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Het herstel van de zeehond in de Waddenzee 

Euforie of gematigd optintisme 

Ook in 1993 zijn de zeehonden in de Nederlandse 
Waddenzee weer per vliegtuig geteld door het 
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek te Texel. 
Het maximum aantal dieren bedroeg 1074 en het 
gebool'tepercentage was 18,4%. De stand is daarmee 
weer terug op het peil van 1987 (1054 dieren), hef 
jaar voor de grote vÎrusuifbraak. Het herstel is voor
spoediger dan op grond van de groeisnelheid vóór de 
epidemie werd venoadlf, Is dit nu reden voor euforie 
of is gematigd optimisme eerder op zijn plaats? 

Het Îs nieE direct duidelijk of de populatiegroei 
wordt veroorzaakt door een verbeterde voortpla/îting 
enlof een verminderde sterfte. De geboortepercel1tages 
voor de Nederlandse populatie, uitgedrukt als het 
maXimU1l1 aantal getelde jongen per maximum fataal 
aantal getelde dieren, beter dan voor de epidemie. 
Maar, door het grotendeels ontbreken van de 
jaarklassen 1988 door de sterfte toentetfijd, wordt 
l'ekmklll1dig em gunstiger percentage verkregen. Dat 
effect van gewijzigde poptllatieopbouw zal de kOlJlel1de 
jarm langzaam verdwîj11e11, warmeer de jaatlclasse 
1989 CI'1 verder vanaf 1993 deel gaan lWJlen aa/1 de 
voortplanting. De sterfte is niet dÎrect te bepalen, 
omdat bij de populafieontwikkelil1g behalve geboorte 
en sterfte il1 Nederland ook immigratie vanuit ande
re delen van de Waddwzee optreedt. De gegevens 
over de populatieo11twildcelil1g aldaar zijn nog in 
bewerking. 

Een ander belangrijk aspect is het niveau waarop 
zich hef 'widige herstel afspeelt, Berekenil1gCl1 over 
aal1taflm zeefz01'lden die in de huidige Waddenzee 
kU1I1IeJ1 leven als er geen verol1treÎI1Îgil1gs- C11 geen 
verstorÏ11gsil1vloeden 111 eer zouden Zijl1, geven een 
refermfiewaarde van 7000 fot 14000 dierm en 
waarschijl'1lijk eerder hoger dan lager in die reeks. 

De toename van circa 500 dieren in 1989 naar bij
na 1100 mi is dus duidelijk nog maar een begin en 
er Îs dus sprake van een zeel' pril herstel. Of dat her
stel zich op de lange tennijn zal doorzetten en met 
welke snelheid, Îs pas il1 de komende jaren met enige 
zekerheid te voorspellen wanneer meer gegeVf11S over 
populatieopbotlw en parameters als geboorte, sferfte 
en Inigratie beschikbaar komen. 

Wat betreft de il1vloed van de belangrijkste omge
vingsfactoren die il1 de laatste jaren de popufaHeo11t
wikkelingen bij zeehonden hebben bepaald, water
vervuiling en vimsi11fecfie, is in elk geval vast te 
stellen dat het geboorfepercentage weliswaar beler is 
dan voorheen, maar nog steeds te laag. Bovendien 
circuleert het virus nog immer ol1der de zeehonden in 
de Waddmzee. Een hemieuwde uitbraak is daarom 
l1ief uit te sluiten. 

De conclusie: 
- er is sprake van eCl1 zich herstellende 

zeehol1denpopulafÎe, 
Dl de huidige ontwikkeling zich zal doorzetten en 
met welke snelheid is nog onduidelijk en mede 
afhankelijk van ontwikkelingen van de waterkzoa
lifeit en de weerstand van de zeehonden fegen het 
zeehondenvirus. 
de verbeterde populatie aantalIEI1 zijn nog /Haar 
het allereerste begin op het traject naar een uitein
delijk herstel, 

Korto/JI} er is geen aanleiding het beleid fen 
aanzien val1 de huidige beheersnwatregelen fel' 
bescherming vat! de zeeJw/1d te wijzigen. 

Peter ].H. Reijnders 
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Texel. 
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Anton Ervynck 

Sommigen streven naar het herinvoeren van diersoorten 
die bij ons in een nabij verleden uitstierven. De bever is 
reeds terug in Nederland en ook de wolf staat hoog op 
het verlanglijstje. Het terug uitzetten van de bruine beer 
komt minder aan de orde. Dat roofdier is ilnmers al 
sinds onheuglijke tijden uit onze gewesten verdwenen, 
denkt men. Het wordt tot onze prehistorische fauna 
gerekend, samen met lynx, oerrund of wisent. Maar is 
dat wel zo? 

De Europese bruine beer 
Het areaal van de bruine beer Ursus 
arctos beslaat het hele noordelijk half
rond, van Alaska tot Siberië. De bruine 
beer is zowel ver noordelijk als zuidelijk 
te vinden: tot in Mexico, Spanje, 
Turkije of Iran. Vroeger strekte de ver
spreiding zich zelfs nog verder uit naar 
de evenaar. Fossiele beenderen bewij
zen dat de beer eens voOrkWa111 in 
N oord-Afrika. 

In W est-Europa leeft nog een gering 
aantal bruine beren, lneestal in geïso
leerde kleine populaties. Naar verluid 
zijn er luinder dan honderd dieren in 
Spaanse berggebieden, twintig tot dertig 
in de Franse Pyreneeën, enkele tiental
len in de Italiaanse bergen en iets meer 
dan duizend in Noord-Scandinavië. In 
Oost-Europa, en vooral in de Balkan, 
zijn de populaties nog beduidend groter 
111aar ook daar is er van een ononder
broken verspreidingsgebied geen sprake 
nleer. De bruine beer leeft in Europa 
enkel nog in ongerepte stukken natuur 
waar weinig lnensen kOluen. Hij heeft 
bovendien nood aan leefgebieden van 
2500 tot 10.000 hectare of lneer. 

Om dergelijke gebieden te vinden 
1110et de Europese bruine beer heden de 
hoogte en de koude in. Enkel in barre 
noordelijke streken en in lTIoei1ijk toe
gankelijke bergzones kOluen weinig 

Er zijn veel prehistorische vondsten van de bruine beer 
in de Benelux. Foto Dick Klees 

l11ensen en is er voor beren nog plaats. 
Deze gebieden vorn1el1 echter slechts 
marginale zones tegenover het oor
spronkelijke biotoop van de West
Europese beer: het uitgestrekte loof
woud. Het is aannen1elijk dat vroeger, 
in tijden dat de lnenselijke ingrepen zich 
nog nauwelijks lieten voelen, beren in 
West-Europa overal voorkwaluen waar 
voldoende grote bospartijen aanwezig 
waren. Qua leefgebied konden ze in 
principe dus ook bij ons voorkonlen. 
At'cheologische vondsten tonen aan dat 
dit inderdaad het geval was. 

De prehistorische Benelux-beer 
In prehistorische tijden, vóór de 
ROlneinel1 Noord-Gallië bezetten, 
kwam de bruine beer als oorspronkelijk 
deel van de fauna voor in wat nu 
Nederland, België en Luxeinburg heet. 
Er zijn voldoende vondsten uit archeo
logische opgravingen OlU dat te bewij
zen. Een inventarisatie van Maaike 
Verhagen (1989) leverde zes 
Nederlandse prehistorische vindplaat
sen met berenkl10ken op. Het gaat on1 
opgravingen te Vlaardingen, Hekelin
gen, VOOl"schoten, Aartswoud, Swifter
bant en in de Noordoostpolder. Enkel 
op de twee laatste vindplaatsen gaat het 
0111 l11eer dan één been. De vondsten 
dateren van 111eer dan 3000 (Swif
terbant) tot ongeveer 1500 jaar voor 
Christus (Noordoostpolder). Voor 
België of Luxeinburg is er nog geen 
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goed overzicht gelnaakt van de vele, 
vaak ongepubliceerde botvondsten uit 
prehistorische sites l11aar dat de bruine 
beer er niet ontbrak tonen de beren" 
beenderen uit prehistorisch Spiennes 
(3500 tot 2500 voor Christus). 

Deze gegevens uit de prehistorie zijn 
zeer ontoereikend. Uit die tijd zijn vind
plaatsen waar botnlaterîaal goed be
waard gebleven is zeldzaaln. In de zan" 
dige bodellls van Vlaanderen en 
Nederland zijn prehistorische botten 
111eestal vergaan. Alle gekende vind
plaatsen uit onze streken stanunen 
bovendien ten vroegste uit de Nieuwe 
Steentijd, de prehistorische periode 
waarin lnen reeds aan landbouw en 
veeteelt deed. Oudere lnenselijke woon" 
plaatsen lnét botInateriaal, bijvoorbeeld 
van jagersvolk eren uit de Oude 
Steentijd, zijn in onze archeologie vrij
wel onbestaand. Enkel in de Ardense 
grotten zijn beenderen uit die tijd goed 
bewaard gebleven en daarbij ontbreekt 
de bruine beer niet. 

Als berenbotten opduiken in de 
woonplaatsen van onze oude land
bouwculturen, betekent dit dat de die
ren bejaagd werden. De reden van deze 
jacht lag zeker niet in de voedselvoor
ziening. In de Nieuwe Steentijd voorzag 
lnen zich van vlees door de kweek van 
runderen, varkens, schapen en geiten. 
Men kan wel beren bejaagd hebben uit 
angst dat zij de kudden zouden aanval
len, of uit drang naar krijgshaftig ver
toon of on1dat lnen berentrofeeën 
wenste aan te wenden in een ritueel of 
voor lnagisch gebruik. Jagersvolken 
konden de beer nog uit de weg gaan en 
zich op makkelijker prooi toeleggen, 
lnaar de eerste landbouwers kwalnen 
echt in concurrentie lnet de bruine 
beer. Zij waren lnet hun steeds groeien
de populaties altijd op zoek naar 
vruchtbare akkergrond en rooiden en 
brandden daarvoor het bos, het leefge
bied van de beer. Aldus kan 111en de 
landbouwers uit de Nieuwe Steentijd 
verantwoordelijk stellen voor de eerste 
grote terugval in het bestand van de 
Benelux-beer. 

Over de laatste 1000 jaar vóór het 
begin van onze jaartelling zijn we, wat 
beren betreft, slecht ingelicht. Archeo
logische vindplaatsen uit die periode 
zijn er wel en een deel daarvan heeft 
bohnateriaal opgeleverd, lnaar de brui
ne beer is daarbij niet te bespeuren. 
Was het dier dan reeds zo zeldzaaln 
geworden? Onderzoek toont aan dat de 
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ontbossing in het laatste ll1illeniunl voor 
onze jaartelling reeds ver gevorderd 
was. Anderzijds kan het ook dat nlen in 
die periode de laatste beren, die nog in 
weinig bewoonde gebieden huisden, 
niet vaak meer bejaagde. Of wellicht 
was de jacht op het dier zulk een uit
zondering (misschien weggelegd voor 
enke1en?) dat de kans op archeologi
sche botvondsten uiterst gering is. In 
elk geval is net vóór de ROlneinen onze 
gewesten binnenvallen de beer uit het 
gezichtsveld verdwenen. 

Onder Romeinse bezetting 
Vindplaatsen uit de ROlneinse tijd zijn 
er in de Benelux voldoende en bij de 
lneeste archeologische diensten kunnen 
de lnagazijnen nog nauwelijks de vele 
botten uit die sites bevatten. De been
dercollectie afkOInstig uit het keukenaf
val van de Romeinse stad Tongeren 
loopt reeds in de honderdduizenden 
lnaar daarbij zit nog geen enkele beer. 
Dat is bovendien ook zo in vrijwel alle 
andere Romeinse sites. In feite zijn er 
binnen ons studiegebied s1echts twee 
Romeinse vindp1aatsen nlet berenbot
ten, met nall1e de lnilitaire kaulpplaat
sen te Velsen (15 - 30 na Christus) en 
te Valkenburg (Zuid-Hol1and) (40 - 240 
na Christus). 

Zoals M. Verhagen opll1erkte, vor
men de ROlneinse vondsten uit Velsen 
en Valkenburg zelfs geen echt bewijs 
voor de aanwezigheid van de bruine 
beer. In de eerste vindplaats trof nlen 
enkel een teenkootje; in de tweede 
slechts een hoektand. Het is mogelijk 
dat het eerste bot in een berenpels is 
aangevoerd, die afkOlTIstig was van bui
ten Noord-Gallië. Hoektanden van 
beren werden wel eens als alnulet of 
sierstuk verhandeld. Bovendien waren 
de standaarden die de Romeinse 111ili
tairen 111eedroegen vaak opgesmukt lnet 
jachttrofeeën. Verder is bekend dat de 
ROlneinen wilde dieren in gevangen" 
schap meevoerden. In Romeinse con
text is dus echt alles lnoge1îjk: er was 
een uitgebreid wegennet~ grootscheepse 
handel, troepenbewegingen, kortOIn, 
lnens en dier reisden door Europa op 
een manier die voorheen (en lang 
nadien) niet nl0gelijk was. 

Zelfs als de beer bij ons nog voor
kwaln in de eerste eeuwen van onze 
jaartelling was de populatie wellicht 
zeer klein. Twee botten uit scheepsla
dingen 111ateriaal is inderdaad weinig. 
Deze zeldzaamheid is, voor wie de 
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ROlneinse wereld kent, evenwel niet 
verwonderlijk. In die tijd werd de ont
bossing van het landschap illl111ers 
enornl doorgedreven, dit in het kader 
van grootscheepse landbouwontginnin
gen en door de behoefte aan construc
tiehout. Zonder twijfel was voor de wil
de fauna de verstoringsdruk en de 
aantasting van de natuurlijke biotopen 
zeer groot en werden bos dieren zoals 
de beer, het edelhert en het everzwijn 
in de Benelux in hun bestaan bedreigd. 
Mogelijk was deze teloorgang in Zuid
België en Luxel11burg minder uitgespro
ken dan in Vlaanderen en Zuid
Nederland lnaar archeologische 
bewijzen zijn daar niet voor. Toch zul
len in de Ardennen grotere bosgebieden 
in stand gebleven zijn, net zoals in 
Duitsland waar ROllleÎnse vindplaatsen 
In et berenresten wat frequenter zijn. 

