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LUTRA voor wie meer diepgang wil

Verenigingsleven
Sinds ik directeur van de Zoogdiervereniging ben, heb ik veel tijd besteed aan
het leren kennen van mensen, werkgroepen en dossiers. Toch ben ik al ruim
dertig jaar lid. De eerlijkheid gebiedt mij dan ook te zeggen dat ik, na aanvan-
kelijk actief te zijn geweest binnen de vereniging, me sinds de eeuwwisseling
meer bezig hield met andere zaken. Ik volgde de vereniging vanaf de zijlijn,
maar liet haar niet los. Daarvoor vind ik zoogdieren te leuk en hun bescher-
ming te belangrijk.

Mocht u zich nou herkennen als iemand die ook betrokken is bij zoogdieren,
maar die betrokkenheid niet echt omzet in actie? Dan wil ik u allereerst be-
danken dat u uw betrokkenheid uit door lid te zijn van onze prachtige vereni-
ging. Want door uw lidmaatschap maakt u het mogelijk dat we als vereniging
opkomen voor onze inheemse wilde zoogdieren. Dat opkomen doen we op basis
van feiten, gebaseerd op gedegen onderzoek. Onderzoek dat onze waarnemers,
leden en medewerkers het allerliefst zelf doen omdat dit gezellig, leuk, span-
nend, uitdagend en enorm bevredigend is.

En zo kom ik bij mijn persoonlijke les van de afgelopen twee maanden. Het is
fijn om lid van de Zoogdiervereniging te zijn. In de afgelopen twee maanden ben
ik aanwezig geweest bij dassen- en beverexcursies, heb ik ’s nachts vleermui-
zen gezocht, een voordracht op de VLEN-dag gegeven en meegedacht over een
invoerportal en over onze tijdschriften. Ook was ik aanwezig op de Algemene
Ledenvergadering waar constructief kritisch met het bestuur werd meege-
dacht. Allemaal activiteiten die voor leden beschikbaar zijn. Activiteiten waar
het gezellig was,  waar volop kennis werd gedeeld en mensen elkaar inspi-
reerden. Dat is nogal een lijst in twee maanden. 

Is er dan helemaal niks negatiefs te melden? Nou, dat is er wel. Als je een baan
hebt, studeert of anderszins druk bent, dan is het wel veel om ernaast te doen
(mijn vrouw is het hier helemaal mee eens). Ik raad u dan ook aan om te doen
wat de meeste actieve leden doen: ze volgen hun hart en richten zich op wat
hen het allermeest interesseert. Voor de een is dat een soort (bever), voor de
ander een groep soorten (zeezoogdieren). Sommige mensen houden zich met
alle zoogdieren bezig (veldwerkgroep, redactie). Weer een ander wil zijn eigen
leefomgeving beter leren kennen en is actief in een provinciale werkgroep. Ach-
ter in dit blad en op onze website kunt u meer lezen over de verschillende werk-
groepen. 

Ik wens al onze leden toe dat ze kunnen genieten van een of meer van de vele
mogelijkheden die de Zoogdiervereniging biedt en ik wens u heel veel mooie
momenten, fijne ontmoetingen en veel voldoening toe.

Piet Bergers

Directeur Zoogdiervereniging

C O L U M N
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De boommarter is één van onze zoogdieren
die reeds geruime tijd bijzondere aandacht
krijgt van zowel Nederlandse als Vlaamse
zoogdierliefhebbers. Het is een magnifiek
dier, en tegelijk ook een behoorlijk mysteri-
euze soort waarvan de aanwezigheid in be-
paalde regio’s soms jarenlang onduidelijk of
verborgen is gebleven. Tot voor enkele de-
cennia was er, in Europese context, ook re-
latief weinig ecologisch onderzoek naar
gedaan. Daar is de laatste jaren verandering
in gekomen, mede dankzij de steeds verder-
schrijdende onderzoekstechnieken op het

vlak van genetica, telemetrie (zenderonder-
zoek) en de inzet van cameravallen. Parallel
daarmee lijkt er ook met de boommarter
zelf, althans in onze regio’s, iets te verande-
ren.

Beperkte gegevens In 2000 ver-
scheen in het tijdschrift Lutra een uitgebreid
artikel waarin alle toen bekende gegevens
over de boommarter in Vlaanderen en het
zuiden van Nederland werden samenge-
bracht en besproken. Concrete en betrouw-
bare data bleken zeer schaars te zijn – zowel

de historische (teruggaand tot de negen-
tiende eeuw) als de recente. Toch waren er
steeds weer meldingen van gevallen van
voortplanting, ook in de laatste decennia.
Doordat immigratie vanuit Midden-Neder-
land of vanuit de Ardennen weinig waar-
schijnlijk werd geacht (wegens de grote
rivieren), werd aangenomen dat zich rond de
grens van België en Nederland nog wel en-
kele verspreide populaties en populatierelic-
ten bevonden.
In 2006 werden de kansen voor de boom-
marter in Noord-Brabant (Nederland) uitge-

De boommarter plant zich voort in het Vlaams-Nederlandse grensgebied. Foto Aaldrik Pot

Een stille comeback van de boommarter

Terwijl de steenmarter ondertussen helemaal terug is, blijft een waarneming van een boom-

marter een zeldzaam genot. Toch lijkt ook de mysterieuze klimmer stilaan zijn weg terug te

vinden naar Vlaanderen en Nederland. Een kijk op de recente ontwikkelingen nabij het

grensoverschrijdend natuurpark De Zoom – Kalmthoutse Heide.

Koen Van Den Berge, Jan Gouwy en Ronald van Os

Wat is er aan de hand 
in de grensregio?



breid onder de loep genomen. Het leek erop
dat de soort er niet meer voorkwam. Verras-
send genoeg werd amper een jaar later aan
Vlaamse zijde, op nauwelijks enkele kilome-
ter van de grens (in Kalmthout), een ver-
keersslachtoffer gemeld. Het dier was
versuft maar niet dood, en kon even later in
het gebied weer worden vrijgelaten. Vermits
het om een vrij jong (wellicht tweedejaars)
mannetje ging, kon daar niet veel uit worden
afgeleid: dergelijke dieren kunnen best op
dispersie zijn, en dus eerder toevallig ergens
worden opgemerkt of aangereden.

Cameravallen Spoedig zou evenwel
blijken dat dit toch geen loutere toevalstref-
fer was. Nieuwe data uit deze regio dienden
zich in versneld tempo aan. Een aantal zicht-
waarnemingen (van een levend dier) raakten
bekend in het zog van de lokale aandacht
voor het voorval met het verkeersslachtoffer.
Meestal kon evenwel niet met absolute ze-
kerheid worden besloten dat het wel effec-
tief om een boommarter ging. Een goed
beschreven waarneming in augustus 2005
van een marter hoog in de boomkruinen in
het Vlaamse deel van het grenspark De
Zoom – Kalmthoutse Heide (domein Carlier)
liet echter geen twijfel. Via het marternet-
werk van het Instituut voor Natuur- en Bos-
onderzoek (INBO) kon in oktober 2008 een
verkeersslachtoffer in Brecht nabij het Groot
Schietveld worden ingezameld. Uit de autop-
sie bleek dat het om een tweedejaarswijfje

ging. Lokale vestiging in de regio werd daar-
mee al een heel stuk waarschijnlijker. Vanaf
2009 werd ook met cameravallen aan de
slag gegaan, zowel door het INBO in het
kader van de monitoring van Natura 2000-
soorten, als door lokale natuurbeheerders
en geïnteresseerden. Een eerste fotovalop-
name dateert van januari 2009 op het Groot
Schietveld, terwijl er in diezelfde maand ook
een nieuwe en betrouwbare zichtwaarne-
ming werd gedaan. Ook aan Nederlandse
zijde werd overtuigend bewijs geleverd van
vestiging en voortplanting van boommarters
met behulp van cameravallen. In juli 2009
werd een boommarter met jongen geregi-
streerd in de bossen ten oosten van Bergen-
op-Zoom op het landgoed Zoomland. Maar
ook in de bossen ten zuiden van Bergen-op-
Zoom kwamen boommarters voor de lens:
onder meer in het Mattenburghs parkbos en
bosreservaat. In juli 2011 volgde een nieuw
verkeersslachtoffer in Kalmthout, deze keer
een eerstejaarswijfje – daarmee werd met-
een ook bewijs geleverd van lokale voort-
planting in dit gebied. Boommarterjongen
worden immers geboren in het voorjaar
(meestal in maart), en vergezellen hun moe-
der vanaf eind mei, de zomer lang. Dit wijfje
was dus amper vier maanden oud en ver-
toefde met zekerheid nog in het ouderlijke
territorium. In oktober 2011 kon bij de Wil-
derste Duintjes in Kalmthout een boommar-
ter hoog in de boomkruinen langdurig
gefilmd worden.

Vanaf 2012 zijn de cameravalresultaten af-
komstig van verschillende lokale natuuron-
derzoekers in het Kalmthoutse heidegebied
(Steertse Duinen, Nolse Duinen,…) haast
niet meer bij te houden. In de zomers van
2014, 2015 en 2016 werden in het noordelijke
deel van het Kalmthoutse heidegebied ook
meerdere boommarters samen gefilmd
en/of waargenomen: een moederdier met
haar jongen.
Ook aan Nederlandse zijde, in de bossen
rondom Roosendaal, wordt de boommarter
sinds 2013 veelvuldig geregistreerd door de
camera van de zoogdierenwerkgroep van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging in Roosendaal. In 2015 krijgen
ook zij jongen te zien op cameravalbeelden,
nabij het landgoed Visdonk. Ten zuiden van
Bergen-op-Zoom volgen verdere waarne-
mingen via de cameravallen, onder andere
op de vliegbasis van Woensdrecht.

Dodelijk verkeer Helaas vallen er ook
steeds meer verkeersslachtoffers. Aan Ne-
derlandse zijde is dit vooral rond Bergen-op-
Zoom het geval, waar we sinds 2012 weet
hebben van in totaal vijf exemplaren, alle-
maal gevonden op de A4-A58. Enkele van
deze dieren werden ingezameld, waarbij het
om een volwassen, seksueel actief mannetje
bleek te gaan (juni 2013), naast twee eerste-
jaarsdieren (augustus 2013), gesneuveld in
hun eerste zomer. Een eind zuidelijker, in het
Grenspark aan Nederlandse zijde op de

Autopsie op ingezamelde verkeersslachtoffers biedt een venster op de populatietoestand, zoals eerstejaarsdieren in de
zomer het bewijs leveren van lokale voortplanting en vestiging. Foto INBO



N289 sneuvelde in mei 2016 eveneens een
boommarter. Ook op beide bruggen over het
Schelde-Rijnkanaal (N289 en A58) aan de
zijde van Zeeland werden in 2013 twee
exemplaren gevonden.
Aan Vlaamse zijde regent het intussen ook
stilaan dode boommarters – ingezameld via
het marternetwerk en geautopseerd op het
INBO: van juni 2014 tot september 2016 wer-
den acht exemplaren ingezameld, waarvan
vijf in 2016. Drie van de acht werden in Ka-
pellen gevonden, twee in Kalmthout, twee in
Brasschaat, en één in Essen. De autopsie
wees uit dat het enerzijds om vijf seksueel
actieve, meerjaarse mannetjes ging, naast
drie eerstejaarsdieren (twee mannetjes, en
één wijfje).
Hoewel het verkeer dus vooral volwassen
mannetjes en eerstejaarsdieren lijkt te tref-
fen – en minder de volwassen wijfjes – is
deze hoge verkeerssterfte toch verontrus-
tend. Gezien we wellicht niet van alle ver-
keersslachtoffers weet krijgen, en er dus in
werkelijkheid nog wel meer zullen vallen,
wordt een mogelijke lokale populatie-uit-
breiding hier ongetwijfeld sterk door afge-
remd. De kans is reëel dat in de regio van
Kalmthout op zijn minst het equivalent van
een volledig nest in 2016 meteen weer werd
weggemaaid. 

Steeds meer waarnemingen An-
derzijds duiden deze gegevens, samen met
alle andere waarnemingen, ontegenspreke-
lijk op lokale vestiging – terwijl we daarover,
tot minder dan een decennium geleden, ja-
renlang in het ongewisse zijn gebleven. Het
opmerkelijke is echter dat precies voor dat-
zelfde gebied (althans aan Vlaamse zijde) in
de periode van eind de jaren zestig tot half-
weg de jaren zeventig van vorige eeuw meer-
maals sprake was van aanwezigheid en zelfs
voortplanting van boommarters. Zijn de die-

ren daar vervolgens decennialang onder de
radar gebleven – ondanks de veelvuldige na-
tuurobservatie die er in die regio altijd
plaatsvond? Het beschikbaar komen van ca-
meravallen als nieuwe techniek kan hiertoe
bezwaarlijk als verklaring gelden, gezien ook
de toename van andere waarnemingen –
waaronder ook de talrijke verkeersslachtof-
fers.
Hoger werd reeds gesteld dat we ervan uit-
gaan dat er wel altijd verspreide kleine po-
pulaties of populatierelicten moeten zijn
aanwezig gebleven in de brede regio van
Zuid-Nederland en Vlaanderen. Ook is uit
het voortschrijdend (ook eigen) ecologisch
onderzoek gebleken dat boommarters zon-
der probleem over zeer grote afstanden,
soms tientallen kilometers ver, kunnen uit-
zwermen. Daarbij hebben ze bovendien re-
latief weinig moeite om ook niet-bosge-
bieden te overbruggen.
De kans is reëel dat er wel altijd, zij het wel-
licht eerder verspreid en onopvallend, boom-
marters in de brede Kempische regio
aanwezig zijn gebleven. Ook op andere
plaatsen in de Kempen duiken steeds vaker
boommarters op – opnieuw geïllustreerd
door cameravalopnames, maar ook een toe-
name van ‘gewone’ waarnemingen en van
ingezamelde verkeersslachtoffers. In de
regio van Mol-Retie-Postel werd, na een
eerste cameravalopname in juli 2010 in het
Prinsenpark, vanaf 2011 ook al verschillende
jaren voortplanting vastgesteld.
Ook aan Nederlandse zijde raken via came-
ravalopnames stilaan nieuwe locaties be-
kend waar boommarters voorkomen. Dit is
onder meer het geval voor De Loonse en
Drunense Duinen in 2014, en in het bosge-
bied Kampina waar in de zomer van 2016
een boommarter werd gefotografeerd terwijl
die een nest van een wespendief inspec-
teerde. Dat laatste gebied bevindt zich in de

driehoek Eindhoven-Tilburg-’s-Hertogen-
bosch, waar in 2008 zes boommarters (vijf
mannetjes en één wijfje) werden uitgezet af-
komstig uit de Veluwe (mededeling J. Mul-
der). Deze werden van een zender voorzien
en sommige ervan konden gedurende en-
kele maanden worden gevolgd. Via de inzet
van cameravallen bleken er in 2009 nog twee
exemplaren van over te blijven. Van het
(enige) wijfje is geweten dat het kort na het
vrijlaten aan haar einde is gekomen. Ander-
zijds hebben mannetjes, zoals hoger ge-
steld, geen moeite om grote afstanden af te
leggen en kunnen zij zowat overal opduiken.
Het lijkt ons daarom onwaarschijnlijk dat de
huidige aanwezigheid van boommarters in
de regio enig verband houdt met de moge-
lijke overleving van enkele uitgezette dieren
uit 2008.

