg ik subiet een reactie. Er zijn Laat-
Pleistocene rendieren bekend uit (Noord-)
Spanje en Italië. Blijft over de Balkan als
rendierloos gebied. 
Van een boreaal dier naar een warmtelief-
hebber: de tapir. Tapirs zijn onevenhoevigen,
Perissodactyla, de zoogdierorde waar ook de
paarden en de neushoorns toe behoren,
maar die fossiel veel meer vertegenwoordi-
gers kende, zoals het vreemde klauwdier
Chalicotherium waar ik al eerder over
schreef, en de kolossale Indricotherium of
Baluchitherium – het vermoedelijk grootste
landzoogdier dat ooit leefde. Tapirs daaren-
tegen worden nooit heel groot, het zijn die-
ren met de maat van een varken, die in
zekere zin nog enorm lijken op de Eocene
evenhoevigen waar de paarden en neus-
hoorns van zijn afgeleid. Qua morfologie is
de tapir een levend fossiel. Met de oneven-
hoevigen gaat het gemiddeld nogal slecht.
Het is typisch een groep die op z’n retour is.
Van de paarden leven nog zeven soorten,
waarvan sommige, zoals de Nubische ezel,
op uitsterven na dood zijn. Van de neus-
hoorns hebben we nog vijf soorten, waarvan
enkele ook bijna ter ziele; vooral met de Ja-

vaanse en Sumatraanse rhinocerossen gaat
het slecht. En er waren tot voor kort vier
soorten tapirs, allemaal bedreigd. Eind 2013
is er een soort bijgekomen, maar dat bete-
kent niet dat het nu ineens beter gaat met
de tapir; in plaats van vier zijn er nu vijf
zwaar bedreigde soorten. Tapirs zijn leuke
beesten. Het zijn bewoners van tropische
bossen, met één soort in Azië en sinds kort
vier in de bossen van Midden- en Zuid-Ame-
rika. In 1865 werd de voorlopig laatste soort,
Tapirus bairdii, beschreven door de Ameri-
kaanse zooloog Theodore Gill. De in 2013
ontdekte nieuwe soort heet officieel Tapirus
kabomani. Die naam is feitelijk een pleo-
nasme, want ‘arabo kabomani’ betekent

tapir in de inheemse Paumarí-taal; de tapir
tapir dus. De nieuwe onevenhoevige blijkt
onverwacht een interessante ontdekker te
hebben, want een kleine eeuw voordat Bra-
ziliaanse jagers de type-exemplaren van ka-
bomani verzamelden was al een exemplaar
geschoten door niemand minder dan Theo-
dore Roosevelt. Men dacht destijds dat het

een ‘gewone’ Tapirus terrestris was (de
meest algemeen voorkomende soort), en de
huid werd zonder verdere aandacht opge-
slagen in het depot van het American Mu-
seum of Natural History. Theodore ‘Teddy’
Roosevelt was niet alleen een van de meest
bekende Amerikaanse presidenten, maar
ook had hij in Harvard biologie gestudeerd
en na een kleurrijk leven als rancher, leger-
officier en politicus ondernam hij een aantal
zoölogische expedities waaronder een naar
de Amazone in 1912. Daar schoot hij het eer-
ste maar destijds niet herkende exemplaar
van de nieuwe tapir. Een andere zoölogische
erfenis van Roosevelt is de naar hem ge-
noemde pluchen teddybeer. 
De grootste verrassing voor ons is echter
niet het feit dat er in de tropen tapirs leven,
maar dat er ook een tapir in ons eigen land
heeft rondgelopen. In Limburg nog wel, waar
een kleine eeuw geleden de fossiele restan-
ten van Tapirus arvernensis werden gevon-
den in een kleilaag bij Maalbeek. Het zijn een
aantal kiezen en wat botrestantjes, niet echt
veel maar wel genoeg om het bestaan van
de Limburgse tapir aan te tonen. Als we con-
stateren dat de huidige tapirs in tropische
bossen leven en het actualiteitsprincipe
daarop toepassen, is de conclusie dat het
Laat-Pliocene / Vroeg-Pleistocene Limburg
sterk moet hebben geleken op de binnen-
landen van Sumatra of Brazilië. Dat is nu wel
anders. 