Merken we tenslotte nog op dat we 
vrijwel geen infornlatie hebben over 
beren in Noord-Nederland, waar de 
Romeinse bezetting zich nooit heeft 
weten te handhaven. Enkele vondsten 
uit de Friese en Groningse terpen 
(kunsttnatig opgehoogde wooneilanden) 
zouden uit de eerste eeuwen na 
Christus kunnen stanllnen lnaar zeker 
is dit al1enninst. Te Gennep werd een 
berekaak gevonden in een eind 4e
eeuwse context. Deze vindplaats valt 
geografisch (en qua datering) binnen 
het Romeinse rijk lnaar werd bewoond 
door Franken die van over de Rijn 
kwalnen, in die tijd de rijksgrens. 
Mogelijk werd de Gennepse beer dus in 
het vrije Gernlanië bejaagd en boven
dien was het Ronleinse inlperium aan 
het eind van de 4de eeuw reeds ernstig 
aan het afbrokkelen. Het is mogelijk dat 
de beer in die periode aan een nieuwe 
opmars begon. 

De kasteelbeer 
De vroege ll1iddeleeuwen, van de 5 e 
eeuw tot het jaar 1000, worden vaak 
beschreven als een duistere periode. 
We weten dat er door het uiteenvallen 
van het Ronleinse rijk een desorganisa
tie optrad van de econOlnie, lnet nalne 
van handel en landbouw. Dit proces 
begon in Vlaanderen en Zuid-Neder
land reeds vanaf de 4de eeuw. De 
grootschalige landexploitatÎes vielen 
weg en lnen keerde terug naar een sys
teem van kleinere landbouwbedrijven 
die grotendeels produceerden voor de 
plaatselijke behoeften. Tegelijkertijd 
veroorzaakte de politiek weinig stabiele 

Honden vergezellen de jagers op de berenjacht. 
Twee beren liggen nietsvermoedend te rusten. 
Afbeelding uit het 14e-eeuwse jachtboek van de 
Spaanse koning Alfonso XI. 

toestand een ontvolking van bepaalde 
streken, die zich weerspiegelt in de 
schaarste aan archeologische vindplaat
sen uÎt die periode. 

Dit alles had echter een positieve 
weerslag op het bosbestand. Het braak
liggen van landbouwgronden en de 
daling van de bevolkingsaantallen zorg
den voor een natuurlijke herbebossing. 
Zelfs de resten van ROlneinse nederzet
tingen raakten door het woud overwoe
kerd. In historische teksten worden de 
vroeg-n1iddeleeuwse bospartijen met 
naanl venneld en hun uitgestrektheid 
kan grosso lTIodo gereconstrueerd wor
den. Door dit natuurherstel konden 
bosbewoners, die het hier tijdens de 
Romeinse bezetting voor bekeken hiel
den, dan ook terugkOlnen. 

In vijf Noord-Nederlandse terpen 
werden volgens M. Ver hagen berenres
ten gevonden. Te Eenunl gaat het 0111 

een onderkaak, te Wieuwerd~ Toorn-
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werd, Cornjum en Bornwerd vier l11aal 
slechts 0111 één hoektand. Deze vond
sten kunnen helaas niet goed gedateerd 
worden. Ze horen wellicht thuis in de 
vroege I11iddeleeuwen nlaar kunnen ook 
ouder zijn. Door de schaarste aan ande
re archeologische vindplaatsen uit de 
5de tot 8ste eeuw kunnen we over de 
opl11ars van de vroeg-middeleeuwse 
Nederlandse beer voorlopig niet meer 
vertellen. Dit is voor Vlaanderen nog 
lneer het geval, maar toch geloven we 
dat de bruine beer na het uiteenvallen 
van het Romeinse Î1nperiUJn ook daar 
terug in aantal is toegen0111en. Dat 
tonen de vondsten uit een jongere 
periode aan. 

Een legende vertelt dat toen 
Boudewijn I met de IJ zeren Arm, de 
eerste graaf van Vlaanderen, in de 9de 
eeuw op een bebost terrein een verster
Icing wilde bouwen, dit heIn geweigerd 
werd door een bruine beer, de rechtI11a
tige eigenaar van de grond. Boudewijn 
doodde echter het roofdier en bouwde 
zijn burcht. Later zou rond de verster
king de stad Brugge groeien. De beer, 
die sneefde in de strijd, bleef in de 

De terugkeer van de jacht. Tekening van H. Van 
Muyden în H. Lehmann's IDie gute a/te Zeit' 
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volksmond bekend als de oudste inwo
ner van Brugge en draagt heden, als 
postUlne erkenning, het schild van de 
stad. Volgens deze overlevering waren 
er in vroeg-Iniddeleeuws Vlaanderen 
dus beren. Maar wat vertellen de 
archeologische, koel-wetenschappelijke 
gegevens? 

Vanaf de 9de en 10de eeuw verschij
nen in het Vlaalnse landschap de eerste 
burchten. Ze zijn een teken dat er in de 
lnaatschappij een topklasse was ont
staan die zich allerlei privileges kon ver
oOl'loven. Zo had de feodale elite in 
vele streken het alleenrecht op de uitba
ting van het bos en was het enkel aan 
hen toegestaan binnen of buiten het 
woud het grote wild te bejagen, Als we 
vanaf die periode dus archeologische 
bewijzen voor het voorkomen van in 
het wild levende dieren willen vinden, 
nloeten we zeker de beenderresten uit 
kastelen bekijken. Het toeval wil dat 
onlangs de sporen van een ge - 1 Oe
eeuwse versterking werden opgegraven 
op een plek in Brugge die 'De Burg' 
wordt genoelnd. Het blijkt te gaan oln 
de versterking van de eerste Vlaanlse 
graven, volgens de legende aangelegd 
door Boudewijn I. Om het verhaal hele
Inaal nlooi te maken, vond lnen er tij
dens de graafwerken een schedel en 
twee dijbeenfragl11enten van de bruine 
beer. Eén der dijbenen kwaln van een 
onvolwassen individu. Dit betekent niet 
noodzakelijkerwijs dat de legende op 
waarheid berust, maar de hoofdrolspe
lers waren dus zeker aanwezig. 

In Vlaanderen bleken nog vier kas
teelopgravingen resten van de bruine 
beer op te leveren. Uit de burcht te 
Enaille (973 - 1033) kwaln een schedel
fraglnent. De vondstcollectie uit het 
Gentse Gravensteen lie - 12e eeuw) 
bevatte drie berebotten, waaronder een 
bewerkte hoektand, Uit de opgravingen 
van het kasteel op de Notelarenberg te 
Vilvoorde (11e - I2e eeuw) kwalnen 
acht bereknoken en op de Senecaberg 
te GrÎ1nbergen (12e eeuw) werd een 
fragl11ent van een opperannbeen van de 
beer gevonden. Van de ge tot de 12e 
eeuw kon l11en in Vlaanderen dus een 
berejacht l1leenlaken, althans als men 
tot de betere klasse behoorde. Dat het 
roofdier in die periode terug in Vlaan
deren voorkwaIn, kan niet anders ver
klaard worden dan door de beschreven 
herbebossing en het herstel van de 
wildstand na het eind van de Ronleinse 
bezetting. 
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Of de beer tijdens de ROlneinse 
periode uÎt Zuid-België was verdwenen, 
weten we zoals gezegd niet en helaas 
zijn ook middeleeuwse vondsten uit de 
regio onbekend. Dit kOlnt vooral 0111dat 
er in franstalig België beduidend minder 
aan archeologisch botonderzoek uit 
111iddeleeuwse vindplaatsen is gedaan 
dan in Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor 
het groothertogdom Luxemburg waar 
pas dit jaar voor het eerst beenderen uit 
een kasteel werden onderzocht. Uit de 
vroeg-middeleeuwse versterking van 
Beaufort kwam een kleine collectie die
renknoken, waarbij we het bekken van 
een bruine beer aantroffen. Dit onder
steunt de veronderstelling dat ook de 
Ardennen, toch vanouds veel bosrijker 
dan het Vlaan1se laagland, in de l11iddel
eeuwen door Ursus arctos bewoond 
werden. Bij toekolnstig archeologisch 
onderzoek zal men er wellicht nog 
lneer beren opgraven. 

Ook Nederland kende zijn vroeg
lniddeleeuwse bruine beer. Behalve de 
vondsten uit de terpen is er echter 
voorlopig lnaar een archeologisch 
bewijs: een schedel en een onderkaak 
van twee individuen uit vroeg-l11idde!
eeuws Valkenburg (Zuid-Holland). 
Doordat de 8e tot ge-eeuwse afzettin
gen op deze vindplaats son1S vennengd 
zijn n1et ouder lnateriaal, van het reeds 
vennelde ROl1leinse legerkamp, is de 
datering van de Valkenburgse beer wat 
twijfelachtig. Historische teksten kOlnen 
ons echter te hulp. IJ sseling en 
Scheygrond vernlelden in hun boek 'De 
zoogdieren van Nederland' jachtrechten 
uit de IOe en 1le eeuw, waarin de beer 
wordt genoenld. De uitgeschreven pri
vileges komen ten goede aan de bis
schoppen van Utrecht en betreffen 
jachtgebieden in de provincie Drente. 
Een tekst uit 944 regelt nleer bepaald 
de jacht (op de beer) in een waterrijk 
bosgebied langs de Zuiderzeekust, nabij 
de plaats Vollenhove. Er waren dus 
heren in middeleeuws Nederland. 

De lniddeleeuwse beer was een heer 
van stand. Hij verscheen enkel op kas
telen en was als jachtbuit een gegeerd 
dier. De berenjacht was een privilege 
voor de feodale topklasse en het beoe
fenen ervan werd gezien als een uiting 
van krijgshaftigheid en prestige. Het is 
aldus geen toeval dat de l1liddeleeuwse 
berenresten enkel in de Vlaamse kaste
len werden aangetroffen. Bovendien 
waren de besproken kasteelsites eigen
dOln van niet de lninste onder de adel-

lijke falnilies. De burcht te Brugge was 
de thuisbasis van de eerste graven van 
Vlaanderen, het Gravensteen te Gent 
een belangrijke residentie van diezelfde 
graven. De burchttoren te Ena111e was 
in zijn tijd één der eerste en Î1nposant
ste in de Lage Landen en ook de nlotte~ 
kastelen van Vilvoorde en GriInbergen 
waren eigendOln van notoire Brabantse 
geslachten. 

De middeleeuwse berejacht nlaakte 
bij het opdrijven gebruik van speciaal 
getrainde, zware honden, gelijkend op 
de hedendaagse doggen. Het kweken 
van deze huisdieren was trouwens ook 
een alleenrecht van de lniddeleeuwse 
adel. De eindfase van de berejacht 
wordt op Duitse middeleeuwse afbeel
dingen weergegeven als een individuele 
strijd van beer tegen n1an. Voor de 
definitieve doodsteek steeg de jager van 
zijn ros en staande nam hij het, gewa
pend lnet de speer, tegen het roofdier 
op. We kunnen ons voorstellen dat bij 
een gunstige afloop het dier naar de 
burcht werd meegevoerd waarna kop 
en klauwen misschien als trofee werden 
getoond. De bereschedel uit Brugge 
vertoonde snijsporen, wat aangeeft dat 
het dier werd gevild. De pels moet zon
der twijfel een kostbaar produkt 
geweest zijn. Bovendien werden de te 
Brugge en onlgeving gedode beren 
gegeten; dat bewijzen kapsporen op de 
schacht van de gevonden dijbenen. 
Dergelijke sporen ontstaan niet bij het 
villen lnaar wel wanneer het vlees van 
de knoken wordt losgelnaakt. Berevlees 
schijnt trouwens niet slecht te sInaken. 
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Tot In de vroege Middeleeuwen leefde de bruine beer 
in de Benelux. Foto Dick Klees 
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Archeologische vindplaatsen vermeld in de tekst. 
Tekening JAP. 

Het definitieve uitstenren 
In Vlaanderen zijn geen archeologische 
berenvondsten gedaan die jonger zijn 
dan de 12de eeuw. In Nederland verte
genwoordigen de (nlisschien te jong 
gedateerde) 8ste - 9de-eeuwse schedel 
en onderkaak uit Valkenburg de laatste 
beren. Het heeft er dus alle schijn van 
dat Ursus arctos bij ons niet de laat-nlid
deleeuwse periode (13de - 15de eeuw) 
heeft gehaald. Ook de historische tek
sten suggereren, althans voor de N eder
landse beer, een uitsterven vóór het 
eind der lnîddeleeuwen. De jongste 
Nederlandse vennelding van jachtrech
ten betreffende de bruine beer stalnt, 
voor zover wij weten, uit de I2e eeuw. 
De tekst maakt deel uit van het archief 
van het 'Huis van Ruurloo' uit Oost
Nederland. Misschien is het uitsterven 
nog wel vroeger te dateren. Het is niet 
Olndat men in de 12e eeuw de beer nog 
in de wetgeving opneelnt dat het roof
dier nog echt voorkwaln. Wetteksten 
hebben steeds de neiging wat conserva
tief te zijn. 
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Wat de definitieve doodsteek gaf aan 
de Vlaams-Nederlandse beer is niet te 
zeggen, n1aar een cOlnbinatie van over
dreven jachtdruk en inkriInping van het 
leef gebied lijkt aannemelijk. Historisch 
onderzoek toont aan dat in Vlaanderen 
de grote bosontginningen in de 10e en 
1Ie eeuw plaatsgrepen. Het rooien van 
het woud deed aldus de vroeg-middel
eeuwse natuurlijke herbebossing teniet, 
met alle nefaste gevolgen voor de bos
wildstand vandien. De vernietiging van 
het biotoop van de beer nlaakt dat zelfs 
wanneer de jachtdruk zou wegvallen, 
een terugkeer onmogelijk is. 

Hoe lang de beer het in Zuid-België 
en Luxeinburg heeft uitgehouden, we
ten we niet. Een historisch onderzoek 
naar de venneldingen van wilde dieren 
in archiefteksten is ons voor deze stre
ken onbekend. Waarschijnlijk zullen de 
omvangrijke bossen der Ardennen de 
bruine beer langer beschutting hebben 
geboden dan de steeds schaarser wor
dende wouden in Vlaanderen. De bos
ontginningen grepen in Zuid-België ook 
later plaats dan in Vlaanderen en de 
bevolkingsdruk was er geringer. In 
Duitsland overleefde de beer in het 
Zwarte Woud tot in de 1ge eeuw, maar 
in de Ardennen moet het uitsterven 
zeker eerder gesitueerd worden. 