De comeback van de boommar-
ter Het heeft er dus alle schijn van dat de
boommarter effectief aan een comeback is
begonnen, en daarmee in het kielzog is ge-
treden van meerdere andere (middel)grote
carnivoren in onze contreien. Ook elders in
Vlaanderen lijkt die trend zich immers door
te zetten.
De titel van deze bijdrage is dan ook niet toe-
vallig gelijkaardig aan die van een eerder ar-
tikel over de steenmarter in Nederland,
daterend van 1984. Zou het kunnen dat we
binnen een paar decennia ‘overal’ boom-
marters hebben – en er mogelijk alweer
stemmen opgaan over problemen met ver-
hoogde predatie van zeldzame vogelsoor-
ten? In de huidige fase van beginnende,
stapsgewijze rekolonisatie blijft de soort
evenwel heel kwetsbaar ten gevolge van ver-
keerssterfte en verdienen alle ontsnippe-
ringsmaatregelen zoals ecoducten en
-tunnels sterke aanbeveling.

Met dank aan de vele vrijwilligers en infor-
manten van het INBO-marternetwerk, de
medewerkers van het Brabants Landschap,
en de leden van de Zoogdierwerkgroep van
de KNNV-Roosendaal.

Koen Van Den Berge en Jan Gouwy werken
binnen de onderzoeksgroep Faunabeheer
van het INBO. Ronald van Os werkt bij Vos
Natuurbeheer en is vrijwilliger bij de Zoog-
diervereniging.

Figuur 1 Boommarterwaar-

nemingen in de ruime om-

geving van het grenspark

De Zoom - Kalmthoutse

Heide sinds 1957. Rode bol-

letjes: als zeker beoor-

deelde waarnemingen,

blauwe bolletjes: waar-

schijnlijke en mogelijke

waarnemingen.

@Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen en contactgege-
vens van de auteur(s) zetten we 

ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten
en weblinks online. Kijk op 

www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_27-4
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Aan de Wet natuurbescherming is jaren ge-
werkt en er is druk gelobbyd. Ook de Zoog-
diervereniging heeft hier aan meegedaan,
in een coalitie met andere natuurorganisa-
ties. En daar was alle reden toe. In de tijd
van staatssecretaris Bleker, toen er in de
Nederlandse politiek weinig draagvlak was

voor natuurbehoud, werd al een eerste ont-
werptekst gemaakt. Deze versie zou een
flinke verslechtering hebben betekend voor
de natuurbescherming in ons land. Hier-
over werd in 2011 al geschreven in Zoog-
dier 22-4. Bijna 5 jaar later wordt de Wet
natuurbescherming nu dan toch een feit.

Hoofdlijnen Een belangrijke vernieu-
wing is dat in de Wet natuurbescherming
drie bestaande wetten worden samenge-
voegd: de Flora- en faunawet die specifiek
genoemde soorten beschermt in het hele
land, de Natuurbeschermingswet 1998 die
natuurgebieden beschermt (met name de

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe wet in werking die de Nederlandse natuur beschermt. Er is lang aan

gewerkt en al veel over gediscussieerd. In dit artikel beschrijven wij wat er nieuw is, vooral wat de soor-

tenbescherming betreft. Ook laten we twee ontwikkelingen uit de praktijk zien.

Stefan Vreugdenhil en Marcel Schillemans

Nieuwe wet voor bescherming 
van Nederlandse zoogdieren

Veranderingen en voorbeelden van vermindering regeldruk

Mol, een opvallende afwezige op lijst van beschermde soorten. Foto Wesley Overman
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Natura 2000-gebieden en bijbehorende
soorten en habitats) en de Boswet die
zorgt voor de instandhouding van het bos-
areaal in Nederland. 
Een geruststelling is wellicht dat niet alles
radicaal is aangepast. Dankzij sterke Eu-
ropese wetgeving verandert er voor een
fors deel van de al beschermde soorten op
het eerste oog niet veel. De Europese Vo-
gelrichtlijn en Habitatrichtlijn blijven van
kracht en deze richtlijnen worden nu één-
op-één overgenomen in de nieuwe wet.
Voor de zoogdieren betekent dit dat alle
vleermuizen, walvisachtigen, hamster,
bever en alle andere soorten van bijlage IV
van de Habitatrichtlijn een strikte be-
scherming houden (artikel 3.5, zie tabel op
ZoogdierDigitaal).
Veel ‘andere’ zoogdiersoorten zonder Eu-
ropese bescherming zijn daarnaast ook
beschermd (artikel 3.10, zie tabel op Zoog-
dierDigitaal). Het blijft verboden om deze
soorten te doden en verwonden of hun
vaste rust- en voortplantingsplaatsen te
beschadigen of te vernielen. Een opval-
lende afwezige op deze lijst is de mol, die
onder de oude wetgeving nog wel enige
bescherming kende. Al mochten mollen in
de praktijk wel worden bestreden op grond
van een vrijstelling. Provincies mogen
straks zelf bepalen voor welke soorten zij
een vrijstelling geven voor het doden en/of
vangen. In de praktijk hebben sommige
provincies soorten waar het niet goed mee
gaat niet aangewezen (zoals hermelijn en
wezel), terwijl andere dat wel hebben ge-
daan.
Het verschil tussen de strikt beschermde
soorten en de soorten zonder Europese

bescherming is vooral dat voor de laatste
groep de belangenafweging voor een ver-
gunning of vrijstelling minder streng is.
Ook kan voor bijvoorbeeld de steenmarter
en de das straks gemakkelijker toestem-

ming worden gekregen om dieren weg te
vangen in situaties waarin overlast wordt
ervaren. Het is zeer de vraag of dit effectief
zal zijn, maar er zijn al wel signalen dat
sommige provincies die kant op willen.
Daarnaast wordt bij de Europees be-
schermde soorten expliciet vermeld dat
(opzettelijke) verstoring van de dieren is
verboden. Bij de ‘andere’ is verstoring al-
leen strafbaar op basis van de algemene
zorgplicht. Wat wel een verbetering is, is
dat in de wet ook een verplichting is opge-
nomen voor een actieve soortenbescher-
ming. Dus er zijn niet alleen verboden (de
passieve bescherming), maar er moet ook
doelgericht worden gewerkt aan het ver-
sterken van populaties en habitats. De
hoofdlijnen van het beleid voor actieve
soortenbescherming moeten worden vast-
gelegd in de natuurvisies.

Zorgplicht De zorgplicht zoals we die
nu ook kennen blijft van kracht voor alle
‘in het wild levende dieren’ (en planten) en
hun directe leefomgeving. Dat betekent
dat ‘een ieder die weet of redelijkerwijs
kan vermoeden dat door zijn handelen of
nalaten nadelige gevolgen kunnen worden
veroorzaakt … voor in het wild levende die-
ren en planten dergelijke handelingen
achterwege laat, dan wel ... de noodzake-
lijke maatregelen treft om die gevolgen te
voorkomen, of voor zover die gevolgen niet
kunnen worden voorkomen, deze zoveel
mogelijk beperkt of ongedaan maakt.’ 

Taakverdeling overheden De pro-
vincies krijgen meer bevoegdheden en
taken. Zij beslissen straks bijvoorbeeld

over het toekennen van ontheffingen
en vrijstellingen (voor soorten) en ver-
gunningen (voor gebieden). Gemeen-
ten krijgen een loketfunctie en als de
natuurtoets een onderdeel is van de
omgevingsvergunning (wat een eigen
keuze van de initiatiefnemer blijft) ook
een rol in de handhaving. Het Rijk blijft
verantwoordelijk voor de onderwerpen
waarop regie op landelijk niveau on-
misbaar of doelmatiger is, zoals han-
del in beschermde dier- en
plantensoorten. Ook legt het Rijk ver-
antwoording af aan Europa. Bovendien
is het Rijk verantwoordelijk voor de
goedkeuring van gedragscodes, die

voor terugkerende 
werkzaamheden bij ‘bestendig beheer en
onderhoud’ en ‘ruimtelijke ontwikkeling of
inrichting’ tot een vrijstelling kunnen lei-
den.
Het wordt afwachten hoe deze decentrali-

Stroomversnelling 
met gedragscode 

De nieuwe wet maakt het alsnog mogelijk dat,
mits er een passend belang is, met een ge-
dragscode vrijstelling wordt gegeven voor
ruimtelijke ontwikkelingen met een mogelijk
effect op soorten van de Habitatrichtlijn. Het
project Stroomversnelling is hier een voor-
beeld van. Uiteraard moet dan wel aan de in
de wet gestelde voorwaarden worden vol-
daan. 
Het doel van het project Stroomversnelling is
om in korte tijd zeer veel woningen in Neder-
land te isoleren door een nieuwe schil om de
bestaande woning heen te bouwen.  Hierdoor
kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen ver-
dwijnen. Door in ruime mate compenserende
maatregelen te nemen (natuurinclusief reno-
veren) en slachtoffers te voorkomen, moet de
gunstige staat van instandhouding worden ge-
garandeerd. Een achterliggende gedachte is
dat de regeldruk sterk afneemt: in plaats van
per locatie een ontheffing, wordt dat nu in één

keer geregeld en is voor iedereen duidelijk
wat de voorwaarden zijn waaraan de werk-
zaamheden voor wat betreft natuurwaarden
moeten voldoen
De Zoogdiervereniging ziet veel in de grond-
gedachte dat als er in ruime mate maatrege-
len worden getroffen en slachtoffers worden
vermeden, de gunstige staat van instandhou-
ding niet geschaad wordt. Maar dat valt of
staat bij een zorgvuldige uitvoering en goed
doordachte maatregelen. Daarom is de Zoog-
diervereniging betrokken bij dit proces, we
opereren daarin opbouwend kritisch en onaf-
hankelijk. Dit doen we samen met onder meer
Vogelbescherming Nederland. 
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Isolatiemaatregelen kunnen verblijfplaatsen vleermuizen
doen verdwijnen. Foto Rob Koelman

De steenmarter verliest een deel van zijn 
bescherming. Foto Jacco Steendam



satie gaat uitpakken. De provincies zitten
dichter op de praktijk en kunnen deels
eigen maatwerkkeuzes maken, maar het
wordt er niet duidelijker op als aan de an-
dere kant van de provinciegrens andere re-
gels gelden. 

Handhaving Het succes van een wet
hangt voor een groot deel af van de hand-
having. Juridisch zijn er straks meer mo-
gelijkheden voor de overheden om op te
treden bij overtredingen. Naast de huidige
bestuursrechtelijke handhaving kunnen er
onder de nieuwe wet ook bestuurlijke boe-
tes en strafbeschikkingen worden opge-
legd. Dit kan een snellere en eenvoudigere
afhandeling betekenen wanneer overtre-
ding van de wet wordt geconstateerd.
Handhaving moet wel voldoende prioriteit
krijgen. Het is nog onduidelijk welke keu-
zes provincies en gemeentes gaan maken
nu hun rol groter wordt. 
Wat niet helpt, is dat aan de belangrijkste
verbodsbepalingen het woord ‘opzettelijk’
is toegevoegd. Dus enkel de constatering
dat er fout is gehandeld is niet meer vol-
doende, ook moet worden aangetoond of
iemand opzettelijk een beschermd dier
heeft gedood of een verblijfplaats heeft
vernield. Een kanttekening daarbij is dat
daar ook ‘voorwaardelijke opzet’ onder
valt. Dus als iemand bewust de kans aan-
vaardt dat de wet kan worden overtreden,
wordt dit als ‘opzettelijk’ geïnterpreteerd. 

Jacht en schadebestrijding
Het onderscheid tussen de recreatieve
jacht en schadebestrijding blijft. Haas en
konijn zijn al bejaagbaar en daar komen
geen zoogdiersoorten bij. Voortaan moet
de jacht planmatiger gebeuren volgens
een faunabeheerplan, wat bij schadebe-
strijding al het geval was. Er komt een
centralere rol voor de faunabeheereenhe-
den, waarin naast jagers ook natuurbe-
schermers en wetenschappers een
adviesplek krijgen.

Oude wijn in nieuwe zakken?
Sommige dingen blijven hetzelfde, maar
er zijn wel degelijk flinke veranderingen op
komst. Of dit in de praktijk gaat leiden tot
een verbetering of verslechtering van de
bescherming is nog lastig te zeggen. Zaak
is in ieder geval dat initiatiefnemers op de
hoogte zijn van de aanwezigheid van be-
schermde soorten en de mogelijke effec-
ten van hun handelen daarop, om zo
’voorwaardelijke opzet’ te voorkomen. Be-
schikbaarheid en openbaarheid van be-
trouwbare natuurdata waren al van groot

belang, maar worden nu nog belangrijker.

Geen lang leven beschoren
We weten nu overigens al dat deze wet
geen lang (zelfstandig) leven beschoren
zal zijn, want er wordt ook gewerkt aan de
Omgevingswet. Dit is een wet waarin veel
regels voor de fysieke leefomgeving wor-
den samengevoegd. Ook de Wet natuurbe-
scherming wordt hier een onderdeel van,
wanneer de Omgevingswet in 2019 in wer-
king moet treden. Het lijkt er op dat de in-
houdelijke beschermingsregels hierbij niet
weer veranderen.