“De huidige tapirs zijn
–qua morfologie- 

levende fossielen”

Een tapir in Limburg
Welke zoogdieren kwamen in

vroeger tijden in Nederland en/of

Vlaanderen voor, 

maar verdwenen uit de lage lan-

den? Jelle Reumer, 

directeur van het Natuurhistorisch

Museum Rotterdam,

blikt in deze rubriek terug. 

Verdwenen zoogdieren
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Oproep melden wasberen
Eind 2014 zijn twee dode wasberen gevon-
den in de omgeving van Doetinchem en bij
DWHC onderzocht. Beide wasberen waren

besmet met de, voor de mens gevaarlijke,
wasberenspoelworm. In het zomernummer
volgt meer informatie van DWHC over deze
wasberenspoelworm. Om te weten te komen
of wasberen in deze omgeving intussen ‘al-
gemeen’ voorkomen, wordt een ieder 
opgeroepen om wasberen te melden op
www.telmee.nl.
Tevens wordt vinders van dode wasberen
aangeraden om deze nooit zonder hand-
schoenen aan te pakken en het dode dier op
de website van DWHC te melden voor even-
tueel onderzoek.

Fête de la Nature in het pink-
sterweekend
Fête de la Nature is een landelijk evenement
in de natuur. Heel Nederland wordt door
Fête de la Nature uitgenodigd om samen de
natuur te beleven, van wilde natuur tot
stadspark.

Fête de la Nature vindt dit jaar plaats in het
lange Pinksterweekend van 23, 24 en 25 mei.
Iedereen kan voor de editie van 2015 weer
een leuke activiteit organiseren. Fête de la
Nature is een gratis en open festival. Dat be-
tekent dat iedereen een leuk idee voor een
evenement kan aanmelden.  Meer informa-
tie op www.fetedelanature.nl.

Nieuws

NEDERLAND

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

Wasbeerhond. Foto Richard Witte

ook jouw tuin zit vol leven!

De Jaarrond Tuintelling is een initiatief van: Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland, de Vlinderstichting, RAVON, Zoogdiervereniging, 
FLORON en EIS Kenniscentrum Insecten.tuintelling.nl 
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Zoogdieratlas komt er aan!
In de vorige Zoogdier moest ik nog berichten
dat het atlasproject door verschillende oor-
zaken was vertraagd. Inmiddels wordt er
heel hard gewerkt aan de eindredactie van
het manuscript. Tijdens zo’n eindredactie-
fase blijkt dat er toch nog tal van zaken moe-
ten worden verbeterd, veranderd en/of
toegevoegd. Dat betekent dat teksten nog
een paar keer heen en weer gaan tussen de
redactie van de Zoogdiervereniging en de
eindredactie van Naturalis en dat kost tijd.
Het beeld van wat er nog moet gebeuren is
nu helder: de atlas kan medio november
worden gepresenteerd.

Jos Teeuwisse, voorzitter atlascommissie

Gezocht: eindredacteur Zoog-
dier
Een groep van enthousiaste vrijwillige re-
dactieleden uit Nederland en Vlaanderen
werkt samen om vier keer per jaar Zoogdier
te laten verschijnen. Vanwege het (komende)
vertrek van de eindredacteur zijn we op zoek
naar een nieuwe eindredacteur. Het gaat om
een vrijwillige functie waarbij onkosten ver-
goed worden. Tijdens de redactievergaderin-
gen worden de taken onderling verdeeld. De
eindredacteur is daarbij een spin-in-het-
web. Heb je interesse? Neem dan contact op
met Stefan Vreugdenhil (hoofdredacteur ) via
stefan.vreugdenhil@zoogdiervereniging.nl of
024-7410500. De volledige taakomschrijving
staat op www.zoogdiervereniging.nl.

Einde van Hyperkort
Redactiemedewerker Dirk Criel heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan Zoogdier,
door vele jaren de rubrieken HyperLink en
HyperKort te verzorgen. Hij gaf daarmee een
overzicht van interessante zoogdierwebsites
uit binnen- en buitenland. Dirk wil dit graag
op een andere wijze gaan invullen. Daarom
is er een einde gekomen aan de rubriek Hy-
perKort en gaan we vanaf komend nummer
op een nieuwe manier een link leggen tus-
sen de artikelen in Zoogdier en onder meer
webvideo’s en websites.