Ursus arctos beue1uxensis 
\Vereldwijd is de bruine beer een varia
bele soort waarbinnen qua bouwen 
gedrag vele vorn1en bestaan. Denken 
we maar aan de verschillen tussen de 
kleine Pyreneeënbeer en de AlnerÎ
kaanse grizzly of de kodiak. In dat 
opzicht is het verdwijnen van een plaat
selijke berenpopulatie steeds betreu
renswaardig, zelfs als de soort op 
wereldschaal (nog) niet wordt bedreigd. 
De Benelux-beer leefde in laaggelegen 
gebieden en niet in koude of bergachti
ge streken. Aldus Inoet hij in ecologi
sche kennlerken van de huidige, 'lnargi
nale' West-Europese beren verschild 
hebben. Het gedrag van de Benelux
beer zullen we echter nooit lneer kun
nen achterhalen; hoe hij foerageerde in 
het laaglandwoud of wat zijn populatie
densiteit was, blijft voor altijd onbe
kend. Het enige wat ons rest zijn enkele 
knoken in archeologische collecties. 

Uit de opgegraven beenderen zou 
nlen in theorie de bouw van de 
Benelux-beer kunnen reconstrueren, 
lnaar voorlopig is de vondstcollectie te 
klein. De besproken vindplaatsen lever~ 



ZOOGDIER ( 4) 93/3 

den salnen maar enkele tientallen kno~ 
ken, waaronder veel losse tanden en 
slechts drie min of nleer volledige sche
dels. Bovendien treedt er binnen een 
beren populatie steeds een grote indivi
duele variatie op in de schedelvonn en 
is er natuurlijk ook het verschil in 
grootte tussen 111annetjes en wijfjes. Een 
groot aantal vondsten is dus vereist 0111 
metingen binnen een populatie be
trouwbaar te 111aken. Zeker is dat de 
schedel uit Brugge, na vergeJijking met 
lnateriaal uit het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen, 
allen11inst klein is te noelnen. We Inoe
ten ons de laatste beren in de Benelux 
dus zeker niet voorstellen als door 
inteelt en inkriInping van het leefgebied 
klein uitgevallen sukkelaars. De beer 
heeft zich tot op het laatst een waardig 
tegenstander getoond. 

De moraal 
Heden zijn wij trots op onze aandacht 
voor het milieu. We streven naar het 
behoud van onze zoogdierfauna en wij
zen landen als Spanje terecht, waar 
zoogdierpopulaties door menselijke ver
storing of jacht dreigen te verdwijnen. 
We vergeten daarbij echter dat het gro
te uitsterven bij ons reeds veel vroeger 
heeft plaatsgegrepen. Wij hebben het nu 
niet zo lnoeilijk meer lnet de bescher
ming van onze fauna; er is im111erS 
haast niets meer van over. Dit beren
verhaal leert dat onze periode van gro
tere zorg voor het milieu in feite veel te 
laat k0111t. Het leeuwendeel der natuur
lijke biotopen is in de Benelux reeds 
lang verdwenen. Wat we beschennen 
zijn slechts wat kruÎlnels van de taart. 

--rf 
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Kees MOS'tert & JanWondergem 

De Maasvlakte, een opgespoten terrein van zo'n 25 
strekkende kilometers, lijkt op het eerste gezicht weinig 
boeiend voor vleermuizen. In september 1992 werd tij
dens een bezoek aan dit curieuze gebied aanvankelijk 
geen enkel signaal van een vleermuis ontvangen. Toch 
bleef de moeite van het bezoek niet onbeloond. Twee 
opmerkelijke soorten troffen we er aan. 

In de nacht van 28 op 29 september 
1992 werd het Rijmnondgebied nlet 
bat-detectors op het vOOrkOlTIen van 
vleermuizen onderzocht. In dit uitge
strekte haven- en industriegebied tussen 
Rotterdaln en de Noordzee werden 
door ons nauwelijks vleernluizen ver
wacht. Door de onverwachte aanwezig
heid van tientallen ruige dwergvleer
nluizen Pipistrellus nathusii in het 
RijnlTIondgebied onder de Nieuwe 
Waterweg, werden we geprikkeld ook 
de nog onbebouwde delen van de 
Maasvlakte te bezoeken. De weerSOlll
standigheden waren tijdens het bezoek 
erg gunstig; een beetje nevelig, windstil 
weer met weinig bewolking, en een 
lninÎlnunltenlperatuur van II°e. 

Twee opmerkelijke soorten 
Vlak langs de Noordzee, op de parkeer
plaats bij de vuurtoren aan de westzijde 
van de Maasvlakte, ontvingen we op de 
detector matte laatvlieger-achtige pulsen 

Tweekleurige vleermuÎs. Foto Martiin de Jonge 

rond de 20 kHz. Vanuit de lucht werd 
vervolgens met het blote oor een duide
lijk hoorbaar 1!dzri-dzri-dzri-drzi-dzri
dzrÎ-dzri-dzri-dzri" gehoord, dat direct 
werd geassocieerd met de baltsroep van 
een tweekleurige vleermuis Vespertillio 
m urin us. Het ge1uid hield enkele tiental
len seconden lang aan en was zo speci
fiek dat geen verwarring lnogelijk was 
met een sociaal geluid van een andere 
vleermuissoort. Vervolgens werden af 
en toe de ultrasone geluiden (20-25 
kHz) opgepikt, waaruit bleek dat het 
dier nogal hoog in de lucht rond de 
vuurtoren vloog. Nog tweemaal werd 
het sociale geluid wat langduriger 
gehoord. Van de ultrasone geluiden 
werden enkele korte opnalnen gemaakt. 
De pulsen zijn te 0111schrijven als lang
zalne, matte, bijna klankloze tikken op 
20~25 KHz, die op vrij grote afstand 
nog hoorbaar waren. 

Enkele minuten later werd in dezelfde 
onlgeving een Nyctalus-soort gehoord. 
Deze was direct al 'verdacht', doordat 
het geluid uit voortdurende 'sweeps' 
bestond, met een piekfrequentie van 
precies 25 kHz (bepaald lnet een digi
taal afleesbare Skye-detector). De 
Nyctalus bleef ruim anderhalf uur rond 
de vuurtoren jagen en de pulsen kon~ 
den dus langdurig worden beluisterd en 
opgenomen. Op grond van de relatief 
hoge piekfrequentie, het bereik, de 
klank en aard van het geluid (waarbij 
het voor de rosse vleennuis zo kennler
kende 'tjok'-geluid geheel ontbrak), 
konden wij niet anders concluderen dan 
dat we hier met een bosvleennuis 
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Nycfalus leisleri te maken hadden. 
Gedurende deze tijd werd de tweekleu
rige vleermuis ook nog eenlnaal 
gehoord (en opgenOlnen). 

Referentie 
Omdat in Nederland niet veel ervaring 
bestaat met het determineren van ultra
sone geluiden van zowel tweekleurige 
als bosvleermuis, werd een cassette met 
de geluidsopnalnen naar enkele kenners 
in het buitenland opgestuurd, onder 
meer naar prof. A. Ahlén (Zweden) en 
de heer Zingg (Zwitserland). Prof. 
Ahlén reageerde per brief als volgt: 
!I The first bal which is on tape În the 
beginning is rea/lv a Vespertilio murinus. I 
know this species very wel! and could 
immediately recognize it. Analyzing the 
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Bosvleerm u is. Foto Do van Dijk 

rhythm also showed thaf it was within the 
normal variaton". 

Over de opnalnen van de Nyctalus 
bevestigt Alhén desgevraagd dat dit 
geluid absoluut geen variatie kan zijn 
van de tweekleurige vleemluis. 
Vervolgens schrijft hij, wanneer de 
piekfrequentie precies zou zijn vastge~ 
steld, het volledig eens te zijn lnet de 
detenninatie als bosvleermuis. De heer 
Zingg wilde, als gevolg van weinig erva
ring met het door ons gebruikte type 
detector, geen zekere uitspraak doen 
over de Nyctalus. Wel venneldt hij dat 
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de ultrasone geluiden op de tape zeker 
van een bosvleermuis zouden kunnen 
zijn. 

Migratie 
Waarnelningen van soorten als twee
kleurige vleermuis en bosvleermuis 
boven een gebied als de Maasvlakte 
doen sterk vennoeden dat het om 
migrerende dieren gaat. Wellicht wer
den de dieren aangetrokken door de 
vele dansende insekten rond het licht 
van de vuurtoren. Ongetwijfeld is dit 
voor een vleernluis op trek een zeer 
welkoIne onderbreking, zeker wanneer 
het dier lange tijd (bedoeld of onbe
doeld) boven zee heeft gevlogen. Zowel 
de tweekleurige vleennuis als de bos
vleennuis kunnen over grote afstanden 
trekken (Broekhuizen et al., 1992). De 
tweekleurige vleennuis wordt tijdens de 
baltsperiode in Scandinavië bovendien 
vaak aangetroffen bij hoge gebouwen. 

De daaropvolgende nacht waren de 
dieren niet 111eer aanwezig op de 
Maasvlakte. Tijdens het bestijgen van 
de vuurtoren hebben we kunnen zien 
dat zich hier grote hoeveelheden nacht
vlinders, 111 ot jes en andere insekten op 
en rond de vuurtoren verzamelen. 

Voorkomen in West-Nederland 
De bosvleennuis werd vrij recent twee
n1aal gevonden in West-Nederland, 
nalnelijk op 5 septelnber 1979 op Texel 
en op 15 oktober 1990 te Den Helder 
(Boshanler, 1991). In het eerste geval 
werd de soort aanvankelijk als rosse 
vleermuis gedetennineerd. Hieruit blijkt 
dat niet altijd voldoende rekening wordt 
gehouden tnet de lnogelijke aanwezig
heid van bosvleennuis (zeker als trek
ker) in West-Nederland. 

De tweekleurige vleennuis wordt 
vanaf 1982 vrijwel ieder jaar gevonden. 
Dit betekent dat jaarlijks vele tientallen 
dieren in West-Nederland aanwezig 
inoeten zijn. Vondsten zijn tot nu toe 
gedaan in Vlissingen, Veere, Den Haag 
(3x), Rijswijk, Noordwijk, Haarlem, 
Alnsterdan1 (3x) en Breda. De dieren 
zijn gevonden in augustus-oktober, 
In aar ook in januari, februari, n1aart, 
mei en juni. In bijna alle gevallen betrof 
het adulte dieren; zowel lllannetjes als 
vrouwtjes (Lina, 1991). 

Nader onderzoek 
Uiteraard is het in het afgelopen najaar 
niet alleen gebleven bij bezoeken aan de 
Maasvlakte. Er werden ook bezoeken 
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gebracht aan de kust bij Scheveningen 
en Noordwijk. Dit leverde alleen een 
waarneming op van een ruige dwerg
vleennuis bij de vuurtoren van 
Noordwijk. 

In oktober en novelnber is tevens een 
aantal steden in de kuststrook bezocht, 
waaronder Scheveningen, Den Haag, 
Rijswijk, Delft, Rotterdam en Noord
wijk. Deze bezoeken hebben helaas nog 
geen aanvullende waarnelningen van de 
tweekleurige vleennuis opgeleverd. Wel 
werd in het centrU111 van Den Haag in 
oktober een lnogelijke waarnelning 
gedaan van de baltsroep van de twee
kleurige vleern1uis (Ined. G. Schreur). 
Herhaalde bezoeken leverden helaas 
geen enkel resultaat op. Omdat er geen 
opname kon worden gelnaa1ct van het 
geluid en er ook geen ultrasone gelui
den werden gehoord beschouwen we 
deze waarneming voorlopig als onbe
vestigd. 

In het najaar van 1993 willen we 
lneer aandacht gaan besteden aan even
tuele migratie van vleennuizen langs de 
kust. Misschien blijkt in de nabije toe
kOlnst dat soorten als tweekleurige 
vleennuis en bosvleermuis in het voor
en najaar regehnatiger voorkomen dan 
tot nu toe bekend is. Het aantal vond
sten van deze soorten in de kuststrook 
lijkt in deze richting te wijzen. Dit geldt 
ook voor algenlenere soorten als ruige 
dwergvleennuis en rosse vleermuis 
Nyctalus noc/ulo. Het regelnlatig posten 
bij vuurtorens of andere grote licht
bronnen is daarbij zeker aan te raden. 

~ 
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Freek Niewold 

De mate waarin bijvangsten optreden is een van de crite
ria bij de keuze van de mechanische vangmiddelen bij de 
lnuskusrattenbestrijding in Nederland. Dit was aanlei
ding voor het Permanent College van Overleg Mus
kusratten-bestrijding (PCOM) om een onderzoek te 
laten verrichten naar de aard en omvang van de bijvang
sten. Aan dit onderzoek werkten een jaar lang dertien 
bestrijders mee uit vier landschappelijk van elkaar ver
schillende gebieden, met elk een eigen specifiek vang
middelengebruik. Het onderzoek richtte zich op de 
selectiviteit van de gebruikte vangmiddelen, de omstan
digheden waaronder de bijvangsten werden gedaan en de 
omvang van de vangsten (Niewold, 1992). Hier zullen 
alleen de zoogdier-bijvangsten worden besproken. 

De uit N oord~Alllerika afkon1stige 
n1uskusrat Ondafra zibethicus, lid van de 
fan1ilie der woelratten, heeft zich inn1id
deIs over geheel Nederland verbreid. 
Alleen de provincie Noord-Holland 
heeft nog een geringe bezetting 
(PCOM, 1991). Het O1TI zijn graverij in 

Jaarlijks worden in Nederland cÎrca 400.000 mus
kusratten gevangen. Foto Dick Klees 

oevers, kaden en dijken en 0111 zijn 
vraat aan landbouwgewassen beduchte 
knaagdier wordt in Nederland bestre
den l11et verschillende soorten vanglnid
delen, zoals klelTIlnen, fuiken en drijf
kooien. De dieren worden bij hun 
bouwen en winterhutten gevangen. OlTI 
ook trekkende dieren te vangen worden 
het gehele jaar, maar vooral in de herfst 
en het vroege vOO1jaar vangn1iddelen in 
watergangen geplaatst. 

Met de verbreiding van de muskusrat 
in Nederland werd overal de bestrijding 
ter hand genon1en. Met het aantal 
bestrijders nanl ook het aantal vangsten 
toe (figuur 1). Op 1 januari 1991 waren 
301 bestrijders in dienst nlet een jaar
budget van ruim 26 nliljoen guJden 
(PCOM, 1991). 

In de dertien vanggebieden werden in 
totaal 4037 bijvangsten genleid, ver
deeld over 33 soorten. Hiervan betrof 
62% vissen, 21 % zoogdieren, 12% 
kreeftachtigen, 3% vogels en 2% amfi
bieën. Van de vissen, amfibieën en 
kreeftachtigen kon het lTIerendeel (75-
96%) levend worden teruggezet, wat bij 
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Figuur 1. Het verloop {logaritmisch uitgezet} van het aantal 
muskusrattenvangsten, het aantal professionele bestrijders 
en de gemiddelde vangst per bestrijder În Nederland 
(Niewold, 1992). 