Stefan Vreugdenhil is hoofdredacteur van
Zoogdier en Marcel Schillemans werkt
voor de Zoogdiervereniging.
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Gebiedsgerichte ontheffing Tilburg

Als eerste gemeente meldde Tilburg begin 2016
dat na vele voorbereidingen een gebiedsgerichte
ontheffing was afgegeven voor onder meer ge-
wone dwergvleermuis, gewone grootoorvleer-
muis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis. Door
vlakdekkend onderzoek te verrichten wordt dui-
delijk hoe en waar strikt beschermde soorten de
stad gebruiken. Door nu verblijfplaatsen, foera-
geergebieden en vliegroutes in ruime mate aan
te bieden, blijft de stad voor de soorten een ge-
schikt leefgebied en wordt de staat van instand-
houding niet nadelig beïnvloed. De ruime mate
van voorzieningen kan worden gegarandeerd
door bij alle projecten - onder regie van de ge-
meente - altijd voorzieningen voor dieren te tref-
fen (natuurinclusief bouwen), ook als op een

locatie geen functie voor de dieren aan-
wezig was. De zogenaamde postzegelon-
derzoeken per project zijn dan meestal
niet meer noodzakelijk. Dat scheelt veel
tijd en daarmee geld en geeft ook meer ze-
kerheid voor de ontwikkelende partij. Een
belangrijk onderdeel  van de gebiedsge-

richte ontheffing is het soortenmanagementplan
waarin de te treffen maatregelen, doelstellingen
voor het aantal voorzieningen voor de soorten en
de resultaten en interpretatie van de vlakdek-
kende inventarisaties zijn uitgewerkt.      

Gewone dwergvleermuis. Foto Paul van Hoof
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De Zoogdiervereniging is benieuwd naar
ervaringen met de nieuwe wetgeving. 

Geef ze door via info@zoogdiervereniging.nl



Rijksweg A12 tussen Ede en knooppunt
Grijsoord was een belangrijk fileknelpunt.
Verbreding van de weg van 2x2 naar 2x3
rijstroken was nodig om de doorstroming
te verbeteren, de bereikbaarheid van de
regio te vergroten en de weg veiliger te
maken. Voordat een verbreding van een
(rijks)weg gerealiseerd kan worden, is het
noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de
aanwezigheid van beschermde dieren en
planten in de omgeving. Immers, alleen op

die manier kan voorkomen worden dat de
verbodsbepalingen uit de Flora- en fauna-
wet overtreden worden. Buro Bakker heeft
daarom in opdracht van Rijkswaterstaat
inventarisaties uitgevoerd in 20081 en in
20132. De inventarisaties wezen uit dat de
omgeving van de A12 gebruikt werd door
een groot aantal soorten vleermuizen. Zo
werden vier onverlichte onderdoorgangen
intensief gebruikt door gewone dwerg-
vleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine

dwergvleermuis, franjestaart, watervleer-
muis, baardvleermuis en gewone groot-
oorvleermuis, en werden zes wegportalen
gebruikt als oversteekplaats door gewone
dwergvleermuis en laatvlieger. Bij de weg-
verbreding zijn deze functies behouden.

Vleermuizen bij knooppunt Grijs-
oord  Het gebruik van de omgeving van
de A12 door vleermuizen was met name
interessant nabij knooppunt Grijsoord. Op

Vleermuisinclusieve aanpassing van knooppunt Grijsoord

Rijkswaterstaat heeft samen met Heijmans in 2015-2016 rijksweg A12 verbreed tussen

Ede en knooppunt Grijsoord. In het knooppunt zelf zijn de verbindingsbogen verbreed.

De omgeving van deze weg is leefgebied van een groot aantal vleermuissoorten. Rijks-

waterstaat heeft er mede om die reden voor gekozen om natuur tot een van de speer-

punten van het project te maken. Toen er tijdens de uitvoering onverwacht een

winterverblijfplaats van vleermuizen werd ontdekt, kon worden voorkomen dat er nega-

tieve effecten op de vleermuizen of op de planning zouden optreden. Sterker nog, door

de wegverbreding is uiteindelijk een verbéterde situatie voor de vleermuizen gereali-

seerd!

Victor Loehr, Jan Willem Burgmans en Etienne de Vries

Wegverbreding met natuurwinst
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Bij de verbreding van de A12 werden voor meerdere diersoorten maatregelen genomen. Hier een aanpassing aan het wegportaal om marters en eekhoorns over te
laten steken. Foto Victor Loehr
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deze locatie bevindt zich aan de zuidzijde
van de A12 een kunstmatige blusvijver, die
watervleermuizen een jachtlocatie biedt op
de overigens droge zandgronden. De die-
ren maakten hier dankbaar gebruik van,
ondanks dat de vijver relatief sterk aange-
licht werd door (amberkleurige lagedruk
natrium-)wegverlichting. De dagrustplaat-
sen van de watervleermuizen lagen, ten-
minste gedeeltelijk, aan de noordzijde van
de A12, wat bleek uit het gebruik van een
lokale (onverlichte) onderdoorgang als
vliegroute. Daarnaast werd een open, lek-
kende dilatatievoeg in de onderdoorgang
door enkele watervleermuizen, gewone
dwergvleermuizen en gewone grootoor-
vleermuizen gebruikt als winterverblijf-
plaats.

Innovatieve natuurgerichte aan-
besteding Vanwege de hoge natuur-
waarden langs de A12 tussen Ede en
knooppunt Grijsoord besloot Rijkswater-
staat om natuur tot een van de speerpun-
ten van het project te maken. Bovenop de
gebruikelijke mitigerende maatregelen,
zoals het ’s nachts onverlicht houden van
onderdoorgangen en het in de omgeving
van ‘vleermuisportalen’ toepassen van tij-
delijke werkverlichting op lage masten
met afscherming in de armaturen, werden
de gegadigden in de aanbesteding uitge-
daagd om de aantasting van natuur ver-
dergaand te minimaliseren. Hiertoe had
Rijkswaterstaat enkele functionele ambi-
ties geformuleerd en de mate waarin ge-
gadigden concrete invulling aan deze
ambities gaven woog mee in de kans om
de opdracht binnen te halen. Voorbeelden
van ambities die ingevuld konden worden,
waren het realiseren van extra oversteek-
plaatsen voor vleermuizen, boommarters
en dassen, het realiseren van geleiding van
boommarters naar oversteekplaatsen, en
monitoring. Omdat de selectie van een ge-
gadigde gebeurde op basis van de verhou-

ding tussen prijs en kwaliteit, was er een
sterke stimulans om maatregelen te for-
muleren die beperkt waren in kosten,
maar sterk bijdroegen aan het minimali-
seren van de aantasting van natuur. Een
voorbeeld van een maatregel die door
Heijmans werd ontworpen is het uitrusten
van wegportalen, die toch vervangen
moesten worden, met goten en aanslui-
tende touwen om boommarters en eek-
hoorns een oversteekgelegenheid te
bieden. Een ander voorbeeld is het uitrus-
ten van rasters met gladde platen, om te
voorkomen dat boommarters en eek-
hoorns er nog overheen konden klimmen.
Deze maatregelen zijn inmiddels gereali-
seerd en voor de weggebruikers op de A12
tussen Ede en knooppunt Grijsoord zicht-
baar.

Behoud onverwachte winter-
verblijfplaats Een belangrijk effect van
de natuurgerichte aanbesteding was dat
de opdrachtnemer de samenwerking was
aangegaan met externe deskundigen. Zo
werkte Heijmans in het project samen met
EcoGroen, de Zoogdiervereniging en

RAVON. Zowel Rijkswaterstaat als Heij-
mans verwachtten dat dit bij zou dragen
aan effectieve oplossingen voor onver-
wachte situaties, die in dit soort complexe
projecten onvermijdelijk zijn.
Begin maart 2015 inspecteerde Heijmans
een betonnen afwateringsbuis die in de
berm van knooppunt Grijsoord ligt. Deze
buis is 790 m lang, ligt op een diepte van
één tot twee meter en heeft op 17 punten
een inspectieput met een verdiepte, wa-
terhoudende bodem. Bij verbreding zou de
A12 gedeeltelijk over de afwateringsbuis
heen komen te liggen en in verband met
de draagkracht was het de bedoeling om
de buis op te vullen met mortel of de buis
te verleggen. Tijdens de inspectie bleken
zich echter 19 overwinterende vleermuizen
in de buis te bevinden, waaronder ten min-
ste vijf watervleermuizen en vier gewone
grootoorvleermuizen. Vanwege veilig-
heidsredenen werd slechts een buislengte
van 322 m onderzocht; mogelijk bevonden
zich dus meer vleermuizen in de buis.
In het licht van de natuurambities was het
duidelijk dat opvullen of verleggen van de
afwateringsbuis geen goede oplossing

Knooppunt Grijsoord, nu vleermuisvriendelijk gemaakt. 
Foto RWS

Inspectieput langs A12 wordt van extra wegkruipplaatsen voor
vleermuizen voorzien. Foto David Sietses

Inspectiewagen in een afwateringsbuis langs rijksweg A12 bij
knooppunt Grijsoord. Foto Etienne de Vries
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was. Bovendien zou de functionaliteit van
de winterverblijfplaats erdoor in het ge-
ding kunnen komen en zou een Flora- en
faunawetontheffing aangevraagd moeten
worden, wat onwenselijk was in verband
met de planning. Het ontwerp van de weg
werd daarom aangepast zodat de buis zou
blijven liggen. Het deel van de buis dat
onder het wegdek zou komen te liggen
(115 m lengte) zou worden afgedekt met
betonnen platen ten behoeve van de
draagkracht. Ook zouden vier inspectie-
putten ingekort worden. In afstemming
met de Zoogdiervereniging (i.c. Herman
Limpens) werd een uitgebreide effectbe-
oordeling3 opgesteld om te bepalen of met
deze oplossing de functionaliteit van de
winterverblijfplaats gewaarborgd zou blij-
ven. Hierbij werd onder meer rekening ge-
houden met de volgende veranderingen:
• een breder wegdek kan voor meer af
watering naar de buis zorgen;
het wegdek boven de buis en aanpassing
van inspectieputten kunnen leiden tot ver-
andering van het microklimaat;
• het wegverkeer kan leiden tot meer ge-
luid en trillingen.

De conclusie van de analyse was dat de
functionaliteit van het winterverblijf be-
houden zou blijven.

Monitoring Nadat tijdens de eerste in-
spectie van de afwateringsbuis vleermui-
zen gevonden waren, is bij de uitvlieg-
opening een BatCorder geplaatst om een
nulmeting uit te voeren. Begin 2016, nadat
de verbreding van de verbindingsbogen in
knooppunt Grijsoord was voltooid, is op-
nieuw een meting uitgevoerd met behulp
van een Elekon Batlogger M. De resultaten
van de onderzoeken kwamen sterk met el-
kaar overeen4, waardoor geconcludeerd
werd dat de werkzaamheden geen duide-
lijke veranderingen teweeg hebben ge-
bracht aan de populatie (overwinterende)
vleermuizen.

Verbeteringen voor vleermui-
zen De Zoogdiervereniging had tijdens de
effectbepaling suggesties gedaan om de
situatie voor overwinterende vleermuizen
te verbeteren:
• vergroten van het aantal wegkruipplaat-
sen voor vleermuizen, door in de inspec-

tieputten en aan de wanden van de onder-
doorgang stenen te lijmen met kieren
daartussen;
• het treffen van maatregelen waardoor de
invliegopening van de afwateringsbuis vrij
zal blijven van vegetatie.
Ook werd afgeraden om twee openingen in
inspectieputten te dichten, omdat lokale
temperatuurverschillen voor vleermuizen
belangrijk kunnen zijn. Hoewel de wegver-
breding geen negatieve effecten zou heb-
ben op de winterverblijfplaats, zijn alle
verbeteringen door Rijkswaterstaat en
Heijmans uitgevoerd. Door een aantal ste-
nen in de inspectieputten vlak onder de
putdeksels aan te brengen is er bovendien
gelegenheid voor vleermuizen ontstaan
om de rioleringsbuis als zomerverblijf-
plaats te gebruiken. We hopen en ver-
wachten dat door deze maatregelen.
vleermuizen profijt hebben van de verbre-
ding van de A12. Interessant is dat de weg-
kruipplaatsen in de onderdoorgang reeds
12 weken na aanleg door zeven vleermui-
zen in gebruik waren genomen. Op dat
moment bevond zich slechts één vleer-
muis in de oorspronkelijke dilatatievoeg.

Conclusies Naar aanleiding van de
werkzaamheden bij knooppunt Grijsoord in
relatie tot vleermuizen trekken we twee
conclusies:

Wegverbredingen en vleermuizen hoeven
elkaar niet in de weg te zitten. Hoewel bij
de verbreding van de A12 onverwacht een
winterverblijf werd ontdekt, is het project
uitgevoerd volgens planning. Bovendien is
de ingreep benut om de situatie voor vleer-
muizen te verbeteren.

Het is van belang bij inventarisaties van
vleermuizen na te gaan of er ondergrondse
ruimten aanwezig zijn die als winterver-
blijfplaats gebruikt kunnen worden. Als dit
in een vroeg stadium wordt vastgesteld
kunnen plannen hierop afgestemd worden.

Dr. Victor Loehr is senior eco-engineer bij
Rijkswaterstaat, ir. Jan Willem Burgmans
is teamleider ecologie bij Heijmans en drs.
Etienne de Vries is algemeen directeur en
ecoloog bij EcoGroen.

Realisatie van extra wegkruipplaatsen voor vleermuizen in een onderdoorgang onder rijksweg A12. 
Foto Victor Loehr
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Overwinterende watervleermuis in een afwateringsbuis langs 
rijksweg A12 bij knooppunt Grijsoord. 
Foto Van der Velden Rioleringsbeheer BV

Combiraster voorzien van gladde platen zodat
boommarters en eekhoorns niet over het raster
kunnen klimmen. Foto Victor Loehr
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Was je als kind al veel met natuur bezig?
Ik ben opgegroeid in Urmond in Limburg.
Het is een dorp waar iedereen elkaar kent,
alle volwassenen waren  ‘tant’ en ‘nonk’
voor mij. We waren thuis met zeven jon-
gens en ik speelde altijd buiten; fikkie sto-

ken, hutten bouwen en salamanders van-
gen. Als kind dacht ik dat ik op een eiland
woonde; aan de ene kant het Julianaka-
naal en aan de andere kant de Maas. De
natuur verkende ik in de zomervakanties.
Dan gingen we op vakantiekamp met het

N.K.V. (Nederlandse Katholieke Vakver-
bond). Hele dagen ravotten bij de beekjes
in het bos. Geweldig vond ik dat. Daar heb
ik ervaren hoe belangrijk natuurervarin-
gen voor kinderen zijn. Ik besefte al op
jonge leeftijd dat we met z’n allen leven op

Piet Bergers is per 1 september 2016 aangetreden als nieuwe directeur van de Zoogdiervereni-

ging. Alle reden voor een nadere kennismaking en een gesprek over zijn drijfveren, eerste er-

varingen en toekomstvisie. Als ik Piet benader met mijn verzoek voor een interview, heeft hij

niet veel aanmoediging nodig. Hij steekt direct van wal: “Ik woon met mijn vrouw Willeke en

onze zoon Tom in Ede. Onze dochter Iris is net op kamers gegaan ...” En zo ging het nog een

tijdje door. Voor de lezers van Zoogdier licht ik een paar momenten uit dit boeiende gesprek.