Dank voor extra donaties
Bij het overmaken van het lidmaatschaps-
geld hebben veel leden een extra donatie ge-
daan. Dit stellen wij uiteraard erg op prijs
want, dit komt direct ten goede aan het on-
derzoek en de bescherming van zoogdieren
in Nederland. Dus hartelijk dank voor deze
extra giften!

C O L U M N
         

    

Alle soorten beschermen?

Onlangs is op ‘Vroege Vogels’ bekendgemaakt dat 2015 het Jaar van de Das

is. De speciale aandacht voor deze soort is niet uit zorg voor zijn voortbestaan

in de Lage Landen. De das is juist een mooi voorbeeld van hoe een georkes-

treerde campagne kan leiden tot mooie resultaten. Die populatie groeit, maar

heeft wel te lijden onder veel verkeersdoden onder deze logge en goedmoe-

dige schuifelaars. De schatting is zo’n 1000 per jaar in Nederland, op een po-

pulatie van 5000 tot 6000!  Daar moet met een beetje goede wil een  enorme

verbetering kunnen worden geboekt.  Daarbij is het van belang deze soort in

de aandacht te houden en te blijven hameren op veilige oversteekplekken.

Dat kan niet zonder het grote publiek de schoonheid van de das en onze an-

dere wilde zoogdieren steeds weer onder de aandacht te brengen.

Communicatie en soorten onder de aandacht brengen, dat begint natuurlijk

met goede informatie. Dat staat centraal op onze Zoogdierdag op 11 april,

een dag die we dit jaar organiseren samen met  de Zoogdierenwerkgroep van

Natuurpunt.  We  zullen daar onder andere met elkaar spreken over een

nieuw initiatief van de Zoogdiervereniging om jaarlijks een eenvoudige en

toegankelijke lijst uit brengen waarop van al onze in het wild levende zoog-

diersoorten wordt vermeld hoe het ze vergaat.  Juist het jaarlijks terugke-

rende aspect van deze lijst zal ons helpen meer `in de krant te komen´. Hoe

zo´n lijst er uit moet zien, daar gaan we het met elkaar over hebben.

We  gaan het over veel meer eigentijdse vragen hebben. Een belangrijke

vraag is waar je de beschermingsactiviteiten vooral op zou moeten richten

(zie ook het Forum-artikel in dit nummer). Richt je je op zoogdieren die zeld-

zaam zijn maar op de rand van hun verspreidingsgebied leven, of richt je je op

soorten die misschien hier niet zo zeldzaam zijn maar die hier in de kern van

hun verspreidingsgebied zitten?

Lastige vragen die we samen willen oplossen. Dus kom op 11 april!

Hans van Dord
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Eikelmuistuinen in Zuidwest-
Vlaanderen
In een cultuurlandschap dat geken-
merkt wordt door hermetisch afgeslo-
ten gebouwen en netjes opgeruimde
tuinen, lijkt het voor de eikelmuis steeds
moeilijker om haar plek te behouden.
Maar dat is buiten het Eikelmuisproject
gerekend! Samen met de buren uit
Frankrijk worden inspanningen geleverd
om de soort – die op de Rode Lijst als
‘bedreigd’ gelabeld staat – een geschikt
habitat aan te bieden. En voor een cul-
tuurvolger als de eikelmuis begint dat

habitat in het grootste natuurgebied van
versnipperd Vlaanderen: het collectief
van tuintjes en erven. Met een aantal
eenvoudige ingrepen kun je de tuin ei-
kelmuisvriendelijk maken. Een natuur-
lijke haag, enkele fruitboompjes en
kunstmatige schuilplaatsen helpen al
heel wat. In Zuidwest-Vlaanderen zijn
ondertussen drie eikelmuistuinen aan-
gelegd die een toonvoorbeeld zijn van
hoe je een tuin aantrekkelijk kunt
maken voor eikelmuizen en andere
soorten. Je vindt meer informatie op
www.eliomys.eu.