Tabel 1. Het geschatte aantal jaarlijkse zoogdier-bijvangsten 
(het gemiddelde en de spreiding) voor het gehele land, op 
grond van de gemiddelde vangsten van de 13 bij de enquête 
betrokken bestrijders. Daarnaast de schattingen van de jaar
lijkse landelijke sterfte als gevolg van het verkeer en vormen 
van jacht of bestrijding (Niewold, 1992). 

Enquête Muskusrattenbestrijdîng Verkeer Jacht! 
aantal Bestrijding 

Woelrat 615 
Bruine rat 177 

Konijn 4 
Nerts 31 
Bunzing 16 
Hermelijn 1 
Wezel 2 
Egel 2 

totaal uitersten 

14192 7884- 25548 100 
4085 2738- 6094 20000 175000-

310 000 
92 35000 300 000 

715 284- 1805 
369 176- 773 3200 2000 

23 750 300 
46 3000 0 
46 50000 0 

de andere soorten sporadisch voor
kwrun. 

Zoogdiersoorten en aantallen 
Een aantal soorten kwanl herhaaldelijk 
in de vangsten voor, zoals de woelrat 
Arvicola terrestris, de bruine rat Rattus 
norvegicus, de bunzing Mustela putorius 
en de Alnerikaanse nerts Mustela vison. 
Van het konijn Oryctolagus cuniculus, 
de egel Erinaceus eUJ'opaeus, wezel 
Mustela nivalis en hermelijn Mustela 
erminea werden er slechts enkele 
gevangen. Op basÎs van het aantal vang .. 
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sten per bestrijder werd een schatting 
genlaakt van de landelijke vangstaantal
len per soort (tabel 1). Daarbij is een 
ollzekerheidslnarge aangegeven, waarbij 
rekening is gehouden nlet het feit dat de 
soorten niet toevallig over de vangge~ 
bieden verdeeld waren. 

De enquête onder de dertien bestrij
ders is slechts een steekproef. Uit eigen 
waarnemingen tijdens werkbezoeken 
kwaln naar voren dat de gegevens uÎt 
de enquête, vanwege onnauwkeurige re
gistraties en andere foutenbronnen, als 
de tninîmale vangstaantallen Inoeten 
worden beschouwd. Vermoedelijk die
nen deze aantallen Inet een factor 1,5 à 
2,0 vernlenigvuldigd te worden. Recen
te opgaven over bijvangsten uit een 
viertal provincies ondersteunen dit. In 
deze provincies werden jaarlijks genlid
deld 71 bunzingen, 23 nertsen, 10 her
melijnen en 533 bruine ratten gevangen. 
On1gerekend naar alle provincies zou
den deze opgaven landelijke vangstaan
tallen opleveren, die voor bunzing, brui
ne rat en hermelijn hoger dan de 
hoogste schatting, lnaaf voor de nerts 
lager dan de laagste schatting uit tabel 1 
zijn. Voor de landelijke schatting kun .. 
nen derhalve beter de hoogste waarden 
uit tabel 1 worden aangehouden. 

Onder de bijvangsten uit de vier pro
vincies bevonden zich af en toe ook een 
zwarte rat Rattus rattus, een woelmuis 
(Inicrotidae spec.), een haas Lepus euro
paeus, een eekhoorn Sciurus vulgaris, 
een n10l Talpa europaea en een steen
lnarter Martes foina. 

Sexe, leeftijd en seizoen 
Van woelratten en bruine ratten werden 
duidelijk lneer lnannetjes dan vrouwtjes 
gevangen (tabel 2). Ook van Wijngaar
den (1954) vond bij zijn onderzoek aan 
woelratten, die bij de bestrijding gevan
gen waren, een groot overschot aan 
lnannetjes. Onder de levend gevangen 
dieren van een plaatselijke populatie 
ll1et hoge dichtheid was de geslachts
verhouding echter gelijk. In het alge
meen hebben mannetjes bij zoogdieren 
een groter leef gebied en vertonen voor
al de juist volgroeide mannetjes een 
grotere neiging tot wegtrekken dan de 
vrouwtjes (Corbet & Harris 1991). Dit 
vergroot hun vangkans. 

Bij de roofzoogdieren was het aantal 
gevangen mannetjes niet significant 
hoger dan dat van de vrouwtjes, wat 
voornalnelijk een gevolg was van het 
geringe aantal vangsten. 



Onvolgroeide jongen werden WeInIg 
gevangen. Vennoedelijk ontsnapten 
jonge bruine ratten en jonge woelratten 
via de mazen van het gaas van de fui
ken en waren ze te klein voor de vangst 
in kleininen. 

In figuur 2 zijn voor drie soorten de 
nlaandelijkse vangkansen per controle 
weergegeven, met het soort vangmiddel 
en de provincie als belangrijke invloeds
factoren (Niewold 1992). De Inaande
lijkse verschillen droegen voor woelrat, 
bruine rat en nerts in sterke mate bij 
aan de verklaring van de vangsten. 

De vangst van woelratten met een 
piek in het voorjaar en lnaxima in de 
zomer wijkt af van het vangstpatroon 
van de andere twee soorten. Ook van 
Wijngaarden (1954) vond eenzelfde 
vangstpatroon in de ZOlner. Een verkla
ring hiervoor kan gezocht worden in 
een afnaIne van de bovengrondse acti
viteit in de winter. Bovendien zijn de 
leefgebieden dan kleiner. Het plaatselijk 
wegtrekken in de winter naar drogere 
gebieden, zoals dat elders is waargeno-

De 'fuik in pvc-buis' is ook een geschikt vangmiddel 
voor de vangst van woelratten. 

Foto Joop van Osch/IBN 

lnen (Jeppsson, 1987; Boyce, 1991), 
kan ook een verklaring zijn voor dit 
patroon. 

Bruine ratten werden vaker tijdens de 
herfst en de winter gevangen. Aan het 
eind van de winter liepen de vangsten 
sterk terug. Van bruine ratten is bekend 
dat ze in de naZOlner vanuit de bebou
wing vaak naar de rijpende gewassen op 
het veld trekken. 

Van de overige zoogdiersoorten wer
den de meeste vangsten in de herfst 
gedaan. Dit is de periode dat de jonge 
dieren op zoek gaan naar een eigen 
leefgebied. 

Relatie tot andere sterftefactoren 
De nleeste gevangen soorten zijn in 
Nederland talrijk te noelnen of kOlnen 
bijna overal nog voor en beschikken 
over een groot reproduktievermogen. 
Over de sterfte is minder bekend. Van 
een aantal door de lnens veroorzaakte 
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Figuur 2. Vangkansen van een drietal zoogdiersoor
ten per maand uitgedrukt als een gemiddeld percen
tage van de controles op vanglokaties met een of 
meer vangsten (Niewold, 1992). 

Tabel 2. Geslacht en leeftijd van de zoogdier-bijvangsten 
volgens de enquête (uitgezonderd Utrecht) en de werkbe
zoeken samen. 

Volgroeid Jong 

man vrouw onbekend 

Woelrat 36 19 29 9 
BruÎne rat 19 4 15 7 
Nerts 9 6 2 3 
Roofdier, overig 4 2 3 6 

st erft efacto ren kon op grond van gepu
bliceerde gegevens een schatting van de 
onlvang worden gemaakt (tabel 1). 
Over de sterfte door bestrijdingsmidde
len en andere giftige stoffen, door 
grond- en gewasbewerkingen, stroperij 
en bestrijdingsacties, waren geen getal
len beschikbaar. Alleen wat betreft de 
bruine rat kon een schatting worden 
gemaakt van het effect van bestrijdings
acties. 

Uit de tabel blijkt, dat voor veel soor
ten de totale door de ll1enS veroorzaak
te sterfte aanzienlijk is. De sterfte door 
de muskusrattenbestrijding is hierbij 
van ondergeschikt belang. Een uitzon
dering vonnt wellicht de woelrat. 

Effecten per soort 
Per soort worden de 1110ge1ijke effecten 
van de bijvangsten op de populaties 
bekeken. 

TlIoelratten 
Enkele bestrijders uit Overijssel, de 
Betuwe en Noord-Brabant was het 
opgevallen dat er de laatste jaren lnin
der woelratten voork01nen. Tijdens de 
werkbezoeken werden langs de water
gangen nog wel geregeld woelratten of 
sporen, keutels en vraatresten aange-
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troffen, maar dit was slechts op ruilu 
17% van de circa 1500 bezochte vang
plaatsen het geval. Grote dichtheden, 
zoals Van Wijngaarden (1954) die 
beschreef, werden niet meer waargeno
lnen. In vergelijking lnet een enquête 
onder lnuskusrattenbestrijders uit 1981 
(Leffering, 1983) was er een aanzienlij
ke vermindering van de vangsten: van 
8,1 woelratten per honderd gevangen 
muskusratten naar 0,5 in deze enquête. 

Bij de verschillende diensten en În
stemngen, die zich lnet schade aan 
gewassen bezighouden, zoals de 
Plantenziektenkundige Dienst en de 
Consulentschappen voor de tuinbouw, 
zijn de laatste jaren nauwelijks nog ern
stige klachten over schade binnengeko
men. 

Ofschoon harde getalsn1atige gege
vens ontbreken lijkt het dat de woelrat 
sinds de zeventiger jaren sterk in aantal 
is achteruitgegaan en lnogelîjk nog 
steeds achteruitgaat. Over de lnogelijke 
oorzaken hiervan zal nader onderzoek 
uitsluitsel moeten geven. 

In de lnuskusrattenbestrijding wordt 
de woelrat dikwijls beschouwd als een 
schadelijke soort. Veel bestrijders doen 
daarOln geen lnoeite on1 de vangsten 
daarvan te voorkomen. Op een aantal 
plaatsen was het aantal ook voor de 
vangst van woelratten geschikte vang
lniddelen zo hoog (3-7 per kilometer 
watergang), dat het niet is uitgesloten 
dat daar de woelratpopulaties behoor
lijk worden uitgedund. 

Bruine ratten 
Meldingen over de aanwezigheid van 
nluskusratten betroffen dikwijls bruine 
ratten. Op 13% van de bezochte vang
plaatsen werden bruine ratten of pren
ten, keutels en vraatsporen aangetrof
fen. De lneeste waarnelningen werden 
gedaan nabij bebouwingen en boerderij
en en in de herfst ook bij 111aïs- en 
graanvelden. Slechts op een enkele plek 
was er sprake van kolonievonning in 
het vrije veld. 

Muskusrattenbestrijders zijn in het 
algenleen niet erg ingenmuen lnet de 
vangst van bruine ratten, vanwege de 
risico's van het oplopen van ziekten. 
Ook kost het veel nloeite en tijd O1n de 
in de In azen van de fuik vastgebeten 
dieren te verwijderen. Gelet op de 
geschatte effecten van gerichte bestrij
dingsacties (tabel 1), is de O1nvang van 
de vangsten bij de lnuskusrattenbestrij
ding echter van geringe betekenis. 
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Amerikaanse nertsen 
De Alnerikaanse nerts is, evenals de 
muskusrat, in Europa als pelsdier inge
voerd. In Amerika wordt deze lnarter
achtige als één van de belangrijkste pre
datoren van de muskusrat beschouwd. 
De vangsten van een nerts samen met 
een lnuskusrat in één fuik, wijzen er op 
dat de Alnerikaanse nerts ook hier op 
lnuskusratten jaagt. 

In tegenstelling tot enkele andere 
Europese landen hebben zich in Neder
land nog steeds geen zelfstandige popu
laties van deze soort gevestigd (Hoeve 
& Wijlaars, 1992). In Nederland wer
den pas vanaf 1957 geregeld nertsen 
gevangen, waarbij het voornanlelijk ging 
Oln ontsnapte exemplaren. De meeste 
dieren werden in de onmiddellijke na
bijheid (minder dan 3 kilometer) van 
nertskwekerijen gevangen (Litjens, 
1984), wat ook tijdens dit onderzoek 
het geval was (figuur 3). Er was een 
piek in de vangsten in de herfst, over
eenkOlnend met de pelstijd in de kwe
kerijen wanneer de ontsnappingskans 
het grootst is. Bovendien hadden de 
meeste gevangen dieren een van het 
wi1dtype afwijkende vachtkleur (zilver, 
lichtbruin). De nertsen uit deze enquête 
zijn dus zeer waarschijnlijk ook ont
snapte exenlplaren. In 1988 werden er 
circa twee lniljoen in fokkerijen gehou
den. Daarvan ontsnapten er volgens 
tabel 1 dus jaarlijks enige honderden. 

Of Amerikaanse nertsen zich ooit als 
zelfstandige populatie in Nederland zul
len vestigen is de vraag. De grote vang
gevoeligheid voor bijna alle bij de lnus
kusrattenbestrijding in gebruik zijnde 
vangnliddelen en de grote, langgerekte 
leefgebieden van deze dieren langs 
watergangen, maken hun vangkans erg 
groot. Ten gevolge van het voortgaande 
domesticatieproces zul1en de ontsnapte 
nertsen steeds lneer nl0eite hebben zich 
in de natuur aan te passen. Hun verwil
deringskansen zullen dus door de lnus
kusrattel1bestrijding extra worden be
perkt, nog afgezien van mogelijke 
negatieve effecten van giftige stoffen in 
prooidieren en opgeslagen in waterbo
deIns (Hoeve & Wijlaars, 1992). 

Bunzingen 
De bunzing is een inheelnse ll1arterach
tige die nog op veel plaatsen in 
Nederland voorkOlnt, maar de aantallen 
zijn 1110eilijk te bepalen. Bunzingen heb
ben grote leef gebieden, waarbij dikwijls 
de oevers van watergangen worden 

Verschillende typen fuiken die in duikers worden 
geplaatst. Foto Joop van OschjlBN 

7 

o 1-2 >2 

Aantal nertsfarms per vanggebied 

Figuur 3. Het gemiddelde aantal vangsten van nert
sen in de vanggebieden met een verschillend aantal 
nertskwekerijen. (Het cijfer boven de kolom geeft het 
aantal vanggebieden aan. 

Drijfkooi met lokaas voor de vangst van muskusrat
ten. Onder water bevindt zich een verdrinkfuik. 