Sander Bouwens

Piet Bergers. Foto Jelger Herder

De grote bosmuis werd in 1984 door Piet en Ruud herontdekt, na 46 jaar niet waargenomen
te zijn in ons land. Foto Wesley Overman

Leven op Ruimteschip Aarde

Een interview met directeur Zoogdiervereniging Piet Bergers



Ruimteschip Aarde; een piepklein bolle-
tje in een onmetelijk heelal waar we goed
voor moeten zorgen. Toen ik naar de mid-
delbare school ging kreeg ik voor het
eerst biologieles en was meteen ver-
kocht. Ik herinner me nog dat ik naar huis
fietste en een boom zag en dacht: ik weet
hoe jij in elkaar zit. 

De studie biologie lag dus voor de hand?
Jazeker. Ik ging biologie studeren in Nij-
megen. Tijdens mijn studie werd ik lid van
de Zoogdiervereniging. Met Ruud Foppen
deed ik een zomer lang onderzoek in
Zuid-Limburg. ‘s Ochtends vallen contro-
leren en ‘s middags liepen we de bossen
af op zoek naar slaapmuizen. Tussen de
avond- en nachtcontrole in onderzochten
we ook nog vroedmeesterpadden in de
Viltergroeve. In het Vijlenerbos hebben we
de grote bosmuis herontdekt. Die was
sinds 1938 niet meer gezien in Neder-
land. We vingen het dier en wisten niet
wat we moesten doen. Wie zou ons gelo-
ven? Toen hebben we ‘m verzameld. Onze
begeleider Jan van Gelder vroeg later
“Waarom hebben jullie dat gedaan?” Ik
voelde me er rot over; ik had een dier
doodgemaakt, alleen omdat ik dacht dat
dat nodig was om bewijs te hebben. Ver-
der was het een geslaagd onderzoek,
want, naast dat we de grote bosmuis had-
den herontdekt, is dankzij onze scriptie
de Viltergroeve beschermd gebied gewor-
den.

Ben je daarna ook met zoogdieren gaan
werken?
Eerst heb ik een aantal jaar op de univer-
siteit gewerkt als visecoloog, bij Gerard
van der Velde. Bij het IBN (Instituut voor
Bos- en Natuuronderzoek) vond ik ver-
volgens een baan als landschapsecoloog.
Ik onderzocht er het effect van versnippe-

ring op noordsewoelmuispopulaties. Die
IBN-periode is erg belangrijk geweest
voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik
ontwikkelde er de IBN-methode om
sterfte te minimaliseren bij vangsten tij-
dens onderzoek naar kleine knaagdieren.
Ik leerde er ook dat onderzoek gemakke-
lijk politiek misbruikt wordt. Onder het
mom van ‘er is meer onderzoek nodig’
wordt besluitvorming eindeloos uitge-
steld. Ik voelde me soms als een heilsol-
daat in een bordeel. In die tijd heb ik, als
lid van de Zoogdiervereniging, het pro-
motieonderzoek van Marcel Huijser naar
de effecten van verkeer op de egel bege-
leid.
Ik solliciteerde bij Rijkswaterstaat om di-
recter resultaat van mijn werk voor de
natuur te kunnen boeken en werd pro-
grammaleider biologische monitoring en
al snel afdelingshoofd. Mijn insteek was
dat alle monitoringresultaten, chemisch,
biologisch, morfologisch, et cetera, el-
kaar moesten aanvullen en versterken.
Daarnaast moesten de resultaten evident
zijn en dus besluitvorming mogelijk
maken. Ik werd uitgenodigd om mee te
denken over het IJsselmeer, waar de
spuicapaciteit naar de Waddenzee werd
verdubbeld. Dit had als ecologisch nadeel
dat in de Makkumer Noordwaard een veel
harder gradiënt tussen nat en droog zou
ontstaan. Funest voor de noordse woel-
muis natuurlijk. Ik stelde voor om on-
dieptes te maken met het materiaal dat
vrijkwam tijdens de werkzaamheden. Dat
vonden ze een goed idee. Ik herinner me
dat ik daarna zo blij was dat ik iets had
kunnen betekenen. Dat gevoel had ik echt
gemist. 
Toen ik thuiskwam, heb ik opgeschreven
wat ik zocht in mijn werk: natuur, dingen
mogelijk maken, een visie uit kunnen zet-
ten, meebeslissen, werken met betrok-

   

Noordse woelmuis. Foto Wesley Overman.
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ken mensen en werken op landelijke
schaal. Ik besloot toen dat ik directeur bij
een soortenorganisatie wilde worden,
maar begreep wel dat ik daarvoor te weinig
bestuurservaring had. Rijkswaterstaat
ging vervolgens reorganiseren, waardoor
ik de mogelijkheid kreeg om interim-op-
drachten te doen binnen de overheid via
Intermin. Dat heb ik drie jaar gedaan
waarna ik dacht: nu ben ik er klaar voor!
Helaas brak toen de economische crisis uit
en was er geen werk. We hebben vervol-
gens thuis de rollen omgedraaid. Willeke
is haar bedrijf in de zorgverlening verder
gaan ontwikkelen en ik ben voor Tom gaan
zorgen, die vanwege zijn autisme veel aan-
dacht nodig had. 

Ben je toen ook gestart als kwartiermaker
van ‘Fête de la Nature’?
In die periode hakte staatssecretaris Ble-
ker in op de natuursector. Ik ben toen, als
betrokken burger, gaan praten met alle
natuurorganisaties met de vraag: ‘hoe
kunnen we samen een vuist maken?’ We
zagen in dat we steviger maatschappelijk
draagvlak moesten creëren voor de natuur.

Meer waardering voor de natuur. Die waar-
dering begint als kind, wist ik nog uit mijn
eigen jeugd. Rob van Westrienen heeft
‘Fête de la Nature’ naar Nederland ge-
haald en ik werd kwartiermaker om de
eerste editie te organiseren. Een week
voor de aftrap viel ik door het dak van een
schuur en brak mijn enkel, knie, ruggen-
wervels en pols. Vlak daarvoor waren mijn
moeder en broer overleden. Terwijl ik in
het ziekenhuisbed lag, kwam de psychi-
sche klap. Toen ik weer probeerde te wer-
ken ging dat niet meer. Ik had tijd nodig.
Om te revalideren ging ik dagelijks naar de
sportschool en ik sprak met een psycho-
loog. Ook nam ik deel aan een ‘Vision
Quest’, waarbij ik een week lang vastend
in het bos doorbracht. Als je zo alleen
bent, komt de natuur met de antwoorden. 

Dus toen was je klaar om directeur te wor-
den?
Psychisch kon ik er daarna inderdaad weer
tegenaan, maar ik kreeg ook nog een, ge-
lukkig licht, hartinfarct. Inmiddels was het
2016. Toen belde Hans van Dord met de
vraag of ik wilde solliciteren bij de Zoog-
diervereniging. Ik moet zeggen dat ik wel
twijfelde of ik het lichamelijk aankon. Toen
bleek dat het om een halve baan ging, heb
ik ja gezegd. Mijn sollicitatiebrief begon
met het bekende citaat van John Lennon:
‘Life is what happens while you’re busy
making other plans’. 

En nu je directeur bent, wat wil je bereiken
met de Zoogdiervereniging?
Ik wil dat er waardering komt voor wilde
zoogdieren, maatschappijbreed. Dat is
noodzakelijk om ze duurzaam te kunnen
beschermen. Daarom moet de vereniging
midden in de maatschappij staan.
De vereniging lijkt nu soms een vereniging
die zich bezighoudt met in het wild levende
zoogdieren en ouwe koeien. Oud zeer
wordt soms gekoesterd. Daar moeten we
echt vanaf. Dat is een uitdaging die ik
graag wil oppakken met iedereen die het
goed met onze vereniging voorheeft. Onze
leden moeten ook vaker de mogelijkheid
krijgen om gezamenlijk bezig te zijn. 

Onze kerndoelen bescherming en onder-
zoek moeten in balans zijn. Ik wil niet de-
gene zijn die goed documenteert hoe een
soort uitsterft.

Hoe zijn de eerste maanden bevallen?
Geweldig! Momenteel ben ik nog vooral
veel mensen aan het ontmoeten. Wanneer
er iets georganiseerd wordt binnen de ver-
eniging, wil ik daar graag bij zijn. Ik ont-
vang graag nog meer uitnodigingen!

Sander Bouwens werkt voor het Bureau
van de Zoogdiervereniging
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De grote bosmuis werd in 1984 door Piet en
Ruud herontdekt, na 46 jaar niet waargenomen
te zijn in ons land Foto Wesley OvermanPiet in
gesprek met Herman van Dam tijdens het Sym-
posium Biodiversiteit en Leefgebieden 2016. 
Foto Sander Bouwens @Meer weten?
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Voor veel vleermuissoorten is stedelijke omgeving belangrijk leefgebied. Voor een goed advies bij

ruimtelijke ordening willen we de samenhang tussen urbane kenmerken en vleermuizen beter be-

grijpen. We hebben daartoe bestaande data uit ‘hopping detector’-projecten geanalyseerd op ver-

banden tussen vleermuisactiviteit en omgevingskenmerken en verschillen tussen gemeentes

onderzocht.”

Eline Testroote, Eelke Jongejans, Ana Benitez, Marcel Schillemans 

Habitatvoorkeur van vleermuizen 
in de urbane omgeving

Analyse ‘hopping detector’-data

De data voor het huidige onderzoek zijn af-
komstig van verschillende ‘hopping projec-
ten’ in de gemeentes Amsterdam, Utrecht,
Wageningen, Wijchen en Zoeter-
meer3,4,5,6,7,8. Hierbij werd gewerkt met een
Batlogger – een apparaat dat de echoloca-
tiegeluiden van vleermuizen opneemt – die
steeds wordt uitgewisseld tussen tuinen
van geïnteresseerde deelnemers (meer
uitleg zie [8]). Het aantal locaties en nach-
ten per gemeente is te zien in tabel 1. We
hebben ons beperkt tot drie vleermuis-
soorten die veelvuldig in de stad voorko-
men, namelijk de gewone dwergvleermuis,
de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger.
Voor dit onderzoek naar de habitatvoorkeur
hebben we ‘vleermuisactiviteit’ gedefini-
eerd als de totale lengte van opnames voor
een bepaalde vleermuissoort per nacht.
Hoewel het aantal opnames of de totale
opnamelengtes wel gerelateerd is aan het
aantal individuele vleermuizen, mag er
geen direct verband worden getrokken tus-
sen de mate van activiteit en het aantal
vleermuizen. Vervolgens zijn per gemeente
met behulp van ArcGIS zeven omgevings-
kenmerken in kaart gebracht, namelijk:
panden, bestrating, wateren, bosschages,
open land, privaat gebied en losse bomen,
voor uitleg 

zie 9. Verschillende statistische analyses
zijn uitgevoerd op de data 10. Hier hebben
we de data van alle gemeentes tezamen
gebruikt en de opnamelengtes gemiddeld
per locatie alvorens regressie analyses zijn
uitgevoerd. 

Habitatvoorkeur laatvlieger De
resultaten laten voor de laatvlieger, ge-
wone en ruige dwergvleermuis verschil-
lende verbanden tussen de omgevings-
kenmerken en activiteit zien. We lichten de
laatvlieger er uit, omdat de activiteit hier-
van de meest duidelijke verbanden ver-
toont. Zie de digitale bijlage voor de
gewone en ruige dwergvleermuis11. De
laatvlieger heeft een overwegend positief
verband met open land, bosschages en pri-
végebieden. Echter, bij hogere percentages
bosschages en privé gebieden neemt de
activiteit van de laatvlieger weer af. Met
bebouwing, 

water en losse bomen is juist een overwe-
gend negatieve relatie zichtbaar. Laatvlie-
gers jagen veel bij open gebieden met ook
bos in de buurt. Zij jagen boven weilanden,
weiden met fruitbomen, (natte) graslanden
en langs vegetatieranden12,13,14,15. Verwil-
derde tuinen waar veel grote insecten aan-
wezig zijn, worden ook aangedaan. De
laatvlieger jaagt minder in dichte bos- en
boomopstanden hetgeen de negatieve cor-
relatie tussen aantal bomen en activiteit
kan verklaren. Het positieve verband tus-
sen kleine bosschages en activiteit lijkt dat
juist tegen te spreken. Het negatieve ver-
band met veel bebouwing zou verklaard
kunnen worden door een afwezigheid van
voedsel in die gebieden. Van laatvliegers is
ook bekend dat zij juist bij lantaarnpalen
jagen en dus zou een positief verband wor-
den verwacht met bestrating, dat is echter
niet het geval.

Tabel 1 Overzicht met aantal locaties en nachten per gemeente.

Gemeente Aantal locaties Aantal nachten

Amsterdam 8 23
Utrecht 90 211

Wageningen 25 51
Wijchen 10 46

Zoetermeer 11 17

totaal 144 348
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Utrecht versus Wageningen Met
behulp van correlatiewaardes die voortko-
men uit de Spearman-rangcorrelatietest16

zijn verbanden in Utrecht en Wageningen
met elkaar vergeleken, omdat deze ge-
meentes de grootste en dus meer be-
trouwbare datasets hebben. Tabel 2 geeft
een deel van de resultaten weer. De uitge-
breide tabel is terug te vinden in de bij-
lage16. Voor zowel de gewone dwergvleer-
muis als de ruige dwergvleermuis is er in
beide gemeentes een positieve correlatie
met water. Echter is er voor de gewone
dwergvleermuis in Wageningen een nega-
tief verband met bosschages, maar in
Utrecht niet. Voor de ruige dwergvleer-
muis is in Wageningen wel en in Utrecht
niet een negatief verband met privége-
bied. Dit laat zien dat verbanden tussen
activiteit en omgevingskenmerken kunnen
verschillen, zoals ook in een eerdere stu-
die is aangetoond 2.