Egel en vos in top drie van ver-
keersslachtoffers op Belgi-
sche wegen
Acht miljoen. Ik zet het even in cijfers
voor jullie: 8.000.000. Dat is hoeveel die-
ren er in 2014 minstens op de Belgische
wegen stierven. Minstens, want dat kun-
nen er ook 27 miljoen zijn. Dat blijkt uit
trajecttellingen die Natuurpunt samen
met vrijwilligers het afgelopen jaar heeft
uitgevoerd in opdracht van het Departe-
ment Leefmilieu, Natuur en Energie. Er
zijn nog meer gegevens van trajecttel-
lingen nodig om de inschatting precie-
zer te maken, maar zelfs de
voorzichtigste schatting ligt duizeling-

wekkend hoog, en onderstreept de nood
om knelpunten in het verkeer aan te
pakken. De gewone pad werd het vaakst
doodgereden, gevolgd door de egel en
de vos. Verkeersslachtoffers kunnen

steeds worden gemeld via www.dieren-
onderdewielen.be.

Vleermuizen in Antwerpse
forten nog te vaak verstoord
Tijdens het jaarlijkse telweekend telde
de Vleermuizenwerkgroep van Natuur-
punt 3000 vleermuizen in 19 forten in de
Antwerpse fortengordel. Tachtig vleer-
muizenexperts uit binnen- en buiten-
land gingen aan de slag om tellingen uit
te voeren in de forten. Dat doen ze ieder 

jaar om de populaties van het aantal
overwinterende dieren op te volgen.
Naar schatting overwinteren in de in to-
taal 35 Antwerpse forten zo’n 6500
vleermuizen. Daarmee vormen de for-
ten een van de grootste overwinterings-
plaatsen van Noord- en West-Europa.
Door het verdwijnen van andere ge-
schikte verblijfplaatsen doen de forten
dienst als toevluchtsoord voor heel wat
soorten. Toch zijn ook de forten niet vrij
van verstoring: in een kwart van de on-
derzochte forten is het afgelopen jaar
leefgebied verdwenen.

Nieuwe eekhoornbrug in Geel
Stagiaire bij Natuurpunt Maaike Vercau-
teren (Universiteit Gent) gebruikte de
gegevens van het Dieren onder de wie-
len 2.0 project2 om een aantal knelpun-
ten voor eekhoorns te identificeren. Ze
stelde een handleiding samen voor het
installeren van eekhoornbruggen en
stapte ermee naar de lokale Natuur-
puntafdelingen. In samenwerking met
de gemeenten werden op sommige
plaatsen eekhoornbruggen opgezet:
door de boomkruinen aan beide zijden
van de weg te verbinden met een dik
touw of net, kunnen de eekhoorns veilig
oversteken. De nieuwste eekhoornbrug
werd in december 2014 geplaatst in Geel
(provincie Antwerpen). De komende
maanden zullen medewerkers van Na-
tuurpunt Geel-Meerhout onderzoeken
of de eekhoorns de nieuwe boombrug
effectief gebruiken.

VLAANDEREN
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Met een aantal kleine ingrepen kan je tuin aan-
trekkelijker worden voor eikelmuizen. Foto Johan
Staelens

De vos staat in de top drie van verkeersslachtof-
fers in België. Foto Niels Desmet

Eekhoorns hebben betere oversteekplaatsen nodig. Foto Goedele Verbeylen
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De wolf terug
Vijf wolvendeskundigen 

geven in dit boekje 

antwoord op alle vragen 

die er over wolven leven. 

Dit boek is verkrijgbaar voor €14,99 
via www.zoogdierwinkel.nl.



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

Meri jn  van den Hoogenhoff

Dwergmuis

Ik lees al jaren met plezier de verhaaltjes op de achterzijde van de Zoogdier. En ook ik heb wel zo’n foto.
Waarbij ik ook een leuk verhaaltje heb (denk ik).

Al ruim 20 jaar inventariseer ik muizen in de Hoeksche Waard en elders. Vaak koud, nat en donker loop
ik dan door zompig land. Links en rechts sla ik drijfnat riet opzij om bij de val te komen. Als er dan weer
eens een dwergmuis in de val loopt, zijn de ach en och’s niet van de lucht. Ik heb in al die jaren nog nooit
iemand ontmoet die deze muis niet lief / mooi vindt. En dat wil je dan ook vastleggen op de gevoelige
plaat. Dat is dan weer een heel ander vak. Maar een aantal jaar geleden had ik dan toch dat ene moment
waar ik al jaren en jaren op wacht. Deze muis bleef mooi zitten terwijl de ondergaande zon net een mooi
zacht licht op de muis liet schijnen. Telkens als ik deze foto zie, geniet ik weer van één van de mooiste mui-
zen van Nederland.