Foto Joop van OschjlBN 
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bezocht. Evenals de Amerikaanse nerts 
is de bunzing een n10gelijke predator 
van de llluskusrat. Kwantitatieve gege
vens over predatie op llluskusratten 
ontbreken, maar de vondst van enkele 
van bovenaf opengewerkte bouwen kan 
er op wijzen dat bunzingen op jonge 
n1uskusratten jagen, 

Tijdens de werkbezoeken aan de 
lnuskusrattenbestrijders werden slechts 
af en toe langs de oevers prenten, lllest 
en holen van deze soort waargenOlnen. 
Toch hadden enkele bestrijders de 
indruk dat er sprake was van enig her
stel na de vennoedelijke achteruitgang 
als gevolg van de ingrijpende land
schapsveranderingen in de periode 
1960-1985 (Broekhuizen, 1987). 
Siebenga (1984, 1986) konlt op grond 
van het verloop van de vangstaantallen 
van een aantal bunzingvangers en jagers 
tot dezelfde conclusie. 

Een deel van de bestrijders be
schouwde de vangst van bunzingen als 
nadelig voor de nluskusrattenbestrij
ding, lllaar een ander deel deed weinig 
n10eite 0111 vangsten te vOOrkOl1len. De 
lneeste bunzingen werden in de herfst 
in zich boven water bevindende vang
nliddelen gevangen. 

De jacht op bunzingen kent een 
schoontijd van 15 februari tot 15 augus
tus. Stroperij, in enkele streken deel uit
ll1akend van traditionele jachtwijzen, is 
plaatselijk nlogelijk belangrijker, maar 
de effecten zijn niet te kwantificeren. De 
bijvangsten per vallggebied en de lande
lijke schattingen geven geen aanleiding 
onl belangrijke effecten van de vangst 
op de populaties te veronderstellen (zie 
tabel 1). Plaatselijk zou de vangst van 
een bunzing, 111et name in het vOOljaar, 
wel tot een tijdelijke vern1indering van 
de predatiedruk op de muskusratten 
kunnen leiden. 

Aanbevelingen 
Om het aantal bijvangsten bij de mus
kusrattenbestrijding aanzienlijk te kun
nen beperken, zouden fuiken en drijf
kooien nloeten worden voorzien van 
een ol1tsnappingsopening voor kleine 
dieren of van grof gaas met bijvoor
beeld een lnaaswijdte van 2,5 x 5,0 cen
timeter. Verder dient het boven water 
plaatsen van kleinmen en fuiken te wor
den beperkt. In de bij het onderzoek 
betrokken vanggebieden zouden deze 
maatregelen de vangsten van woelratten 
11let circa 40%, die van bruine ratten 
met meer dan 50% en die van vogels 
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l11et 24% hebben venninderd, zonder 
noelnenswaardige effecten op de 111US

kusrattenvangsten. Verder is te ver
wachten dat hierdoor de vangsten van 
de inhee11lse kleine ularterachtigen tot 
de uitzondering gaan behoren en dat 
tevens de vangsten van kikkers, padden 
en rivierkreeften zullen verll1Înderen. -1"l 
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Dennis Wansink 

In de zomer van 1992 verscheen een aanzet voor een 
beschermingsplan voor de das in Drenthe. Daarmee was 
Drenthe een van de laatste provincies die overging tot 
het opstellen van een beschermingsplan, zoals omschre
ven in het dassenbeheersbeleid uit 1984 van het ministe
rie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het kwam 
bijna te laat. Er werd veel gestroopt in Drenthe en één 
belangrijke burcht was reeds verlaten. Nu, een jaar later, 
lijkt de situatie zich te herstellen en heeft het ministerie 
aan een student van de Milieukunde opleiding te 
Deventer gevraagd een concrete invulling te geven aan 
het bescherlningsplan. 

Een typisch dassenleefgebied in Drenthe: de bos
wachterij Hooghalen Foto DennÎs WansÎnk. 

In Drenthe hebben waarschijnlijk nooit 
veel dassen Meles me/es geleefd. Aan 
het begin van deze eeuw was hun ver
spreiding beperkt tot de rand van het 
Drents Plateau en het dal van de 
Drentse A (Wiertz & Vink 1986). Ook 
nu bevinden zich daar nog enkele geïso
leerde, lnaar bewoonde burchten. Sinds 
een aantal jaren bevinden zich boven
dien twee kleine populaties in Midden
Drenthe en in het dal van de Reest. 

de geïsoleerde ligging van 
deze populaties is het verbazingwek
kend dat in Drenthe nog steeds dassen 
leven. Aan de andere kant vraag je je af 
waarom ze niet op meer plaatsen voor-

komen) want veel gebieden voldoen op 
het eerste gezicht aan de eisen die das
sen aan hun leefgebieden stellen. Figuur 
1 geeft een beeld van de nlogelijk voor 
dassen geschikte gebieden in Drenthe. 
De figuur is saInengesteld aan de hand 
van een analyse van de burchtlokaties, 
die sinds 1960 in Drenthe bekend zijn. 
In totaal zijn 72 burchtlokaties onder
zocht. Het bleek dat de Drentse dassen 
hun burchten voornamelijk bouwen in 
bossen, zowel naald- als loofbos, op de 
niet extreem droge, lemige tot leemar
Ine zandgronden. In de direkte nabij
heid van deze burchten liggen landw 

bouwgronden en kleinschalige, struk
tuurrijke biotopen, waaronder graslan
den, struwelen, ruigten en houtwallen. 
Deze combinatie van biotopen is in 



ZOOGDIER (4) 93/3 

Figuur 1. 

• bestaande leefgebieden 
m te ontwikkelen leefgebieden 
l!i1 verbindingszone met "stepping stones" 

A. Geschikte leefgebieden voor dassen in Drenthe. 
B. Beleidsplan Drentse das. 

Drenthe vooral te vinden op het grens
gebied van de beekdalen en de hogerge
legen zandgronden en rivierduintjes. 
Binnen de provincie voldoen vele plaat
sen aan deze beschrijving. WaarOln ves
tigen de dassen zich hier dan niet? 

Geleidelijke uitbreiding 
Om te beginnen is het lnogelijk dat 
geen dispersie (wegtrekken van jonge 
dieren) optreedt. Met andere woorden, 
jonge dassen die hun familie verlaten 
zouden zich niet buiten de bestaande 
populaties wagen Oln een nieuw leefge-
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bied te zoeken. Dit blijkt allenninst het 
geval. Jaarlijks worden dassen buiten de 
twee populaties waargen0111en of dood
gereden. De plaatsen waar de dassen 
gezien of gevonden worden blijken 
bovendien samen te vallen lnet de 
gebieden uit figuur 1. Het is dus niet zo 
dat de dassen de potentiële leef gebieden 
niet (kunnen) bereiken. 

Oln zich blijvend in deze gebieden te 
vestigen moet echter nog aan een ande
re voorwaarde worden voldaan. Er 
Inoeten ook dassen van het andere 
geslacht aanwezig zijn. De kans dat een 
nlannetje en een vrouwtje tegelijkertijd 
een geschikt leefgebied bereiken en 
elkaar ook nog aanvaarden, is erg klein. 
Dat blijkt wel uit de lnoeite die het kost 
Oln uitgezette dassen (mannetjes en 
vrouwtjes) op de plaats van uitzetting te 
houden. Zo heeft de helft van de elf 
dassen die het afgelopen jaar bij 
Olnnlen zijn uitgezet het gebied alweer 
verlaten (mond. med. Jaap Mulder). 
Ook Müskens & Broekhuizen (1993) 
concluderen aan de hand van verkeers
slachtoffers en terugvangsten van geta
toeëerde dassen dat de mobiliteit van de 
Nederlandse dassen hoog is, nlaar dat 
vestiging vooral plaatsvindt daar waar 
reeds dassen leven. De situatie in 
Drenthe blijkt in dit opzicht niet anders 
te zijn. De burchten waar zich de afge
lopen jaren blijvend nieuwe dassenfalni~ 
lies gevestigd hebben liggen allemaal 
binnen of aan de rand van de twee 
bestaande populaties. Uitbreiding van 
het areaal vindt dus zeer geleidelijk 
plaats. De populatie in het Reestdal is 
een goed voorbeeld. Deze populatie 
vindt haar oorsprong in de boswachterij 
Staphorst. Geleidelijk aan heeft deze 
populatie zich uitgebreid naar het noor
den. De opmars stuit mOlnenteel op de 
Rijksweg Meppel-Hoogeveen en de 
Hoogeveensche Vaart, zodat de uitbrei
ding nu in oostelijke richting verloopt. 

Het areaal dat door de populatie in 
Midden-Drenthe bezet wordt, is de laat
ste tien jaar nauwelijks veranderd. Zeer 
waarschijnlijk is dit te wijten aan de 
intensieve stroperij die tot in de jaren 
tachtig plaatsvond. In 1989 werden bij 
vijf burchten sporen van stroperij 
gevonden, bestaande uit klenlnlen, ver
giftigd fruit en zelfs een traangasgranaat 
De intensieve surveillances door lnede~ 
werkers van Staatsbosbeheer hebben 
hier een eind aan genlaakt en de verla
ten burchten worden nu weer door das
sen bewoond. 

I 



Voedselarm millieu 
Er is nog een mogelijke reden die uit
breiding van de bestaande populaties 
belelnlnert. Drenthe staat bekend als 
een provincie lnet een zeer voedselarm 
tnilieu. Waarschijnlijk gaat dit ook op 
voor dassen. Uit maaganalyses van 
doodgevonden dassen is gebleken dat 
de dassen uit Midden-Drenthe en het 
Reestdal voornanlelijk kleine zoogdie
ren en maïs eten (zie figuur 2). 
Regenwornlen, lneestal het stapelvoed
sel voor dassen, komen nauwelijks voor 
in hun dieet. Waarschijnlîjk is het aan
deel regenwonnen laag, omdat er van
wege het hoge zuurgehalte van de 
bodem weinig regenwonnen in Drenthe 
voorkonlen (Wiertz & Vink 1986; 
Butter 1990). Kleine zoogdieren en 
lnaïs vormen het alternatief, lnaar zijn 
lnoeilijker te belnachtigen of zijn slechts 
gedurende een deel van het jaar 
beschikbaar. De dassen moeten regel
Inatig grote afstanden afleggen om hun 
dagelijkse kostje bijeen te scharrelen. 
Het leefgebied van een Drentse dassen
familie kan daardoor erg groot worden: 
tot zo'n 5 vierkante kilometer. De kans 
dat ze tijdens hun voedseltochten wegen 
Inoeten kruisen is dan erg groot. Zelfs 
in Midden-Drenthe, waar het wegennet 
niet zo dicht is, worden regelmatig das-
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Figuur 2. Dieet van dassen in Noord-Nederland. 
Gewichtspercentages van voedsel aangetroffen in 
magen van dode dassen. Bron: JBN-Arnhem. 
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sen doodgereden. Er worden zelfs 
zoveel dassen doodgereden dat het niet 
uitgesloten is dat de uitbreiding hier
door wordt beletntnerd. Jonge dassen 
zouden het gebied niet behoeven te ver
laten, Olndat er altijd wel een burcht 
leeg staat waarvan de bewoner kort 
geleden in het verkeer is omgekonlen. 

Het is goed nl0gelijk dat een aantal 
van de potentiële leefgebieden in figuur 
1 onl deze reden niet door dassen 
bewoond wordt. Landschappelijk lijken 
ze geschikt voor dassen, lnaar er is te 
weinig ruÎ1nte onl zowel voldoende 
voedsel te vinden als potentiële bedrei
gingen, zoals verkeerswegen, te lnijden. 
Dit zou betekenen dat het aantal gebie
den dat werkelijk geschikt is voor per
lnanente bewoning door dassen kleiner 
is dan figuur 1 suggereert. 

Verbeteringen noodzakelijk 
Drenthe vormt een belangrijke schakel 
tussen de populaties in Midden
Nederland, Friesland en Noord-Duits
land. Het is daaronl van belang de 
Drentse populaties te behouden en zo 
lnogelijk uit te breiden. 

Uit het voorgaande bleek dat niet 
precies bekend is waaronl de dassen
stand in Drenthe zich niet uitbreidt. Het 
argunlent dat de potentiële leefgebieden 
onbereikbaar zijn voor dassen gaat in 
ieder geval niet op. De oorzaak moet 
eerder gezocht worden in de kwaliteit 
van de leefgebieden of de afstand tussen 
de leefgebieden, of beide. Bij kwaliteit 
gaat het dan om de afwezigheid van 
voldoende voedsel en de aanwezigheid 
van bedreigende factoren zoals stroperij 
en verkeer. Afstand speelt in zoverre 
een rol, dat de kans dat een lnannetje 
en een vrouwtje hetzelfde leefgebied 
bereiken kleiner wordt naarmate dat 
leefgebied verder verwijderd is van een 
ander leefgebied, waarin reeds dassen 
wonen. 

Voor het behoud van de das in 
Drenthe is het van essentieel belang dat 
de kwaliteit van de leefgebieden verbe
tert, te beginnen nlet de bestaande po
pulaties. Daarnaast Inoet de nadruk lig
gen op het creëren van nieuwe 
leefgebieden op korte afstand van 
elkaar, binnen zogenaanlde verbin
dingszones. Het uitzetten van dassen 
kan dit proces versnellen, l11aar zoals uit 
de ervaringen bij Onllnen blijkt, Inoet 
men dit niet overschatten. Het uitzetten 
van dassen in bestaande populaties of 
aan de rand van bestaande populaties 
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heeft waarschijnlijk een grotere kans 
van slagen dan het uitzetten van dassen 
in nienlandsland. 

Het begin is er 
Nu, een jaar na het geven van een aan
zet tot een beschernlingsplan, zijn de 
ontwikkelingen voor de Drentse das op 
Inacroniveau gunstig. Rijkswaterstaat 
laat uitzoeken waar in Drenthe voorzie
ningen nodig zijn voor dassen en ande
re zoogdieren om rijkswegen levend 
over te steken. Er is een Dassen
werkgroep Drenthe opgericht, die 
sanlen nlet Staatsbosbeheer de burch
ten controleert. Het Consulentschap 
NBLF geeft een concrete invulling aan 
het Drenthse dassenbeschermingsplan. 
Tenslotte is een belangrijke burcht in de 
boswachterij Sleenerzand, aan de rand 
van de bestaande populatie, weer 
bewoond. Bovendien worden op 26 
oktober 1993 dassen uitgezet in de 
buurt van Oldeberkoop, halverwege de 
Friese en de Drentse populaties. 