Discussiepunten onderzoek De
data laten veel onzekerheden en weinig
sterke verbanden zien, die bovendien ver-
schillen tussen de gemeentes. Wellicht 

kunnen andere factoren, die bij dit onder-
zoek niet zijn meegenomen, ook een ver-
klarende rol spelen. Kunstmatige verlich-
ting kan zowel een storende factor als een
voedselaantrekkende bron zijn. Verschil-
lende weersomstandigheden kunnen ook
een rol spelen. Tijdens regenachtige
nachten, bij een lagere temperatuur en bij
veel wind is er minder activiteit17. De
weersomstandigheden dienen daarom in
vervolgstudies expliciet te worden meege-
nomen.Uit Sattler2 blijkt dat seizoen een
groot effect heeft op de relaties tussen ac-
tiviteit en omgevingskenmerken. De hui-
dige dataset was te klein om zinvolle
analyses per seizoen te kunnen doen.De
aanwezigheid van verblijfplaatsen en
vliegroutes kan ook een rol spelen, aan-
gezien deze typische activiteitspatronen
veroorzaken18. De hoeveelheid activiteit
heeft dan geen of nauwelijks verband met
de omgevingskenmerken. Vervolgstudies
dienen daarom ook deze factor expliciet
mee te nemen.Verder zal focus op metin-
gen langs een gradiënt van aanwezigheid
van kenmerken, zodat ook de extremen
beter vertegenwoordigd worden in de da-

taset, ervoor zorgen dat de verbanden dui-
delijker worden.

Bruikbaarheid en toekomst De
laatvlieger laat dus een zekere voorkeur
zien voor bepaalde omgevingskenmerken in
de urbane omgeving, hoewel veel van de va-
riatie in vleermuisactiviteit nog onverklaard
blijft. De correlaties tussen de vleermuisac-
tiviteit en omgevingskenmerken verschillen
ook per gemeente. Dit duidt erop dat niet
elke gemeente met dezelfde blik kan kijken
naar stadsinrichting, waarbij optimale
vleermuishabitats worden behouden. Dui-
delijk is dat de met ‘hopping detectors’ ver-
zamelde data bruikbaar is voor dergelijk
onderzoek. De data laten momenteel alleen
nog veel onzekerheden en weinig sterke
verbanden zien. Een grotere dataset en het
meenemen van andere factoren zal naar
verwachting een betere verklaring voor
vleermuisactiviteit in urbane gebieden
geven. Vervolgonderzoek is daarom noodza-
kelijk om meer zekerheid over deze verban-
den te bieden. Doordat de methoden voor de
eerste analyses en dataverwerking zijn uit-
gewerkt, zal een vervolganalyse met meer
data relatief eenvoudig zijn.
De hier onderzochte data zijn verzameld en
ook deels uitgewerkt door vrijwilligers, vaak
in samenwerking met de stadsecologen.
Daarmee is dit onderzoek een voorbeeld van
de kracht van ‘citizen science’. Er worden
nog steeds data verzameld door middel van
‘hopping detectors’: we zijn benieuwd naar
wat de toekomst ons gaat leren.

Eline Testroote, Eelke Jongejans en Ana
Benitez zijn verbonden aan Radboud Uni-
versiteit Nijmegen. Marcel Schillemans
werkt bij de Zoogdiervereniging.
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Tabel 2 Resultaten Spearman-rangcorrelatietest. Gemarkeerde vlakken zijn significant (p<0,05). + positief verband, - negatief verband, 0 niet significant.”

Soort pand straat water bosschages open privé losse bomen

gewone dwergvleermuis

Utrecht 0 0 + - 0 0 0

Wageningen 0 0 + 0 0 0 0

ruige dwergvleermuis

Utrecht 0 0 + 0 0 0 0

Wageningen 0 0 + 0 0 - 0

laatvlieger

Utrecht 0 0 0 0 0 0 0

Wageningen - - 0 0 0 + 0

Figuur 1 Verbanden voor de activiteit van de laatvlieger met omgevingskenmerken binnen een 100
meter straal, voortkomend uit een gegeneraliseerd lineair regressiemodel met negatief-binomiale
structuur.  x-as = percentage van een bepaald omgevingskernmerk, y-as = totale opnamelengte per lo-
catie gemiddeld per nacht. Weergegeven is het  best verklarende model. N = 130. 

Laatvlieger 100 meter
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In de winter van 2016 namen de auteurs
deel aan een vijfdaagse zoektocht naar
sporen van wolf, lynx en bruine beer in het
Kysucké Beskydy gebergte, westelijke Kar-
paten. De zoektocht maakt deel uit van een
monitoringprogramma dat geïnitieerd is
door Miroslav Kutal, een Tsjech die samen
met een groep vrijwilligers de ontwikke-
lingen in het grensgebied van Tsjechië,
Slowakije en Polen volgt. Miroslav werkt
voor Hnuti DUHA, de Tsjechische afdeling
van natuurorganisatie Friends of the

Earth. Zijn Beskydy-monitoring voert hij
vaak uit samen met Martin Dula, die net
als Miroslav zelf als roofdier-onderzoeker
verbonden is aan de universiteit van Brno.
Je zou kunnen zeggen dat het een toeris-
tische activiteit is, maar dan wel een heel
sportieve en een die zinvolle resultaten op-
levert. Het zoeken naar sporen gebeurt te
voet in bergachtig gebied waarbij per dag
zo’n twintig kilometer wordt gelopen. Het
gebruik van sneeuwschoenen is een deel
van de tijd noodzakelijk en per dag kan er

zo’n 700 m geklommen en weer afgedaald
worden. En uiteraard is passende kleding
onontbeerlijk. Maar je loopt wel door een
schitterend landschap en de tastbare aan-
wezigheid van de drie grote roofdieren
geeft het nog een extra dimensie.

Sporen in de sneeuw Zeker gezien
de zachte winters die wij  de laatste jaren
hadden, was het voor ons een ongekende
luxe dagenlang door een besneeuwd land-
schap te lopen. Sporen van edelhert, ree

Wie in de afgelopen twee jaar het nieuws een beetje gevolgd heeft, kan bijna niet gemist hebben

dat de wolf onze landsgrens nadert of zelfs al is overgestoken. Ook andere grote roofdieren als

lynx en bruine beer breiden zich in Europa langzaam uit. De lynx wordt ook in de Ardennen waar-

genomen, waardoor het mogelijk is dat incidenteel ook in onze streken sporen van een lynx kun-

nen worden aangetroffen. Wij namen een kijkje in Slowakije, om meer te leren over de

herkenning van sporen van deze soorten en andere onderzoeksmethoden.

Peter Twisk, Johan Mees en Dana Bezdickova

Op zoek naar grote roofdieren 
in Slowakije

Onderzoek en voorlichting over wolf, lynx en bruine beer

Winters en sportief!
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en vos waren regelmatig te zien. We trof-
fen ook sporen aan van (boom- of steen-
)marter, eekhoorn, hazelhoen en
auerhoen. En van wolf, lynx en beer! Dat
betrof vooral prenten in de sneeuw, maar
ook uitwerpselen, gesproeide urine en
haren op veegplaatsen. Het berenspoor
kruiste gewoon het gemarkeerde pad, on-
miskenbaar ... en je krijgt geheid kippenvel
van de opwinding! Ook het herkennen van
de prenten van een lynx levert geen pro-
bleem op: voetafdrukken zo groot als van
een grote hond met een ronde vorm, ge-
spreide tenen en zonder nagels. Voor wolf
ligt dit wat anders. De zachte ondergrond
(sneeuw) zorgt voor de nodige variatie, en
op basis van de vorm alleen zou het on-
derscheid met hond niet met zekerheid
mogelijk zijn. Doordat het spoor van een
dier eenvoudig te volgen is, kregen we ook
informatie over het gedrag. Daaraan was
goed te zien hoe een wolf systematisch lo-
caties langs ging waar veel activiteit van
edelherten was geweest. Ook lieten ze
geen verband zien met activiteit van men-
sen, iets wat van een hond wel te ver-
wachten is. Zeer indrukwekkend was het
spoor van een lynx die meeliep in het
spoor van een ree: hij volgde zijn prooi let-
terlijk op de voet!

DNA en cameravallen Andere me-
thoden die gebruikt worden bij de monito-
ring zijn het plaatsen en uitlezen van
cameravallen en DNA-analyse. Voor dit
laatste werden monsters verzameld van
gesproeide urine, uitwerpselen en haren.
Soms nog heel vers, zoals bij een lynxen-
spoor dat we honderden meters volgden.
Dit geeft onder andere informatie over het
aantal individuen dat in een gebied leeft.

Op tientallen afgelegen locaties zijn came-
ravallen geplaatst. Het terugvinden daar-
van in het weidse landschap was een
uitdaging op zich! En vanwege de sneeuw
moesten ze ook via een omweg benaderd
worden, want anders zijn de sporen van de
onderzoekers een eenvoudige aanwijzing
waar deze apparatuur te vinden is. Helaas
worden cameravallen regelmatig gestolen,
waarschijnlijk door jagers die het onder-
zoek proberen te saboteren.

Afschot en stroperij Binnen Hnuti
DUHA ontwikkelt Miroslav uiteenlopende
activiteiten. Ten behoeve van monitoring
en bescherming zijn er nu zo’n 80 vrijwil-
ligers actief in Tsjechië en het grensgebied
met Slowakije, opererend onder de naam
‘WolvenWacht’. Wolf, lynx en bruine beer
komen voor in een groot deel van Slowa-
kije en het is aannemelijk dat deze popu-
laties de bron zijn van dieren die zich in
aangrenzende landen vestigen. De be-
scherming van deze grote rovers in Slowa-
kije is echter niet optimaal. Zo stond de
regering tot 2012 toe dat jaarlijks 100-150
wolven werden afgeschoten, naar schat-
ting ruim de helft van de populatie in dit
land. Door bemoeienis van de EU en NGO’s
uit Slowakije, Tsjechië en Polen is het ge-
bied waar wolven beschermd zijn aanzien-
lijk groter geworden. Ook wordt de jacht op
wolven strenger gereguleerd. Er is een
sterk vermoeden dat sindsdien wolven ge-
dood worden door stropers. Voor de bruine
beer worden tot op heden afschotvergun-
ningen afgegeven. Hnuti DUHA heeft hier-
tegen bezwaar gemaakt omdat dit afschot
plaatsvindt zonder een gedegen getalsma-
tige onderbouwing. 
Een goede inschatting van het aantal roof-

dieren is om meerdere reden van belang.
Overschatting  zorgt voor een hoger af-
schot-quotum.  Dit kan een risico inhou-
den voor de instandhouding van een
gezonde populatie roofdieren. Anderzijds
leidt onderschatting van het aantal roof-
dieren tot een lager afschot-quotum, wat
een negatief effect heeft op de economi-
sche en toeristische interesse van jagers.
Ook in Tsjechië vindt veel stroperij plaats,
waarschijnlijk vooral door jagers. Van lyn-
xen die voorzien waren van een halsband
met zender werd maar liefst de helft ge-
dood, waarschijnlijk allemaal door stro-
pers.

Bescherming en zelf meedoen
Om het belang van grote roofdieren duide-
lijk te maken, voert Hnuti DUHA een voor-
lichtingscampagne uit. Deze is onder
andere gericht op scholieren, veehouders,
bosbeheerders en jagers. Er zijn verschil-
lende films gemaakt over de bruine beer,
wolf en lynx. Ook wordt gewerkt aan ver-
bindingszones waarlangs grote roofdieren
veilig auto- en spoorwegen kunnen passe-
ren. 
Zoals gezegd wordt er veel aandacht be-
steed aan monitoring van de populaties.
Een deel hiervan bestaat uit activiteiten
waar belangstellenden aan deel kunnen
nemen. Wie zo zelf ook meer wil leren over
deze soorten, kan informatie vinden op
ZoogdierDigitaal.

Peter Twisk en Johan Mees zijn beiden
ecoloog bij resp. Regelink Ecologie&
Landschap en Gemeente ‘s Hertogen-
bosch. Dana Bezdickova maakt onderdeel
uit van de redactie van Zoogdier.
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Links: de lynx volgt het ree letterlijk op de voet. Foto Peter Twisk  Midden: een berenprent, dwars over ons
pad. Foto Dana Bezdickova. Rechts: uitwerpselen wolf. Foto Peter Twisk

Op een markeerplek worden urinemonsters 
afgenomen voor DNA-bepaling. Foto Peter Twisk 
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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 Jan Piet Bek-

ker, de Vrijwilliger van het jaar

2016.

Door Neeltje Huizenga, foto’s Lize de Hoog

Geschiedenis

Hoe/wanneer is interesse in zoogdieren
ontstaan?
Liefde voor de natuur is me met de paple-
pel ingegeven. Mijn vader was daarin het
voorbeeld, die ons als kinderen leerde
naar dieren te kijken en ze te benoemen.
Waarnemingen van wilde zoogdieren vond
ik fascinerend: die staan in mijn geheugen
gegrift. Zo vond mijn vader een egel in een
rioolbuis in de tuin. Het dier werd onder
een kistje gezet en zou worden losgelaten
bij het pakhuis waar veel ongedierte zat:
daar krijgt ie een goed leven was zijn re-
denering. Maar de egel wist zich eenvou-
dig te bevrijden door kist en al te
verschuiven naar losse grond! Ook de keer
dat tijdens de winter van 1954 een bunzing
terechtkwam in het droogstaande zwem-
bad. Door de betonnen rand kon het onge-
lukkige dier geen kant op toen verbitterde
kippenhouders de bunzing met stokken
belaagden... 

Wat onderneem je allemaal?
Al eerder heb ik in Zoogdier (1992 3(4):3)
in een persoonlijke terugblik aandacht ge-
vraagd voor de drie P’s: Prikkebeen, Plui-
zer en Pallieter, ooit gemunt door Niko
Tinbergen. Mijn activiteiten op zoogdier-
gebied laten zich daar overzichtelijk in op-

delen. De Prikkebeen, de bescher-
mende, archaïsche veldbioloog in mij
onderneemt de vleermuiswintertellin-
gen, waarmee ik in Zeeland sinds
1984 bezig ben. Eerst heb ik de fijne
kneepjes geleerd door mee te gaan
met de Utrechtse telgroep in de
mergelgroeven in Zuid-Limburg.
Die kennis heb ik goed kunnen ge-
bruiken in het Zeeuwse. Ook de
vleermuiskasten, waarvan er nu
zo’n honderd door mij zijn opge-
hangen, vragen steeds aandacht.
Als Pluizer, degene die alles tot
in de finesses uitzoekt, ben ik
bezig geweest met het uitplui-

zen van braakballen: bij elkaar
zijn dat inmiddels meer dan honderddui-
zend prooidieren. En als ik dan tijdens een
vakantie ergens braakballen vind, worden
ze ook uitgeplozen. Het inventariseren met
inloopvallen heb ik steeds graag gedaan,
zoals voor het Zeeuwse Atlasproject, maar
ook tijdens de Veldwerkgroep  zomerkam-
pen. Voor de Pallieter, de zinnelijke genie-
ter van de natuur, moet je je geest
openstellen. 
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Kajakken bij Sognefjord, Noorwegen

Bijvoorbeeld bij het horen van de ‘zang’
van een gewone dwergvleermuis op de
batdetector, waarmee je het geluidsfrag-
ment in frequentie verlaagt en tienmaal
vertraagt. Of als je in een kilometers breed
rivierdal in het verre noorden na enige tijd
door de verrekijker een groepje rendieren
ontdekt. Het gaat daarbij niet om de bij-
zondere waarnemingen van zeldzame
zoogdiersoorten, maar het is de context
waarin je een ‘gewonere’ diersoort beleeft.
Een heel andere vorm genieten ervaar ik
als redacteur van Lutra om auteurs aan te
zetten om de inspanningen van hun on-
derzoek tot een fraaie parel op te poetsen.
Vaak is dat een hele bevalling, maar als
het eenmaal achter de rug is, blijkt het een
resultaat te zijn om met plezier aan terug
te denken. 