Op nlicroniveau (binnen de bestaan
de populaties) is nog niets ondernOlnen. 
De weg Schoonloo-Elp vonnt nog 
steeds een dodelijke barrière (dit jaar 
zijn alweer twee dassen doodgereden) 
en een belangrijk voedselgebied in 
Midden-Drenthe, de Elperstroonl, 
dreigt te verdwijnen onldat het beheer 
gewijzigd wordt: geen begrazing nleer 
door koeien, n1aar een natuurontwikke
lingsgebied voor planten. ~ 
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Dirk Criel 

Sinds Vlaanderen een eigen regering kent, bestaat er 
ook een ministerie van Leefmilieu en Huisvesting dat de 
bevoegdheid heeft inzake natuurbehoud. Sedert januari 
1992 wordt dit ambt waargenomen door de Vlaamse 
minister Norbert De Batselier, die sindsdien een aantal 
belangrijke initiatieven heeft aangebracht om de 
bescherming van onze zoogdieren te verbeteren. 
Uiteraard vragen nog vele problemen om een oplossing 
en dit was voor Zoogdier voldoende reden een gesprek 
met de lninister te hebben en hem te polsen over de 
toekomstige ontwikkelingen. 

Bestaan er În Vlaanderen specifieke richtlijnen 
of intenties om een beleid rond zoogdieren op 
gang te brengen en binnen welk wettelijk 
kader kan in Vlaanderen een beleid rond zoog
dieren worden ontwikkeld? 
De Batselier: In het raam van het natuuront
wikkelingsplan voor Vlaanderen wordt een 
beleid ontwikkeld volgens vijf hoofdlijnen. 
Eén van deze hoofdlijnen OInvat een 
soortgericht beleid, dat ook reeds În het ver
leden veel aandacht kreeg. In vergelijking 
met de ons omringende landen staat het 
Vlaamse Gewest, wat de beschenning van 
de inheelnse soorten betreft, in de voorste 
gelederen. Alle diergroepen worden daarbij 
betrokken. Europees en internationaal beke
ken werd de aandacht lang toegspitst op de 
bescherming van de vogels, waarschijnlijk 
OIndat deze klasse het Ineest opvalt in de 
natuur en onldat zij inderdaad ook het 
meest kwetsbaar is. Thans wordt in een aan
tal internationale akten, waaronder het 
Verdrag van Bern en de zogenaanlde 
Habitatrichtlijn, ook veel aandacht geschon
ken aan de beschenning van zoogdieren, 
vissen en ongewervelden. De Vlaanlse 
reglementering zal, voor zover nog nodig, 

aan die akten worden aangepast. Dit gebeurt 
in satnenwerking met het Instituut voor 
Natuurbehoud en, wat bepaalde zoogdieren 
betreft, met het Instituut voor Bosbouw en 
Wildbeheer . 

Een groot aantal zoogdieren, zoals de otter en 
de das, benodigt een uitgestrekt leefgebied. 
Door de versnippering en de ruimtelijke wanor
de geeft het overleven van deze soorten 
aanzienlijke problemen. Een doeltreffend 
beleid vraagt om een globale aanpak en groot
schalige maatregelen. Meent U dat er kansen 
zijn om het voortbestaan van deze soorten te 
waarborgen, of berust dit op ijdele hoop? 
De Batselîer: Naast het soortgerichte beleid 
tekent het natuurontwikkelingsplan ook een 
gebiedsgericht beleid uit, dat, uitgaande van 
de sterke versnippering van de open ruÎInte 
in het verstedelijkte Vlaanderen, streeft naar 
de aanwijzing van een sanlenhangend en 
georganiseerd geheel van gebieden waarin 
getracht zal worden een offensief natuurbe
houdsbeleid te voeren. Dit sainenhangend 
geheel van gebieden kreeg de naaln van 
11 Groene Hoofdstructuur". In het raaln van 
de Groene Hoofdstructuur zal getracht wor~ 
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den gebieden van diersoorten Inet een grote 
actieradius te beschermen, onder lneer via 
het aflijnen van natuurkern- en 
natuurverbindingsgebieden. Zo werd de 
Voerstreek, een belangrijk leef gebied van de 
das, in de voorlopige kaarten van de Groene 
Hoofdstructuur opgenomen, gedeeltelijk als 
natuurkerngebied en gedeeltelijk als natuur
ontwikkelingsgebied. De IJzervallei, een 
lnogelijke vestigingsplaats voor de otter, 
werd als eerste ecologisch iInpulsgebied in 
Vlaanderen aangewezen. Ik verheel echter 
niet dat dit gebiedsgerichte beleid nog in zijn 
beginfase verkeert en dat het Inoet rekening 
houden nlet veel gevestigde belangen. 

In het buitenland zijn voor verschillende zoog
dieren soortbeschermingsplannen opgemaakt. 
Ook in Vlaanderen wordt gewerkt aan een 
soortbeschermingsbeleid. Welke soorten 
worden beoogd en hoe worden de 
bescherrningsplannen in praktijk omgezet? 
De Batselier: In het ra aln van de Benelux
werkgroep Jacht en Vogels werd reeds 
overleg gepleegd over soor
tenbeschernlingsplannen, onder Ineer voor 
patrijs, das, korhoen en bOOlnkikker. 
Concreet werd reeds een 
soortenbeschermingsplan voor de patrijs in 
Zuid-Limburg uitgewerkt en werd aan een 
studiebureau opdracht gegeven Oln voor die 
streek ook de nodige gegevens te 
verzalne1en voor het opstellen van een soor
tenbeschermingsplan voor de das. Het nut 
van dergelijke plannen kon, ook in het 
buitenland, nog niet worden geineten, maar 
algeineen gel10lnen wordt het belang ervan 
aanvaard. 

Kampt U niet met het probleem dat de kennis 
rond zoogdieren in Vlaanderen zeer beperkt is 
en welke weerslag heeft dit op uw beleid? 
De kennis over zoogdieren is zeker niet 
kleiner dan deze over andere diergroepen, 
met uitzondering van de vogels en de 
vissen. De belangstelling van de man in de 
straat voor deze laatste twee groepen is 
altijd zeer groot geweest, wat rechtstreeks 
ten goede is gekonlen aan de 
kennisvergaring over die groepen. Thans 
heeft het Instituut voor Natuurbehoud de 
permanente opdracht om wetenschappelijke 
infonnatie over zoogdieren te verzamelen. 

Beschikt U over een soort "rode lijstl! van 
bedreigde zoogdiersoorten en meent U dat dit 
een nuttig instrument kan zijn om de bescher
ming op gang te brengen? 
De Batselier: Mijn administratie heeft van 
mij opdracht gekregen om een rode lijst van 
zoogdieren op te stellen. Dit gebeurt in 
samenwerking met het Instituut voor 
Natuurbehoud. De zogenamnde "rode 
lijsten" kunnen nuttige instrumenten voor 
de beschenning van bepaalde diersoorten 
zijn. Ik verwacht evenwel meer heil van het 
geïntegreerd gebiedsgericht beleid, zoals de 
bekkenwerking, de ecologische inlPulsgebie
den, de regionale landschappen en later de 
Groene Hoofdstructuur Oln tot een 
daadwerkelijke verbetering van de 
natuurwaarden en de lnilieukwaliteit te 
komen. 
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Mijn administratie heeft opdracht gekregen een rode 
lijst over zoogdieren op te stellen. 



Wordt er met betrekking tot zoogdier soorten 
een (taal)grensoverschrijdend overleg gevoerd? 
Geeft dit aanleiding tot gezarnenlijke 
projekten? 
De Batselier: Er bestaat bij 111ijn weten 
slechts weinig belangstelling voor grensover
schrijdende beschermingsprojektell bij de 
bevoegde diensten in andere gewesten. 

Het is een merkwaardig verschijnsel dat alle 
roofoogelsoorten reeds jarenlang streng worden 
beschermd, te/wijl dit met de roofzoogdiersoor
ten geenszins het geval is. Nochtans vervullen 
beide diergroepen dezelfde ecologische functie. 
Wat belet U om de rooftoogdieren hetzelfde 
wettelijke statuut toe te kennen als de 
roofiJogels? 
De Batselier: Zowel op internationaal als op 
Europees vlak is het een feit dat de bescher
lning van roofzoogdieren verschilt van de 
strengere beschenning die aan roofvogels 
wordt gegeven. Dit verschil stoelt onder 
lneer op de nlÎndere belangstelling voor 
roofzoogdieren en op de grotere schade die 
zij kunnen berokkenen. Ook de roofvis 
wordt lninder sterk beschern1d dan de roof
vogels. In het Verdrag van Bern en in de 
zeer recente Habitatrîchtlijn wordt de 
exploitatie van enkele kleine roofzoogdieren 
toegestaan. Volgens dezelfde gedachten-

De Batselier: Een verbod op het bezit van roofdieren 
is niet wenselijk, omdat deze soorten in Wallonië nog 
gevangen en vrij verhandeld mogen worden. 

gang stel ik vast dat de beschikking die, in 
uitvoering van de Benelux-overeenkOlnst op 
het gebied van de jacht en de vogelbescher
lning van 1970, de soorten aanwijst die in 
Beneluxverband als wild worden 
beschouwd, nog diverse roofzoogdieren 
bevat, waaronder bunzing, hernlelijn, wezel, 
bOOln - en steennlarter. De jacht en de 
bestrijding van deze vijf zoogdiersoorten 
wordt echter sinds 1983 in het Vlarunse 
gewest niet meer toegestaan en ook de han
del in die soorten is verboden. In Wallonië 
is dit niet het geval. 

Rond de vos wordt reeds jaren lang een brede 
maatschappelijke discussie gevoerd. Door de 
recente uitbreiding van de vos in Vlaanderen 
zijn de tegenstellingen tussen 
vossen beschermers en jagers opnieuw ftl gepo
lariseerd. Welk is uw standpunt in deze discus
sie en meent U niet dat er voldoende kennis 
voorhanden is om in deze materie een 
beslissing te nemen rond het al dan niet 
beschermen van de vos? 
De Batselier: De vos, die op dezelfde lijst 
voorkoll1t, geniet in het VlaalTISe Gewest 
een schoontijd van 1 februari tot en ll1et 30 
juni. Ook bestaan er specifieke verbods-
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bepalingen, die zijn opgenomen in het 
openingsbesluit van de jacht en die de 
vosseburchten beschennen. Noch in de 
andere Beneluxlanden noch in het Waalse 
gewest is dit het geval. 

Enerzijds wordt aan de vos in Vlaanderen een 
schoontijd toegekend, anderzijds is het gehele 
jaar door de bestrijding toegelaten. Ziet U hier~ 
in geen tegenstelling die vraagt om wantoestan-
den, waartegen in het geheel niet kan worden 
opgetreden? Bovendien werden onlangs een 
aantal beslissingen rond de jacht op vosse
burchten afgezwakt. Wat was de aanleiding 
hiertoe en heeft U geen schrik dat dit geii1ter
preteerd wordt als een toegeving aan de jagers? 
De Batselier: Het terugbrengen van de 
beschenningszone rond de vosseburchten, 
van 50 Ineter tot 25 Ineter, doet niets af aan 
de doelstelling 0111 de verstoring van de vos
seburchten te verhinderen. Deze maatregel 
is in wezen bedoeld om de beschenning en 
de Inigratielnogelijkheid van de das te 
garanderen. Dat dit aangekondigd wordt als 
een toegeving aan de jagers is van onderge
schikt belang. Een !lbrede Inaatschappelijke 
discussie ll is nog geen consensus over de 
beschenning van de vos. Terzake moet een 
objectieve discussie worden gevoerd. 
Uitdrukkingen zoals "toegevingen aan de 
jagers" zijn te sterk gekleurd. Wat de bestrij
ding van de vos betreft, meen ik dat niet de 
belangen van de jagers alleen de doorslag 
geven, want ook de klachten van houders 
van neerhofdieren nenlen in aantal toe. 
Vandaar dat de mogelijklleid tot bestrijding 
van de vos enkel in geval van schade behou
den blijft. Ik ben van oordeel dat de uitbrei -
ding van de vossepopulatie in Vlaanderen 
een natuurlijk verschijnsel is en niet enkel te 
wijten is aan de ingrepen van de nlens in 
zijn biotoop. Hiennee zal in de toekOlnst 
rekening gehouden Inoeten worden. 
Daarom is het nodig dat deze ontwikkeling 
verder gevolgd en bestudeerd wordt, Oln in 
een volgende fase een onderbouwde en ver
antwoorde beslissing te kunnen nelnen over 
de bescherming en/ of bejaging van de vos. 
Ik meen echter wel dat het Vlaalnse Gewest 
inzake de beschemling van de vos en van 
de kleine marterachtigen toonaangevend is. 

Het gebruik van klemmen, inloopkasten 
zonder vluchtopening en andere verdelgingstui
gen is in Vlaanderen verboden. Niettemin is de 
handel in deze tuigen toegelaten. Ook is het 
nog steeds toegelaten om soorten waarop de 
jacht is gesloten te prepareren. Waarom 
worden geen maatregelen genomen om de ver
koop van verdelgingstuigen en het bezit van 
roofdieren te verbieden? 

De Batselier: De klenlll1en, die in de handel 
beschikbaar zijn en die door de 
bontverordening vanaf 1995 niet worden 
verboden, kunnen ook voor de vangst van 
niet beschermde diersoorten, zoals de 111US

kusrat, worden gebruikt. Een 
verkoopverbod is daarOln niet aangewezen. 
Bovendien ontbreekt een wettelijke of 
decretale basis daartoe. Op talrijke plaatsen 
worden opgezette roofdieren in bezit gehou
den die SOlns lang geleden werden opgezet. 
Ik acht het niet wenselijk het bezit en de 
handel daarin te verbieden, des te Ineer daar 
die soorten in Wallonië en in onze buurlan
den gevangen nl0gen worden en zelfs vrij 
nlogen worden verhandeld. 

Regelmatig worden overtredingen vastgesteld 
op de jachtwetgeving en de wetten op het 
natuurbehoud. Daarbij is het moeilijk en 
meestal zelft onmogelijk om de overtreder(s) 
op te sporen en aan te klagen. Meent U niet 
dat de huidige wetgeving tekort schiet om legen 
overtreders op te treden? 
De Batselier: Ik Ineen niet dat de huidige 
wetgeving inzake jacht en natuurbehoud 
tekort schiet. Wel denk ik dat het gebrek 
aan voldoende controle in het veld een pro
bleenl VOflllt. De uitgestrektheid van de te 
controleren gebieden is daarvan één 
oorzaak. DaarOln heb ik opdracht gegeven 
na te gaan op welke wijze er een betere 
satnenwerking kan plaatsvinden tussen de 
bevoegde anlbtenaren van het Viaainse 
Gewest en de politie- en rijkswachtdiensten. 
Specifiek voor wat betreft de dierenbescher
n1Îng en het natuurbehoud is bijko111ende 
opleiding en deskundigheid bij de politie en 
de rijkswacht wenselijk. De eerste contacten 
tussen het gewest en de federale overheid 
om in een bijkOlnende vorming te voorzien 
werden reeds gelegd . 

In de Vlaamse Hoge Jachtraad en de Hoge 
raad voor Natuurbehoud zijn geen specialisten 
in zoogdieren opgenomen. Ook kan geen enke
le zoogdierenverenigiJ1g aanspraak maken op 
een subsidie en zijn slechts zeer weinig projek
ten rond zoogdieren gepland. Ziet U dit niet als 
een veJWaarlozing van deze sector van het 
natuurbehoud? 
De Batselier: Diverse projekten inzake 
bescherming van zoogdieren werden door 
mijn diensten de laatste jaren contractueel 
ondersteund. Bovendien zijn de grote 
natuurverenigîngen, die gesubsidieerd 
worden, ook actief op het terrein van de 
zoogdierenbescherming. Verenigingen, 
onder andere actief op het vlak van 
faunabeheer, die niet onder de erkende ver" 
enigingen in het kader van het Mina-decreet 
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vallen, kunnen op basis van het Besluit van 
de Vlaalnse Executieve van 16 december 
1992 gesubsidieerd worden. In de door U 
geciteerde raden is telkens minstens één 
deskundige inzake zoogdieren opgenOJuen. 
Bovendien doet het Instituut voor 
Natuurbehoud onderzoek inzake zoogdieren 
en zal dit, na invulling van de personeelsfor
l11atie, ook het geval zijn voor het Instituut 
voor Bos- en Wildbeheer. 

In Nederland worden reeds jarenlang bij 
wegen voorzien ingen aangelegd voor 
zoogdieren, ander meer vaar reeën en dassen. 
Zijn er ook in Vlaanderen plannen in die zin? 
We denken hierbij in het bijzonder aan de 
Super Snelle Trein, de verbreding van het 
Albertkanaal en de autosnelweg E313. 
De Batselier: De buitendiensten bevoegd 
voor natuurbehoud van het bestuur 
Natuurbehoud en -Ontwikkeling hebben 
reeds een onderzoek gewijd aan de gevolgen 
van de aanleg van de SST en de nodige 
voorstellen gefonnuleerd, onder lneer voor 
doorgangen, ten behoeve van de NMBS. 
Ook werden op diverse plaatsen langs de 
Lünburgse kanalen reewildtrappen geïnstal
leerd op advies van de Dienst Waters en 
Bossen. In het raaln van de thans lopende 
overeenkOlnst lnet betrekking tot de 
beschenning van de das in Zuid-Litnburg 
worden ook aanbevelingen in die zin 

De nadelen van de SST-spoorlijn voor zoogdieren 
kunnen worden beperkt door doorgangen aan te leg
gen. Foto Fabien Charafi 

verwacht. Zonodig kan het Instituut voor 
Natuurbehoud worden belast lnet concrete 
onderzoeksopdrachten op het gebied van de 
zoogdierbescherming. Daarnaast is er 
binnen het departement Leefmilieu en 
Infrastructuur een werkgroep 
lnilieutechnische natuurbouw actief die 
nagaat op welke wijze infrastructuurwerken 
op een lnilieu- en natuurvriendelijke wijze 
kunnen worden uitgevoerd. In het najaar zal 
hierover een vadelnecul11 gepubliceerd wor
den tnet technische fiches, modellen van 
bestekken en dergelijke meer. 
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BESPREKIN 
Migratie bij 
Nederlandse dassen 

Müskens, G.J.D.M. & S. 
Broekhuizen, 1993. Migratie bîj 
Nederlandse dassen Me/es me/es 
(L., 1758). IBN-rapport 003, Wa
geningen, 33 pagina's. Het rapport 
is te bestellen door overmaking 
van f10,- (BF 180) op Postbank 
948540 van IBN-DLO te Wage
ningen onder vermelding van het 
rapportnummer. 

Sinds de verschijning van het 
Natuurbeleidsplan in 1990, 
wordt er lTIeer aandacht be
steed aan de verplaatsingen 
van dieren binnen en tussen 
populaties. Onldat onderzoek 
naar zoogdieren op dit gebied 
arbeidsintensief is, wordt 
lneestal gebruik gelnaakt van 
toevallige waarnemingen. Zo 
proberen Müskens & Broek
huizen aan de hand van ver
keersslachtoffers een beeld te j 
krijgen van de verplaatsingen ~ 

van dassen in Nederland. In ~ 

hun rapport behandelen de 
schrijvers geslachts-, leef tijds-

I z 
" .. 

Mlgratie bil NeoorlMdS<l dassofl Meles mek. 
(L, 175B) 

[jJUM~ 

S_fin>iildw»:'l 

ibn-dlo 

en seizoensverschi11en in relatie 
tot de afgelegde afstand. 
Daarbij gaan ze er van uit, 
zoals in dit soort onderzoeken 
gebruikelijk is, dat de veronge
lukte dassen afkomstig zijn uit 
de dichtstbijzijnde (hoofd)
burcht. De schrijvers beschik
ken echter ook over gegevens 
van gemerkte dassen, die als 
jong op een burch t gevangen 
zijn. Bij de analyses van de ver
plaatsingen blijkt de uitkOlnst 
sterk atbankelijk van de 
gebruikte nlethode. Berekend 
vanaf de dichtstbijzijnde belo
pen burcht is de afgelegde 
afstand zelden groter dan drÎe 
kilOIneter . Berekend vanaf de 
plaats waar de dieren gevangen 
waren, was de afstand echter 
veel groter. De conclusie van 
de auteurs luidt dan ook dat 
kwantitatieve gegevens over de 
verplaatsingen van dassen niet 
alleen aan verkeersslachtoffers 
zijn te ontlenen. Dit rapport 
levert een belangrijke bijdrage 
aan het opstellen van lTIodellen 
over de populatiedynalnica van 
dassen. 

Dennis Wansink 

Verontreiniging van 
natuur in Nederland 
Door nledewerkers van het 
Instituut voor Bos- en 
Natuuronderzoek (IBN) is in 
Nederland een inventarisatie 
uitgevoerd naar de effecten van 
milieuvreeinde stoffen op de 
natuur. De uitkomsten zijn 
gepubliceerd in een rapport, 
dat een overzicht geeft van de 
bestaande kennis. De beschik
bare infonnatie wordt per 
plante- en diergroep behan
deld. Daarbij wordt onder
scheid gmnaakt tussen terres
trische en aquatische soorten 
(groepen). Bij de zoogdieren 
wordt nader ingegaan op 
lnetallisch lood bij nluizen, 
zware lnetalen bij de das, pesti-
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ciden in vleennuizen, en PCB's 
bij zeehond en otter. Vervol
gens geven de auteurs een 
overzicht van de verontreini
ging van diverse gebieden in 
Nederland. Daarbij staan de 
grote wateren centraal. Gecon
cludeerd wordt dat het Ineest 
bekend is over de effecten van 
zware 111etalen bij gewervelde 
dieren in aquatische lnilieus. 
Aanbevolen wordt ll1eer eco
toxicologisch onderzoek aan 
hogere planten te doen en in 
1110nitoringprogramlna's spe
ciale aandacht te schenken aan 
hogere dieren en aan effecten 
op ecosysteemniveau. 

De salllenstellers zijn er in 
geslaagd een aanzienlijke hoe
veelheid ecotoxicologische 
infornlatie overzichtelijk bij 
elkaar te brengen. De ernst van 
de effecten van ll1ilieuvreelnde 
stoffen voor de natuur is daar
lnee goed geillustreerd. 
Tegelijk nl0et geconstateerd 
worden dat onze kennis nog 
lang niet voldoende is mn de 
gevolgen voor soorten of eco· 
systenlen aan te geven. 

Piet van der Reest 

Eibers, M.A. & P.E.T. Douben, 
1992. Effecten van stoffen op de 
Nederlandse natuur: een inventari
satie. IBN-rapport 005, Wage
ningen, 95 pagina's. Het rapport 
kan besteld worden door overma
king van f 25,- (BF 450) op 
Postbank 948540 van het IBN
DLO te Wageningen, onder ver
melding van het rapportnummer, 

Noordse woelmuis in 
Noord-Holland 
In zonler en najaar van 1992 
is, onder auspiciën van de 
VZZ, de verspreiding van de 
noordse woelnluÎs in Noord
Holland onderzocht. Op 60 
lokaties, verdeeld over 27 
potentiële leefgebieden, werden 
inloopvallen uitgezet. In totaal 
werd 352 keer een noordse 
woelmuis gevangen, verdeeld 
over 18 gebieden. Het ver
spreidingsgebied kmnt in grote 
lijnen overeen lnet de situatie 
in de jaren zestig. De soort 
blijkt vooral voor te konlen in 



ZOOGDIER (4) 93/3 

vijf grote natuurgebieden: 
Guisveld, Westzijderveld, 
Oostzanerveld, Ilperveld en 
Eilandspolder . Daarnaast zijn 
er aanwijzingen dat kleine 
lnoerassen dichtbij grotere 
lnoerascOlnplexen vaker bezet 
zijn dan vergelijkbare moeras
sen verder weg. 

Het onderzoek heeft ook 
infonnatie opgeleverd die van 
belang is voor het beheer van 
de moerasgebieden. De soort 
reageert gunstig op moerasont
wikkeling~ lnaaf ongunstig op 
bosontwikkeling. Maaien, rÎet
snijden en beweiding hebben 
eveneens een negatieve in
vloed. Het rappOli biedt veel 
informatie voor het opstellen 
van het landelijke soortbe
schenningsplan voor de noord
se woehnuis, de Beleidsvisie 
Soortenbeschenning Noord
Holland, en beheersplannen 
voor de betreffende natuurter
reinen. 

Piet van der Reest 

Vliet, F. van der, 1993. De 
Noordse woelmuis in Waterland en 
de Zaanstreek. VZZ-mededeling 
nummer 10, Utrecht, 40 pagÎna's. 
Prîjs (inclusief porto): f 10,- (BF 
180). Het rapport is te bestellen 
door overmaking van het bedrag 
op Postbank 203737, of op reke
ning 000-1486269-35 ten name 
van de VU te Utrecht, onder ver
melding van het rapportnummer. 

Ontwikkeling tlora 
en fauna Nederland 

De Particuliere Gegevensleve
rende Organisaties (PGO's) in 
Nederland hebben onlangs, on
der de titel Jaarboek Natuur 
1993, een overzicht gepubli
ceerd van de veranderingen in 
het voorkou1en van plante- en 
diersoorten. Per dier- en plan
tengroep worden onderzoek, 
ontwikkelingen en zeldzaam
heid beschreven. Sinl Broek
huizen leverde namens de 
VZZ een bijdrage; Jan Buys en 
Hans Hollander namens de 
VLEN/svo. 

Het boek bevat een grote 
hoeveelheid informatie, voor 
de lneeste groepen bijgewerkt 

JAAR80EK NATUUR 1993 
PGO .~ f~·fH FAutiA 

tot begin jaren negentig. Het 
lneest volledig is het beeld van 
hogere en lagere planten, dag~ 
vlinders, an1fibieën, reptielen 
en vogels. Van zoogdieren, vis
sen en veel ongewervelde die
ren bestaat slechts een kwalîta~ 
tief beeld. Bij de lneeste 
groepen zijn de laatste jaren 
meer soorten verdwenen dan 
toegen01nen. De oorzaken van 
de achteruitgang zijn door
gaans slechts globaal bekend; 
biotoopvernietiging, vermes
ting en verdroging lijken 
belangr.ijk. 

Het is duidelijk dat het 
onderzoek van de PGO's 
krachtig moet worden gestimu
leerd, opdat ook in de toe
komst duidelijke signalen aan 
overheid en samenleving kun
nen worden gegeven. 

Piet van der Reest 

Swaay, C.A.M. van & I. van Halder 
(redactie), 1993. Jaarboek Natuur 
1993. PGO Flora en Fauna. 
Uitgegeven door de Vlinder
stichting. Te bestellen door over
making van f 20,- (BF 360) op 
Postbank 5134425 van de 
Vlinderstichting, onder vermelding 
van 'Jaarboek Natuur 1993' 

Nederlandse zoog
dieren in 2010 
Het ministerie van V olks~ 
huisvesting, Ruimtelijke orde
ning en Milieubeheer heeft een 
aantal proefprojecten opgezet 
0111 de aantalsontwikkeling van 
planten en dieren te kunnen 
voorspellen. Het project voor 
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de zoogdieren is uitgevoerd 
door de VZZ. Het rapport van 
dit onderzoek bevat een inven
tarisatie van biologische gege
vens van 39 zoogdiersoorten: 
het areaal, de stand en de aan
talsontwikkeling tot op heden. 
Vervolgens wordt per soort de 
gevoeligheid voor een zestal 
lnilieufactoren gegeven: kli
maats verandering, verzuring, 
vennesting, verdroging, ver
spreiding van lnilieuvreelnde 
stoffen en versnippering van 
het landschap. 

De auteur geeft in het begin 
van het rapport duidelijk aan 
dat de prognoses gebaseerd 
zijn op onnauwkeurige gege
vens. Deze waarschuwing is 
zeker niet misplaatst, want het 
aantal met zekerheid aange
toonde relaties tussen zoogdie
ren en lnilieufactoren bedraagt 
minder dan 10 %. Bovendien 
zijn sOlnmige interpretaties 
speculatief. Zo wordt gesteld 
dat steenmarters weinig gevaar 
lopen op accumulatie van gifti
ge stoffen doordat zij in ZOlner 
en najaar van vruchten leven. 
Dit is echter niet vastgesteld. 
Sommige conclusies zijn onge
nuanceerd. 

Het rapport maakt duidelijk 
dat de kennis voor het voor
spellen van aantalsontwikkelin
gen feitelijk ontbreekt. De 
waarde van het rapport ligt 
vooral in de inventaris die is 
opgemaakt en het aangeven 
van lacunes, die door onder
zoek opgevuld moeten worden. 
Helaas ontbreken aanbevelin
gen voor nader onderzoek. 

Piet van der Reest 

Zoon, C.P.M., 1993. Nederlandse 
zoogdieren in 2010. Proefproject 
Flora en Fauna 2030. Achter
grondreeks, deel 7 / VZZ-medede
ling nummer 8. 125 pagina's. Het 
rapport is te verkrijgen bij het 
Directoraat Generaal Milieubeheer, 
Postbus 30945-6555, 2500 GX 
Den Haag. 
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KORTAF 
Eerst habitatherstel realiseren, 

dan otter herintroduceren 

De aanhoudende sensibilisatie
akties rond de beschenning 
van de otter, die in Vlaanderen 
reeds jarenlang worden 
gevoerd door de Nationale 
Campagne Beschenning Roof~ 
dieren en de Otteroverleg
groep, hebben eindelijk succes. 
Op de laatste jaarvereniging 
van de polderbesturen was de 
otter sYlnbool van een ver
nieuwde aanpak van het water
schapsbeleid. Daar0111 lanceer
de het polderbestuur van de 
Zwarte Sluispolder te Asse
nede het plan Oln de otter in 
het krekengebied te herintro
ducerel1. Het bestuur had hier~ 
voor reeds contacten gelegd 
tnet de instanties voor natuur
behoud in Polen en begin dit 
jaar werd over dit voorstel een 

Het polderbestuur van de Zwarte 
Sluispolder te Assenede wilde de 
otter herintroduceren. 