Hoe verhoudt zich dit tot je eventuele werk
of loopbaan?
Als pensionado heb ik geen werkverplich-
tingen meer, wel vrijwillige bezigheden.
Tijdens mijn medische opleiding heb ik een
stevige anatomische basis meegekregen.
Die kennis kan ik nu goed gebruiken bij het
pluizen van braakballen en het op naam
brengen van de objecten in het depot van
het genootschap. Daardoor is mijn inzicht
in verschillende aspecten van de vergelij-
kende anatomie, zowel van de schedel als
van het post-craniale gedeelte toegeno-
men. Bij het schrijven van de Veldgids Eu-
ropese Zoogdieren met Peter Twisk en

Annemarie van Diepenbeek heb ik uitge-
breid gebruik gemaakt van dat inzicht. Als
conservator landzoogdieren van het Ko-
ninklijk Zeeuws Genootschap der Weten-
schappen ben ik een dag per week bezig
met de collectie van het Zeeuws Museum
in Middelburg. Deze collectie bestaat voor-
namelijk uit fossiele objecten die zijn op-
gevist in de Zeeuwse wateren. Verder
zitten er in de collectie nog enkele buiten-
gewoon interessante tropische zoogdier-
soorten tussen. 

Toekomst

Wat zijn de toekomstplannen?
De komende jaren wil ik me bezig houden
met de mol, een van de meest algemene
zoogdiersoorten in Nederland. Het is een
echte zwartwerker, altijd ondergronds,
vaak zwaar vervolgd en toch zijn er nog ge-
noeg onbeantwoorde ecologische vragen
rondom deze soort. Verder wil ik een goeie
beschrijving geven van alle afwijkende
vondsten die ik heb gedaan tijdens het uit-
pluizen van braakbalmateriaal. 

Heb je bepaalde wensen?
Ik zou het leuk vinden als in het tijdschrift
Zoogdier een rubriek in het leven werd ge-
roepen om een zoogdiersoort door een van
de lezers centraal te stellen. Of een me-
morabel moment waarin een gehoopte
waarneming juist niet doorging. Maar het
kan ook zijn dat iemand geïntrigeerd raakt

door de beschrijving van een bijzonder ge-
dragselement van een zoogdiersoort. De-
gene die zo’n voordracht doet heeft daar
een reden voor, uiteenlopend van een
prachtige waarneming op het netvlies of
een bijzondere waarneming van een intri-
gerend gedragselement. Een heel andere
wens is de bredere beschikbaarheid van
DNA-technieken om zekere determinaties
van zoogdierensporen of resten in handen
te krijgen. Nu is dit een techniek die gere-
serveerd blijft voor specifieke onderzoeks-
projecten. Daarnaast zou ik graag nog een
keer naar Benin gaan om daar met de
oude bekenden veldwerkonderzoek te
doen. Ook andere delen van Afrika blijven
trekken: nieuwe oorden en eerder be-
zochte landen waar ik mooie herinnerin-
gen aan bewaar.   

Wellicht een oproep voor hulp of ideeën?
Ik heb geen moeite om een ladder te be-
klimmen om vleermuiskasten te controle-
ren en schoon te maken, maar met
meerderen is zo’n klus gemakkelijker en
gezelliger. Daarom een oproep om in het
Zeeuwse dit werk op te pakken: ik hoor het
graag!

@Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen en contactgege-
vens van de auteur(s) zetten we 

ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten
en weblinks online. Kijk op 

www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_27-4
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Onze fraaie kamplocatie was een Alpen-
chalet gelegen in een middelhoog ge-
bergte in de buurt van de Franse grens. De
chalet werd omgeven door alpenweiden
met rotspartijen en sparrenbossen. Wat
lager in de bergen troffen we meer loof-
hout aan en er ontsprongen diverse (kalk-
rijke) beken. Het laagland rond het Meer
van Genève is redelijk intensief agrarisch
gebied met vrij veel urbanisatie. In de om-
geving van de Rhône heerst een warmer
mediterraan klimaat.  
Vanuit het balkon van ons onderkomen
hadden we een weids uitzicht over het
meer van Genève met daarachter fraai

zicht op de Frans/Zwitserse Alpen. Vanaf
het balkon kon je met warm zonnig weer
de hele dag door langstrekkende roofvo-
gels zien, zoals zwarte wouwen en wes-
pendieven. In de avond werd de Mont
Blanc vaak goudkleurig beschenen door
de ondergaande zon.
Geen gekke omgeving
dus om zoogdierenon-
derzoek te doen.
Over het algemeen had-
den we prima weer, af-
gezien van enkele dagen
met hevige regenval. Wel
waren er een aantal

frisse dagen en nachten. Zo was er een
dag met een maximum dagtemperatuur
van acht graden en er waren verschillende
nachten waarbij de temperatuur tot enkele
graden boven de nul graden zakte. Dit had
een duidelijk effect op een aantal van de

Het jaarlijkse zomerkamp van de Veldwerkgroep werd ditmaal begin augustus georganiseerd

in samenwerking met de Zwitsers. Uitgekozen locatie was de omgeving van de top La Dole in

Jura Vaudois, op een hoogte van ruim 1500 meter. Dit is het Zwitserse deel van de Jura waar

verschillende zoogdieronderzoekers actief zijn zoals Gottlieb Dandliker, Cyril Schönbächler en

Jacques Gilliéron. Desondanks gold dit gebied als een matig onderzocht gebied en was onze

hulp meer dan welkom.

Kees Mostert (ook foto’s) & Marco Snijder

Oud bos met veel ondergroei en mos.

Zoogdieren inventariseren 
in de Zwitserse Jura

Zomerkamp Zoogdiervereniging 2016

Vangst van een rosse woelmuis   
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@Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen en contactgege-
vens van de auteur(s) zetten we 

ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten
en weblinks online. Kijk op 
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inventarisaties.

Vallenonderzoek De vallen werden
uitgezet in verschillende biotopen in de
nabije omgeving. Het aantal muizen was
dit jaar om onbekende redenen heel laag
(ook eerder al geconstateerd door lokale
veldwerkers). Langzaam maar zeker wer-
den steeds meer soorten gevangen.  Uit-
eindelijk werden tien soorten kleine
zoogdieren gevangen, te weten gewone
bosspitsmuis, dwergspitsmuis, huisspits-
muis, rosse woelmuis, veldmuis, onder-
grondse woelmuis, bosmuis, grote
bosmuis, eikelmuis en wezel. Opvallend
was het relatief grote aantal ondergrondse
woelmuizen en eikelmuizen in de vallen,
terwijl er maar enkele vangsten werden
gedaan van grote bosmuis en bosmuis. De
meest opmerkelijke waarneming betrof
echter een bergspitsmuis. Deze werd niet
eens gevangen met een val, maar toevallig
tijdens een wandeling waargenomen (en
gefotografeerd!) in een mooi stuk oud bos
met veel mosbegroeiing, varens en rotsen.
Een lokale onderzoeker bracht ook een
Millers waterspitsmuis en enkele aard-
muizen mee, zodat we ook deze soorten
goed konden bekijken.
De boomvallen leverden op een hoogte van
circa 1500 meter in de sparrenbossen
geen vangsten op van slaapmuizen. Wel
werd een vangst van een hermelijn gedaan
in een boomval op een hoogte van ruim
vier meter. Beneden in het loofgroen werd
wel een relmuis gevangen. Eikelmuizen
werden alleen gevangen op de grond.
Cameravallen, sporen en zichtwaarnemin-
gen
Er werd ook weer op uitgebreide schaal
geëxperimenteerd met cameravallen. Dit 

leverde uiteindelijk een interessante lijst
met zoogdiersoorten op. Doordat de jacht
in deze omgeving was gesloten waren er
opvallend veel waarnemingen van soorten
als ree, edelhert en wild zwijn. De meest
spectaculaire beelden hadden echter be-
trekking op wilde kat en boommarter. In
‘mostela’-kisten en met speciaal opge-
stelde cameravallen werden ook beelden
verzameld van kleine zoogdieren, zoals
bosspitsmuis, huisspitsmuis en zelfs ei-
kelmuis. Overdag waren in de ruime om-
geving van ons onderkomen veel sporen te
vinden van zowel zuidelijke woelrat als
mol. De talrijke sporen van wilde zwijnen
kon je onmogelijk missen. Vanuit ons on-
derkomen was vrijwel dagelijks een ja-
gende hermelijn waar te nemen. Het was
niet helemaal duidelijk of het om één of
meerdere exemplaren ging. Op een hogere
bergrug met veel rotsen waren dagelijks
gemzen te zien, soms zelfs op korte af-
stand. De meeste andere zichtwaarnemin-
gen van zoogdieren beperkten zich tot de
late avonduren, waarin er nog wel eens
edelherten of wilde zwijnen de weg over-
staken.

Vleermuizen Er werden tijdens het
kamp in totaal vijftien soorten vleermuizen
vastgesteld. Daarvan werden tien soorten
gevangen met mistnetten. De leukste
vangst was wellicht de nimfvleermuis, die
maar eenmaal eerder tijdens een zomer-
kamp van de Veldwerkgroep werd vastge-
steld. Andere interessante vangsten
hadden betrekking op Bechsteins vleer-
muis, franjestaart en vale vleermuis.  Door
de lage temperaturen op de meeste avon-
den en het gebrek aan watergangen viel
het af en toe niet mee om geschikte vang-
locaties te vinden. In een smal tunneltje 

onder een bergstroom werden twee ge-
wone grootoorvleermuizen gevonden.
Op basis van geluidanalyses (bat-detector
en bat-loggers) werden nog waarnemin-
gen van kleine dwergvleermuis, tweekleu-
rige vleermuis, rosse vleermuis en
bosvleermuis aan de lijst toegevoegd.

Overige waarnemingen en dier-
soorten Er is op een zomerkamp van de
Veldwerkgroep ook altijd wel tijd beschik-
baar voor hetverrichten van waarnemin-
gen van andere fauna en flora.
Zo ontsprongen er onder aan de berg di-
verse bergstromen uit het kalkgebergte,
waar enkele kalkmoerasjes waren te vin-
den. Deze kalkmoerasjes bleken bijzonder
veel zeldzame planten en diersoorten te
herbergen, zoals graslelie, Duitse ane-
moon, zomerschroeforchis, blauwoogvlin-
der, donker pimpernelblauwtje en wrat-
tenbijter.
In de sparrenbossen waren soorten als
kuifmees, sijs en kruisbek heel algemeen.
Bijzondere waarnemingen waren dwerguil,
drieteenspecht en notenkraker. Bijzondere
plantensoorten hadden betrekking op
spookorchis en vogelnestje. Tijdens een
excursie naar de Rhône kwamen we in
meer mediterraan gebied terecht, met
onder meer bijeneter en ijsvogel, maar
ook reptielen als adderringslang en Euro-
pese moerasschildpad. 
Al met al was het weer een geslaagd kamp
met uiteindelijk een goede lijst met zoog-
dieren. De contacten met de Zwitsers ver-
liepen zeer plezierig en eindigden in een
gezamenlijke traditionele kaasfondue,
waarna we wat minder goed uit onze
woorden kwamen. 
Bekijk de complete lijst van waargenomen
zoogdieren op Zoogdier Digitaal.

Kees Mostert en Marco Snijder zijn actief
in het bestuur van de Veldwerkgroep

    Eikelmuis Tijdens het avondeten

Ondergrondse woelmuis Zichtwaarneming van een bergspitsmuis tussen Wezel
de vegetatie. Foto Ellen Formesyn



   

Pril herfstgeluk op een begraaf-
plaats
Een bijzondere waarneming van Koen van
Zoest: “Op donderdagavond 22 september
maakte ik na het avondeten een rondje

over Rhijnhof, de Leidse begraafplaats.
Windstil weer en nog 21˚C. De aanwezige
beheerder wees mij op een hazenleger
tussen grafbeplanting. Hij ontdekte het bij
toeval toen hij de planten water wilde
geven. Er lagen drie jonge haasjes, nog
geen week oud. Drie dagen later trof ik het
leger leeg aan. Zijn de jonge dieren dan al
‘Nestflüchter’, of heeft de bosuil of mis-
schien zelfs de buizerd hen ook ontdekt?“

Tuimelaars voor de Belgische
kust
Op 11 september kreeg een groep
Vlaamse duikers aangenaam gezelschap.
Ze waren met hun bootje op weg op de
Noordzee wanneer een groep tuimelaars
naast hen kwam zwemmen. Hoewel tui-

melaars zelden worden waargenomen
voor de Belgische kust, zijn er de laatste
jaren toch meer meldingen van deze soort
in onze kustwaters. Deze dolfijnen jagen
normaal gezien noordelijker, en het kan

zijn dat ze naar hier afzakken omdat ze in
hun leefgebied te weinig voedsel vinden.
Via ZoogdierDigitaal kun je een filmpje be-
kijken van de ontmoeting.

Gezenderde eikelmuis 
vrijgelaten
Een eikelmuis had haar intrek genomen in
een woning midden in Kessel-Lo (provin-
cie Vlaams-Brabant). Een opvallende
waarneming, want de laatste tien jaar
waren er geen eikelmuizen meer gemeld
in de regio. Het duurde even voor de ge-
maskerde slaapmuis kon worden gevan-
gen, wat hem de naam Houdini opleverde.
Ten noorden van Leuven, in Wilsele, is er
een populatie eikelmuizen. Houdini werd
daar vrijgelaten, uitgerust met een zen-

dertje, om meer te weten te komen over de
leefwijze van deze zeldzame – en be-
schermde – soort. De eikelmuispopulatie
in Vlaanderen gaat al een tijdje achteruit,
maar het is niet duidelijk wat de achteruit-
gang veroorzaakt. Dankzij zenderonder-
zoek kunnen we meer te weten komen
over het leefgebied van de eikelmuis en
welke verblijfplaatsen ze uitkiezen.

Wat zijn dit voor muizen? 
Tijdens het schoonmaken van een nest-
kast in Overloon vond Martin Gorter dit
prachtige nestje muizen. Twee uur later
bleken de jonge muizen helaas weg te zijn.
De redactie komt er maar niet uit om
welke soort het gaat. Als je een idee hebt,
like dan de facebook-pagina van de Zoog-
diervereniging en reageer op onze post!

Weinig gestrande bruinvissen
In 2015 werden in Vlaanderen slechts 52
gestrande bruinvissen gerapporteerd. Op
zich goed nieuws, want niemand is blij met
een dood zoogdier. Toch zouden onderzoe-

Waarnemingen Bijzondere waarnemingen van zoogdieren 
in Vlaanderen en Nederland.

Zoogdier 27-4 pagina 24

Hazenleger. Foto Koen van Zoest

Pasgeboren muisjes. Foto Martin Gorter
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kers liever wat meer dode bruinvissen
zien. Het aantal gestrande bruinvissen kan
worden gebruikt als maat voor de dicht-
heid en het aantal dieren op zee: een la-
gere dichtheid op zee resulteert in een
verminderd aantal strandingen. Hoewel dit
een complexe afleiding is, kan dit be-
trouwbare gegevens opleveren wanneer de
juiste modellen worden gebruikt. De
meest plausibele verklaring voor fluctue-
rende aantallen bruinvissen wordt gele-
verd door veranderingen in het
voedselaanbod: bruinvissen zwemmen ge-
woon hun eten achterna. Onder de ge-
strande bruinvissen waren bijvangst en
predatie door grijze zeehond belangrijke
doodsoorzaken.

Levende narwal in de Schelde
In april 2016 werd een dode narwal gevon-
den in de Schelde bij de sluis van Wintam
(zie Zoogdier 27-2). Een historisch mo-

ment, want het was de eerste keer dat een
narwal werd waargenomen in België. Toch
was het niet de eerste keer dat diezelfde
narwal werd gespot in Belgische waters.
Op 30 maart 2016 zag Maarten Mortier wat
hij dacht een grijze zeehond te zijn in de
Schelde. Hij slaagde erin om enkele foto’s
te nemen. Omdat hij geen rugvin zag en
ook geen kenmerkende spraywolk te zien
kreeg, sloot hij de mogelijkheid van een
kleine walvisachtige uit. Tom Van Den
Neucker van de Universiteit Antwerpen,
die toevallig de melding op de website
waarnemingen.be bekeek, had echter zijn
twijfels bij de determinatie. Jan Haelters
van het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen bevestigde: het
was wel degelijk een narwal. De overeen-
komst tussen de littekens die te zien zijn
op de foto’s en die van het aangespoelde
exemplaar laten er geen twijfel over be-
staan: het gaat om hetzelfde dier. Zonder

het te beseffen was Maarten getuige van
een historisch moment: de allereerste
waarneming van een narwal in België, en
dan nog een levend exemplaar.

Normaal gezien publiceren we enkel
waarnemingen uit Vlaanderen en Neder-
land, maar voor deze heel bijzondere
waarnemingen van zoogdieren die ook bij
ons voorkomen gaan we toch even de
grens over:

Albino boommarter
Wie een boommarter te zien krijgt, mag
zich gelukkig prijzen. Ze zijn een stuk
zeldzamer dan steenmarters, en boven-
dien ook schuwer. Een foto nemen van een
boommarter is al helemaal niet gemakke-
lijk. Als het dan nog om een albino exem-
plaar gaat, dan kun je gerust spreken van
een unieke gebeurtenis. Toch slaagde een
Franse waarnemer erin om een witte
boommarter te fotograferen in de Franse
regio Lorraine. Hoewel albinisme over het
hele dierenrijk af en toe voorkomt, blijven
waarnemingen zoals deze zeer zeldzaam.

Waterspitsmuis eet kikker
Op zaterdag 3 september 2016 waren Ste-
fanie Sadones en Simon Feys na een lange

boswandeling in de omgeving van Beau-
raing (provincie Namen) terug op weg naar
de wagen toen ze vlakbij een luid gegil
hoorden. Het geluid was moeilijk te lokali-
seren, maar een nieuwe gil leidde hen
naar de wegkant. Groot was hun verbazing
wanneer ze in het licht van de lampen
zagen hoe een volwassen bruine kikker
probeerde te ontkomen aan een water-
spitsmuis die in zijn achterpoot aan het
bijten was. Door het licht van de lampen
loste de spitsmuis haar greep en liep weg,
en na enkele ogenblikken sprong ook de
kikker terug de vegetatie in. Hoewel in de
literatuur te vinden is dat amfibieën op het
menu van de waterspitsmuis staan (vooral
kikkervisjes en salamanders, kikkers zou-
den enkel gegeten worden als de omstan-
digheden slecht zijn), zijn hiervan
nagenoeg geen meldingen terug te vinden. 

@Meer weten?

Overige waarnemingen
Het tijdschrift is kleiner dan het internet. Meer
informatie en waarnemingen vind je online in

ZoogdierDigitaal.

Een boommarter zie je niet vaak, een albino boommarter is helemaal speciaal. Foto Samuel
Moutarlier

Een dier in het water herkennen is niet altijd een-
voudig. Een narwal kan makkelijk voor een zee-
hond aangezien worden. Foto Maarten Mortier



   

Vanuit het uitzetgebied in Noordwest-
Overijssel zwermen otters naar andere
leefgebieden; zo ook langs de Steenwijker,
Wapserveense  en Vledder Aa naar Zuid-
west-Drenthe. Afgelopen jaren zijn overal
langs de Aa’s otterspraints gevonden. Dit
Aa-systeem met aanliggende natte terrei-
nen en (zandwin)plassen vormt een goed
otterleefgebied. In deze stromen zijn stu-
wen geplaatst wat migratie van vis en ot-
ters bemoeilijkt. 

Gerekend vanaf de Weerribben was al eer-
der bij de eerste stuw, in de Steenwijker Aa
de Wulpen, een vistrap aangelegd en later
een otterbuis in de plattelandsweg als fau-
napassage. Rond de derde stuw, waar de
Vledder Aa afsplitst van de Wapserveense
Aa, de Driesprong, was ook een vistrap ge-
maakt. Bij beide vistrappen was ruimte
voor een reeks bekkens gemaakt met cas-
cades van hout en/of steen.
In 2016 adviseerde Lyfe & Nature centrum

Otters ontmoeten bij wegen nog vele conflictplekken. Vernieuwing van kunstwerken in de
infrastructuur biedt gelukkig (ecologische) kansen. Het is de kunst deze kansen tijdig in
goed overleg te verzilveren. Brugvernieuwing in de Helomaweg over de Wapserveense Aa
leidde tot vlotte doorgang voor auto’s, een veilige otterpassage, vernieuwing van de stuw
en het herstel van visoptrek rond de stuw. Een goede prakijk!

Tekst en foto’s Hans Bekker 

Otter en vis varen wel 
bij vernieuwde brug

Breed overleg bij aanpak Aa-systeem verdient navolging

Ottermigratie 

Lyfe & Nature centrum De Rietnymf heeft
voor het waterschap Drents Overijsselse
Delta knelpunten in de ottermigratie rond het
uitzetgebied in Noordwest-Overijssel geïn-
ventariseerd (2016). Bij stuwen en bruggen in
waterlopen is bijvoorbeeld voorgesteld een
doorlopende oever en/of een tunnel onder de
weg te realiseren; zo ook voor brug en stuw
in de Helomaweg. Verder zijn adviezen gege-
ven voor het beheer van aanliggende oevers.
Waar is geleidende dekking via struiken, heg-
gen of ruigte van belang en hoe kan onder-
houd aan oevervegetatie gebeuren zonder
rasters te vernielen.

Brug in landschap
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De Rietnymf het waterschap over ottermi-
gratie, zie kader Ottermigratie. Zij signa-
leerden knelpunten bij stuwen en
kruisende wegen en schetste mogelijke
oplossingen. Zo ook voor de tweede stuw
in de Wapserveense Aa, gelegen direct
naast de brug in de provinciale Heloma-
weg, N353. Stuw en brug waren bijna on-
neembaar voor vis en otter. 

Knelpunt 52 De kruising van Heloma-
weg en Wapserveense Aa staat opgete-
kend in Alterra-rapport 2513 als knelpunt

nummer 52; geclassificeerd als ‘potenti-
eel, niet urgent’. ‘Potentieel’ zijn knelpun-
ten waar nog geen otters zijn
doodgereden. Onderzoek is nodig of otters
hier daadwerkelijk risico lopen bij passe-
ren van de weg. Helaas is ter plekke in
herfst 2015 een otter doodgereden, zie
kader Ottervonnis.

Otterpassage en vissluis Helo-
maweg Het waterschap wilde de stuw
bij de Helomaweg vispasseerbaar maken,
maar voor een vistrap ontbrak ruimte. Te-
gelijkertijd moest de provincie de brug ver-
vangen. Dat vroeg om plannen voor zowel
brug als stuw. Bovendien bood dit kansen
voor vis en otter. Na wat zoeken, duwen en
trekken leidde een overleg tussen ecolo-
gen en weg- en waterbouwkundigen van
provincie, betrokken gemeente en water-
schap tot de nu gerealiseerde oplossing.
De nieuwe brug is ontworpen met een lan-
gere overspanning die ruimte biedt voor
onder de brug doorlopende oevers. Deze
zijn van belang, omdat otters zich vooral
via oevers verplaatsen. Bruggen en dui-
kers zonder doorlopende oever worden
veelal  bovenlangs gepasseerd, met grote
kans op doodrijden. Otterpassages ge-
combineerd met geleidende en stoppende
rasters zijn veiliger. Omdat naast de Wap-
serveense Aa zandwegen lopen, zijn gelei-
dende rasters alleen om stuw en vissluis
geplaatst. De zandwegen en daarmee de
Helomaweg zijn daardoor slechts gedeel-
telijk voor otters afgesloten. Verkeerde
keuzen door otters zijn wellicht te voorko-
men met geleiding-biedende heggen en
ruigte aan de veilige zijde van rasters.
De nieuwe stuw is op enige afstand van de
brug geplaatst, waardoor ruimte ontstond
voor een vissluis tussen stuw en brug, zie
kader Vissluis. 
Vispassages zullen simpel gedacht bevor-
derlijk zijn voor otters. Door optrek zal de
diversiteit aan vis toenemen, maar of dat
kwalitatief en kwantitatief goed voedsel
oplevert is slechts een aanname. Daar-

naast bieden vistrappen veilige passage
langs een stuw of sluis. 

Toekomst Bureau Visadvies zal een jaar
lang met een fishcounter en camera con-
troleren of de vissluis goed werkt. De eer-
ste passage van vis is al op camera
vastgelegd. Nagegaan moet nog worden of
de vissluis bijvangsten geeft. Is de con-
structie veilig voor otters? Het waterschap
neemt zowel de stuw als de vissluis in be-
heer. Waterschap en wegbeheerder moe-
ten naast de otterpassage de rasters
functioneel houden. 

Slot Wel geprikkeld door vermelding in
het Alterra-rapport en door het doodrijden
van een otter ter plaatse toch een mooi re-
sultaat. Naast vis kan de otter de hogere
stuwpanden veilig bereiken. Betrokken
medewerkers zagen kansen en verzilver-
den die. Een voorbeeld dat elders in Ne-
derland en België navolging verdient.

Hans Bekker is voorzitter van de werk-
groep CaLutra en redactielid van Zoogdier.
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Vissluis

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft
gekozen voor de vissluis van KWT Waterbe-
heersing om de stuw in de Wapserveense
Aa passeerbaar te maken voor vis.
Deze vissluis werkt, als noviteit, op het
peilverschil tussen het hoge en lage pand.
Drijflichamen sturen een interne bascule-
constructie aan waardoor verticaal be-
weegbare schuiven afwisselend de centrale
ruimte vullen met water en weer legen; wat
zich telkens herhaalt. Een lokstroom leidt
vis naar de ingang van de constructie. De
afsluiters zijn vergelijkbaar met het sys-
teem van een schutsluis. Vis kan de con-
structie vanaf het lage pand inzwemmen en
na enige tijd naar het hoge pand verlaten.
De doorgang is vrij van obstakels ofwel vis-
sen maken geen contact met het interne
bewegingsmechanisme. 

Ottervonnis

De Staat is in 2013 in het zogenaamde Otter-
vonnis veroordeeld tot het verminderen van
het aantal verkeersslachtoffers. Alterra
kreeg opdracht de knelpunten in en tussen
ottergebieden veroorzaakt door infrastruc-
tuur te inventariseren (Alterra-rapport 2513).
22 locaties zijn als actueel knelpunt aange-
merkt en 79 locaties als potentieel knelpunt.
Op basis van dit rapport heeft het Gerechts-
hof op 4 november 2014 de Staat geboden om
de actuele en urgente verkeersknelpunten
aan rijks-, provinciale en gemeentelijke
wegen gefaseerd op te lossen. Diverse actu-
ele en potentiële knelpunten zijn opgelost,
maar vele nog niet. Op 2 september 2016 is de
Staat gesommeerd door  Das & Boom en Ot-
terstation op korte termijn enkele urgente
knelpunten op te lossen en aan te geven wat
is gedaan bij de niet urgente knelpunten.

Otterpassage - doorlopende oever onder
vernieuwde brug. 

Vissluis tussen brug en stuw.

   



Zoogdierdag 2017
Zet het alvast in je agenda; de volgende
Zoogdierdag vindt plaats op zaterdag 25
maart 2017. Hoe het programma er uit
gaat zien is nog niet bekend, maar het
belooft weer een gezellige dag te wor-
den. 

Jaar van de Laatvlieger
2017 wordt het Jaar van de Laatvlieger.
Met het Jaar van de Laatvlieger willen
we aan het brede publiek laten zien dat
‘de vleermuis’ niet bestaat, maar dat er
veel verschillende boeiende soorten zijn
die zelfs in je eigen tuin voor kunnen
komen.Volgens sommige onderzoekers
lijkt de laatvlieger achteruit te gaan. 
Een extra monitoringsinspanning is dus
belangrijk. Hopelijk levert het ons meer
informatie op hoe het met de soort
gaat.”

Hoofdredacteur 
Stefan Vreugdenhil 
neemt afscheid 
Met dit nummer neem ik afscheid van de
redactie van Zoogdier. Ik ben vanaf 2008
actief in de redactie, waarvan de laatste
drie jaar als hoofdredacteur. Het is altijd
erg leuk om met de redactie, auteurs, fo-
tografen en vormgever een tijdschrift te
maken. Maar nu ik dit voorjaar ben over-
gestapt naar Vogelbescherming Neder-
land, wordt het tijd om mijn taak over te
dragen aan iemand die vanuit het bureau
van de Zoogdiervereniging veel meer mee-
krijgt van de vereniging, zoogdieronder-
zoek en -bescherming. Sander Bouwens
neemt het stokje van mij over. Als over-
dracht hebben we eind september een
brainstorm georganiseerd met betrokken
uit de Zoogdiervereniging en Natuurpunt.
Er zijn mooie plannen gesmeed, om Zoog-
dier ook in de toekomst interessant te hou-
den!

Stefan Vreugdenhil

Beverstandpunt
Bevers horen thuis in ons land, ook al
leidt hun gedrag soms tot problemen.
De laatste maanden was daarover het
nodige te doen in de populaire media.
De Zoogdiervereniging heeft daarom

een standpunt gepubliceerd over hoe,
door gericht beheer, overlast kan wor-
den voorkomen. Problemen zijn meestal
op te lossen via gerichte, vaak relatief
eenvoudige maatregelen. Alleen als in
alle redelijkheid geen bevredigende op-
lossing mogelijk is, kan het verwijderen
van bevers worden overwogen. Het uit-
gebreide standpunt van de Zoogdierver-
eniging vind je op de website.

DEC-ontheffing
De Zoogdiervereniging heeft toestem-
ming gekregen om, onder voorwaarden,
de komende 5 jaar onderzoek aan en
naar vleermuizen uit te voeren onder de
Wet op de Dierproeven. Het ultieme doel
is natuurlijk om de overlast voor vleer-
muizen zo minimaal mogelijk
te houden, maar soms ontko-
men we er niet aan om toch
vleermuizen te vangen, ringen
aan te brengen of te voorzien
van een transponder of een
zendertje. Dergelijk onderzoek
is soms noodzakelijk om de
Nederlandse vleermuizenpo-
pulaties beter te kunnen be-
schermen. 
Eenieder in Nederland (vrijwil-
liger, professional, beroepsbi-

oloog, lid, potentieel lid, etc.) die onder-
zoek wil doen aan vleermuizen dat even-
tueel valt onder de Wet op de
Dierproeven kan dus contact opnemen
met de Zoogdiervereniging. Over de
exacte procedure en kosten zijn nog
geen besluiten genomen.

Algemene Leden Vergadering
Op zaterdag 5 november was de Alge-
mene Leden Vergadering en Sleutelvrij-
willigersbijeenkomst. Met 35 personen
waren we te gast in Deventer bij de
Zoogdierwerkgroep Overijssel. Onder
andere de meerjarenvisie, begroting en
de opzet voor het communicatieplan zijn
tijdens de vergadering besproken.
Nieuw bestuurslid Regina Vlijm, is - na

Doorgeven e-mailadres
Vanaf 2017 willen we de correspondentie 

(uitnodigingen, betaalverzoeken) vanuit het 

secretariaat met de leden zo veel mogelijk via 

e-mail laten verlopen. 

Geef dus je actuele e-mailadres aan ons door via:

info@zoogdiervereniging.nl
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Nieuws Nieuws van de Zoogdiervereniging (Nederland) en van de Zoogdierenwerkgroep 
en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt (Vlaanderen).

Excursie in de Ossenwaarden. Foto Jan Willem Broekema



Groot aantal aangereden
reeën
Dit jaar werden in België 72 aangereden
reeën gemeld (periode januari tot au-
gustus). Het werkelijke aantal slachtof-

fers ligt zeker veel hoger. Niet alle die-
ren worden gemeld, en dode reeën wor-
den vaak snel opgeruimd (door mens of
natuur). Met meer dan vijf kilometer
weg per vierkante kilometer heeft
Vlaanderen het dichtste wegennet van
Europa. Het is dus niet verwonderlijk dat
het verkeer een dodelijke barrière vormt

voor migrerende dieren in ons versnip-
perde landschap. Vooral  de bronsttijd in
juli en augustus vormt een gevaarlijk
periode voor reeën. Het is raadzaam om
in die periode je snelheid te matigen in
gebieden waar reeën voorkomen, zeker
in de buurt van verkeersborden die
waarschuwen voor overstekend wild.
Met Dieren Onder De Wielen voert Na-
tuurpunt een project van de Vlaamse
Overheid rond verkeersslachtoffers uit.
Hierbij wordt het grote publiek gevraagd
om verkeersslachtoffers in te voeren op
de website  www.dierenonderdewie-
len.be. Met behulp van die gegevens
kunnen we knelpunten in kaart bren-
gen. Zo kunnen overheden geadviseerd
worden om welgemikte maatregelen te
treffen. Voorbeelden van maatregelen
die reeën kunnen helpen zijn wildtun-
nels, ecoducten en wildrasters.

Nood aan rustzones voor
zeehonden
Het aantal waarnemingen van levende
zeehonden op het Belgische strand en
in de buurt van havens stijgt. Positief
nieuws, maar helaas worden zeehonden
te vaak verstoord door passerende men-
sen en hun loslopende honden. Volgens

zich aan de leden te hebben voorgesteld
- officieel toegetreden tot het bestuur. 
Vervolgens is er aan de hand van vragen
gediscussieerd over ‘horizontaal en ver-
ticaal verbinden in de vereniging’ tussen
leden, werkgroepen, bestuur en me-
dewerkers. ‘s Middags zijn
we onder leiding van de
Zoogdierenwerkgroep Over-
ijssel op zoek gegaan naar
diersporen in de nabijgelegen
Ossenwaarden. Een leuk ge-
bied waar we zelfs een bever te
zien kregen!

VLEN dag
Op zaterdag 29 oktober vond in
het gebouw van Helicon in Velp de
VLEN-dag plaats. Een zeer geslaagde
editie met erg leuke lezingen over onder
andere kikkervangende vleermuizen in
Panama door Wouter Halfwerk, analyse
van vleermuisgeluiden door Herman
Limpens en predatie door bosmuizen op
overwinterende vleermuizen door Anne-
Jifke Haarsma. Jasja Dekker vertelde
het publiek over zijn zeer zinvolle on-
derzoek naar welke mitigatiemaatrege-
len nou eigenlijk echt werken voor

vleermuizen. Piet Bergers vertelde over
het project Stroomversnelling, dat ook
in dit nummer van Zoogdier aan bod
komt in het artikel “Nieuwe
wet voor

be-
scherming van Neder-

landse zoogdieren”. Al met al een zeer
onderhoudende en vooral ook gezellige
dag. Volgend jaar weer!

Gezocht: nieuwe teams NEM
VTT     
Het NEM Meetnet Vleermuis Transect-
Tellingen geeft informatie over de popu-
latieontwikkeling van vier soorten
vleermuizen (laatvlieger, rosse vleer-
muis, gewone en ruige dwergvleermuis)

in Nederland. Deze soorten konden we
tot nu toe in andere meetnetten niet
goed volgen. In 2013 is het meetnet ge-

start en vanaf 2014 breiden we dit
meetnet gestaag uit met jaarlijks vijf
nieuwe teams. Voor 2017 zoeken we
nog nieuwe teams in de volgende
regio’s: Haarlem-Bloemendaal, Ze-
venaar (de Liemers), Winterswijk
(Achterhoek), Barneveld, Almelo-
Nijverdal, Enschede-Ootmarsum,
Dedemsvaart-Balkbrug (Reest-
dal),  Assen-Groningen (Drentse
Aa), Hulst-de Clinge, Maastricht

of Zeewolde.
Ervaring met vleermuizen is niet vereist
om mee te kunnen doen aan het meet-
net. De benodigde kennis wordt getraind
in drie bijeenkomsten tijdens het eerste
jaar voor nieuwe teamleden. Een team
krijgt een Batlogger in permanente
bruikleen. Aanmelden kan alleen in
teamverband. Een team bestaat uit mi-
nimaal vijf personen.
Meer informatie over het meetnet en
hoe aan te melden is te vinden op
http://www.zoogdiervereniging.nl/ge-
zocht-teams-nem-vleermuis-transect-
tellingen-voor-2017. 
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Het dichte wegennet in Vlaanderen vormt een gevaar voor reee ̈n. Foto Koen Maertens
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het Soortenbesluit zijn zowel de gewone
als de grijze  zeehond  beschermd in
Vlaanderen. Volgens artikel 10.1 van dat
Soortenbesluit is het verboden om deze
dieren opzettelijk en betekenisvol te ver-
storen. Toch begeven mensen zich vaak
te dicht bij rustende zeehonden. Zeker
wanneer er ook honden bij zijn, is dit
verstorend. Er is dan ook nood aan af-
gebakende rustzones, die de zeehonden
moeten beschermen tegen te nieuws-
gierige mensen.

Vleermuisvriendelijke wind-
molens
In Melle (provincie Oost-Vlaanderen)
zullen twee windmolens gebouwd wor-
den die uitgerust zijn met een vleer-
muisdetectiesysteem. Wanneer een
vleermuis in de buurt van de windmolen
komt, valt deze stil. Vleermuizen zijn
snel en behendig genoeg om de wieken
van een windmolen te ontwijken, en zul-
len dus niet uit de lucht gemept worden.
Toch zijn windmolens dodelijke obsta-
kels. De wieken veroorzaken een ver-
laagde luchtdruk, wat nefast is voor
gevoelige vleermuislongen. Door de
lage luchtdruk zetten de longen te snel
uit, waardoor de bloedvaten in de longen
barsten. Het detectiesysteem moet
voorkomen dat vleermuizen door wind-
molens worden gedood.

Stijgend aantal pechgevallen
door steenmarters
Dit jaar ligt het aantal gevallen van au-
topech door steenmarters 28% hoger
dan in dezelfde periode vorig jaar. Mar-
ters zoeken, vooral bij lagere tempera-
turen, de warmte van huizen en auto’s
op. Wanneer ze onder de motorkap
kruipen, kunnen ze gaan knagen aan
kabels en daardoor schade veroorzaken.
Door de terugkeer van de steenmarter
komen ze steeds vaker in de buurt van
mensen, wat het aantal schadegevallen
doet stijgen. Wanneer je de juiste pre-
ventiemaatregelen treft, kun je de mar-
ter uit je huis of auto houden. De
website www.steenmarter.be bundelt
alle informatie en tips om schade te
voorkomen en samen te leven met de
marter.

Abdij van Averbode beschermt
haar vleermuizen
De abdij van Averbode (provincie
Vlaams-Brabant) is een hotspot voor
vleermuizen. Op de zolders leven maar
liefst vijf soorten, met kraamkolonies
van de grijze grootoorvleermuis en de
baardvleermuis. Ook ingekorven vleer-
muis, laatvlieger en gewone dwerg-
vleermuis verblijven er graag. Om de
vleermuizen een goed onderkomen te
bieden, gaat de abdij de zolders behe-
ren in samenwerking met Natuurpunt

en het Regionaal Landschap Noord-Ha-
geland. Bij renovaties of herinrichtingen
zullen maatregelen worden getroffen die
de vleermuizen beschermen. Bij betre-
ding wordt rekening gehouden met
kwetsbare periodes (wanneer de
kraamkolonies aanwezig zijn).

Hazelmuis vereist ander
bermbeheer
Onderzoek in de Voerstreek wijst uit dat
bermen en hagen waar hazelmuizen
leven anders moeten worden beheerd.
Er werd altijd aangenomen dat hazel-
muizen in het voorjaar en de vroege
zomer hoog in de bomen leven, en pas
in het najaar afzakken naar lagere stru-
welen waar dan veel vruchten te vinden
zijn. Door hazelmuiswijfjes te zenderen,
kwam Goedele Verbeylen te weten dat
hazelmuizen in de zomer zeker niet al-
tijd de hoge takken opzoeken. Alle zes
gezenderde dieren bleken te slapen in
dicht struweel van ongeveer een meter
hoog. Deze gegevens worden bevestigd
door Duitse hazelmuisexperts, die mel-
den dat Duitse hazelmuizen vanaf mei
in lagere struwelen zitten. Tot nu toe
werd altijd aangeraden om de lage
delen van bijvoorbeeld spoorwegber-
men niet te maaien in de periode au-
gustus tot november. De nieuwe
informatie betekent dat de lage stukken
best al vanaf mei worden vermeden.

Hazelmuizen zijn al vanaf mei kwetsbaar voor maaiwerken in lage struwelen. Foto Lucia Manzanares
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- Nadere aanwijzingen voor auteurs zijn op te vragen bij de redactie.

Lidmaatschap Zoogdiervereniging en abonnement Natuurpunt Lidmaatschap van de Zoog-
diervereniging met alleen de ontvangst van Zoogdier kost 25 euro per jaar. 
Lidmaatschap met daarnaast het wetenschappelijke tijdschrift Lutra kost 40 euro per jaar.
Overmaken op IBAN: NL 26INGB0000203737, onder vermelding van het gewenste lidmaat-
schap. Opzeggen: uitsluitend schriftelijk, vóór 1 december bij het Bureau van de Zoogdier-
vereniging. Leden van Natuurpunt kunnen zich op Zoogdier abonneren voor 15 euro.
Hiermee worden ze lid van de Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep Vlaanderen en krijgen ze
een aantal voordelen zoals korting op activiteiten. Ga naar www.natuurpunt.be/zoogdier om
je te abonneren.
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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 

Jan Duker

Polen, enkele jaren geleden Maart roert zijn staart, en behoorlijk ook, want er is de afgelopen nacht, geheel tegen

de verwachting in, een flink pak sneeuw gevallen. En het is behoorlijk koud. Ik ben te gast op een boerderij ergens in

het zuidwesten van Polen. De eigenaar vertelt mij dat hij regelmatig ’s ochtends vroeg een vos op het erf rond ziet

lopen en dat deze ook de nacht doorbrengt in één van de oude schuren. Uiteraard was mijn interesse gewekt. Ik stond

vroeg op en plaatste mijn schuiltent ergens strategisch op het erf. Ik had niet al te hoge verwachtingen, maar in het

schemerdonker kroop ik toch maar in mijn tent. Tot mijn grote verbazing zag ik in het eerste ochtendlicht niet één, maar

zelfs twee vossen aan komen lopen. Gedurende enkele seconden stonden ze naar mijn tent te staren, voordat ze weer

vertrokken. Maar die paar seconden waren precies genoeg om deze foto te maken.

Meer foto’s van Jan Duker vind je op www.natuurbeeldbank.nl