Foto Johan De Meester 

eerste informatieronde gem"ga
niseerd. 

Verschillende natuurorgani
saties 1110esten het enthousias
lne van het polderbestuur tem
peren. Zelfs als lnen over 
voldoende dieren zou beschik
ken mTI tot uitzetting over te 
kunnen gaan, zou dit geen suc
ces worden. De natuurorgani
saties herhaalden dat eerst de 
oorzaken van de verdwijning 
van de otter weggenomen 
Inoeten worden, alvorens aan 
herintroduktie kon worden 
gedacht. In plaats van herintro
ductie werd daarom gepleit 
voor de uitwerking van een 

ecologisch infrastructuurplan 
voor het krekengebied naar 
analogie met het plan dat in 
het Nederlandse Zeeuws
Vlaanderen bestaat. 

Dit weerhield het polderbe
stuur er evenwel niet van om 
ongenuanceerd ruchtbaarheid 
te geven aan haar plannen mn 
de otter te herintroduceren, 
zonder dat gevolg wordt gege
ven aan de voorstellen van de 
Nationale Campagne Bescher
ming Roofdieren Oln een plan 
voor habitatverbetering en -
herstel uit te werken en te 
realiseren. Zo'n studieproject 
zou kunnen passen in het plan 
voor het grensoverschrijdend 
krekengebied in de Euregio 
Scheldelnond. 

Dirk Crie} 
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Faunavoorzieningen onder rijkswegen 

Het wordt de Nederlandse 
zoogdieren steeds gelnakkelij
kef gelnaakt verkeerswegen 
ongeschonden over te steken. 
Afgelopen zomer legde Rijks
waterstaat de laatste hand aan 
een faunapassage onder de 
A27. Ten oosten van Hil
VerSUlTI kruist de gemeentelijke 
weg van Baarn naar Hilversum 
de Rijksweg A27. Onder het 
ruÎlne viaduct lag een kale, 
ongebruikte zandvlakte. Uit 
sporen bleek dat reeën deze 
zandvlakte gebruikten om heen 

Met beschutting en beplanting Îs 
een viaduct onder de A27 ook 
geschikt gemaakt als faunapassa
ge. Foto Dennis Wansink 

en weer te trekken tussen de 
bossen aan weerszijden van de 
A27. Sporen van kleinere die
ren zijn nooit gevonden. Door 
het ontbreken van beschutting
biedende vegetatie vonnde de 
zandvlakte lTIogelijk een barriè
re voor kleine dieren. 

Rijkswaterstaat heeft nu op 
de zandvlakte extra beplanting~ 
stobbenwallen en hoogtever
schillen aangebracht. Tussen 
de gemeentelijke weg en de 
faunapassage is bovendien een 
schutting geplaatst om het licht 
van de autokoplalnpen te 
weren. De voorzieningen blij
ken een positief effect te heb
ben. De eerste lTIuizen zijn 
reeds onder het viaduct waar
genoluen. 

Dennis Wansink 

Weer leeftijdsrecord vos 

Op 12 apri11993 werd in het 
dorp Castricum een vos Vulpes 
vulpes gevangen die zich in een 
tuinencomplex ophield. De po
litie rukte uit na een melding 
van omwonenden. "In een 
woonwijk is lTIogelijk gevaar 
voor hondsdolheid", lichtte een 
politiewoordvoerder toe, vol
gens een krantebericht. Daar-
0111 werd het dier (na een ach
tervolging van drie kwartier) 

gevangen en vervolgens dood
geslagen. 

Opvallend aan deze gebeur
tenis was, afgezien van de 
onwetendheid van de politie, 
de ouderdOlTI van de vos. Deze 
droeg naillelijk een zendertje 
en bleek een wijfje te zijn dat 
in 1981 in de duinen bij Cas
tricUlu was geboren. Ze heeft 
een hoofdrol gespeeld in het 
vossenonderzoek dat daar van 

1981 tot 1985 plaatsvond. 
Deze vos is dus ruim twaalf 
jaar oud geworden, een nieuw 
leeftijdsrecord. Het vorige 
stond op naa1n van een man
netjesvos uit het duingebied bij 
Wijk aan Zee: negen jaar en elf 
lTIaanden (zie Zoogdier 3(1): 
34). 

Jaap Mulder 
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Rode lijst van 
zoogdieren 
Onlangs is in Nederland en in 
Vlaanderen, vrijwel gelijktijdig, 
een start gelnaakt lnet een pro
ject Rode Lijst Zoogdieren. 
Naast een overzicht van de 
bedreigde diersoorten bevatten 
rode lijsten relevante inforl1ia
tie ten behoeve van bescher
ming en beheer. Het is de 
bedoeling dat de lijsten een 
wettelijke status krijgen en in 
de praktijk gebruikt gaan wor
den in de planning van het 
natuurbeheer en bij de 
beschenning van gebieden. Het 
project wordt uitgevoerd in 
opdracht van de directie NBLF 
(Nederland) en Aluinal 
(België). Verschillende zoog
dierkundigen zullen aan de 
projecten hun medewerking 
verlenen. De projecten worden 
gecoördineerd door Dirk Criel 
en Piet van der Reest, beide 
redacteur van Zoogdier. In 
Vlaanderen en Nederland zul
len Dirk Criel respectievelijk 
Hans Hollander het project uit
voeren. De twee rode lijsten 
zullen naar verwachting in de 
tweede helft van 1994 worden 
gepubliceerd. 

Piet van der Reest & Dirk 
eriel 

CITES-Iijst België 
In de vorige Zoogdier werd 
gelneld dat een geactualiseerde 
CITES-lijst (2de druk, oktober 
92) gepubliceerd werd. Deze 
lijst is ook verkrijgbaar in 
België tegen de prijs van 200 
fr. per exemplaar. De lijst kan 
besteld worden door over
schrijving op PRK nr 000-
0265505-16 van het Ministerie 
van Landbouw, Dienst Infor
matie, 1210 Brussel luet ver
melding "Brochure : CITES, 
alfabetische lijst, 2de druk:'. 

Johan Vandewalle 
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Dantavirus en Ideine zoogdieren 
In augustus haalde de rosse 
woelmuis de Nederlandse 
kranten. In Twente had een 
relatief groot aantal luensen 
een acute nierontsteking opge
lopen na besmetting met een 
hantavirus; rosse woelmuizen 
bleken de belangrijkste dragers 
van dit virus te zijn. Navraag 
bij de onderzoekers Jan Groen 
en Ab Osterhaus van het 
Rijksinstituut voor V olksge
zondheid en Milieuhygiëne 
(RIVM) te Bilthoven leerde het 
volgende. De hantavirussen 
vonnen een groep van enkele 
verwante virussen die door 
kleine zoogdieren, vooral 
knaagdieren, kunnen worden 
overgebracht op de luens. In 
Europa kOluen drie typen 
voor: het Hantavirus in brand~ 
tTIuizen Apodemus agrarius in 
Centraal en Zuid Europa, het 
Soelvirus in bruine ratten 
Rattus norvegicus in havenste
den en het Puumalavirus in de 
rosse woehuuis Clethrionomys 
glareolus in Noord, West en 
Centraal Europa. 

In Nederland zijn tot nu toe 
in Twente, in Midden-Brabant 
en in Zuid-Limburg lnensen 
geïnfecteerd geraakt tuet het 
laatstgenoemde type hal1tavÎ-

De rosse woelmuis is een belang
rijke overbrenger van het hantavi
rus. Foto Mike Weston 

rus. Dit jaar is er, waarschijn
lijk door de hoge populatie
dichtheid van de rosse woel
luuis, sprake van een golf van 
gevallen in Twente: tussen 
1984 en 1992 werden in totaal 
12 lnensen tnet ziektever~ 

schijnselen in het ziekenhuis 
opgenomen; tot en met augus
tus van dit jaar waren het er 
reeds 10. 

De infektie verloopt in de 
lneeste gevallen luild en zon
der blijvende gevolgen. Na een 
incubatietijd van 9 tot 35 
dagen treden griepachtige ver
schijnselen op lnet koorts; dit 
kan na enkele dagen worden 
gevolgd door pijn in de zijden 
en de onderrug. Sonis treedt 
tijdelijk functieverlies van de 
nieren op, dat zich uit door 
venuinderde urineproduktie. 
Mensen die lnet zo'n zogehe
ten 'nephropathid worden 
opgenOlnen, verlaten het zie
kenhuis meestal weer binnen 
enkele dagen. 

In de genoemde geïnfecteer
de streken heeft men tussen 
1984 en 1990 kleine zoogdîe-
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ren gevangen en onderzocht 
op het virus (Groen & 
Osterhaus, 1991). Van ruiIn 
negentig bosnluizen Apodemus 
sylvaticus was er geen één posi
tief, van 23 rosse woelmuizen 
waren er 4 positief en van 14 
huisspitslnuizen Crocidura rus
su/a was er één positief. 

Waarschijnlijk krijgen men
sen het virus binnen door 
inademing van virus deelt jes, 
afkOInstig van urine, faeces of 
speeksel. Ook kan het door 
lichalnelijk kontakt worden 
overgebracht, bijvoorbeeld 
door een beet. Voor muizen
onderzoekers is het van belang 
te weten hoe bij het vangen 
van muizen en bij ander veld
werk de kans op beslnetting 
kunnen beperken. Dat kan 
door de richtlijnen die Thijs 
Kuiken indertijd publiceerde in 

verband met lnogelijke 
besmetting door leptospirose
bacteriën (ziekte van Weil en 
Modderkoorts) te herhalen 
(Kuiken, 1990): 
- draag plastic handschoenen 

bij het hanteren van levende 
en dode kleine zoogdieren; 

- dek aanwezige wondjes af 
met waterdicht pleister; 

- hou de penis of vulva van 
gehanteerde dieren niet in de 
richting van het gezicht, Oln 
besllletting via de slijnlvlie
zen te voorkoluen; 

- voorkom het urineren van 
de dieren op de huid; 
gebeurt het toch, goed spoe
len en ontsmetten luet jodi
um; 

- draag waterdicht schoeisel 
(laarzen) onl beslnetting 
(met leptospirosen) via de 
voeten te voorkOluen. 
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- Jan Groen voegt hier nog 
aan toe: draag een neus
mondkapje bij het vangen en 
hanteren van muizen Oln het 
inademen van virus deelt jes 
te voorkOluen. 

Dat laatste lijkt mij vooral ver
standig bij de praktijk OIU 
levend gevangen lnuizen in een 
plastic zak te gooien voor 
inspectie: die zak zal na het tij
delijk verb1ijf van een flink 
aanta1 muizen een intensieve 
infectiebron kunnen vormen. 

Jaap Mulder 

Literatuur 
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Boommarters onder dak 
Boommarters lnaken hun nes
ten in bOlnen. Tot voor kort 
dachten de leden van de 
Werkgroep BOOlnlnarter Ne
derland (WBN) van de VZZ 
dat ook. Sinds afgelopen 
ZOlner weten we echter beter. 
Bij de WBN kwalnen twee 
lneldingen binnen van bOOlll
nlarters die als nestplaats een 
gebouw gekozen hadden. 

De meldingen kwanlen van 
de noord-westelijke Veluwe. In 
beide gevallen zat het nest in 
de ruimte tussen een schuin 
plafond en de afdekken de golf
plaat van, respectievelijk een 
tuinschuurtje (op een druk erf) 
en een (gedeeltelijk bewoond) 
zOlllerhuisje op een canlping. 
Eerder een locatie voor steen
lnarters. Helaas kwalnen de 
meldingen pas binnen nadat de 
dieren de nestplaats verlaten 
hadden. Aan de hand van 
foto's en getuigenverkJaringen 
hebben we echter kunnen vast
stellen dat het wel degelijk om 
boomlnarters ging. In totaal 
zijn vijf jongen op deze onge
bruikelijke plaatsen groot 
geworden. 

Dit jaar had nog een verras-

Het ging weldegelijk om boom
marters. Foto Dick J(fees 

sing voor ons in petto: tijdens 
de controle van speciaal opge
hangen "marterkasten~' in 
Drenthe ontdekten we een 
nlarternest op ruhn drie meter 
hoogte in een eik. Dit was het 
begin van een volle week 
observeren~ waarin duidelijk 
werd dat het hier een nest
boonl ll1et vier jongen betrof. 
Gedurende deze periode heb
ben we het aanslepen van 
voedsel door het wijfje, de eer
ste kJimtochtjes van de jongen 
in de nestboOIn en hun eerste 
verkenningstochten in de 
nabije omgeving kunnen vol
gen, fotograferen en filnlen. 

Evenals vorig jaar werd in 
1993 een nestboom gevonden 
op de IInbosch. In totaal wer
den dus vier nestplaatsen 
genleld bij de WBN, tegen drie 
in 1992. Ondanks gerichte 
zoekacties van WBN-Iedell 
blijft het vinden van nestplaat
sen erg afhankelijk van toeval. 
Waarnenlingen van derden zijn 
daarOIn altijd van harte wel
k0111. 

Dick Klees 
Zadelnlakersstraat 58 

6921 JE Duiven 
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Siberische grond
eekhoorn aan de 
Belgische kust 

Uit Vlaanderen is bekend dat 
zich verspreid over het gewest 
verscheidene, kleine populaties 
van de Siberische grondeek
hoorn Tamias sibiricus weten te 
handhaven (Zwaenepoel, 
1993). Bij een bezoek aan een 
bouwwerf in septelnber 1992 
kon ik vaststellen dat de 
Siberische grondeekhoorn zich 
ook in de Belgische kuststreek 
had gevestigd. Ik observeerde 
gedurende langere tijd twee 
exenlplaren die weinig schuw 
waren en aan de rand van het 
Cahneynbos te De Panne naar 
voedsel zochten. 

Later bevestigden omwonen
den het frequent voorkomen 
van deze soort in het uitge
strekte bosgebied. Dit was 
reeds gedurende verscheidene 
jaren het geva1. Mijn navraag 
wees eveneens uit dat de die
ren, die het gebied destijds 
koloniseerden, uit het nabijge
legen pretpark Meli waren ont
snapt. 
Denis Dujardin, Jan Breydellaan 
47, 8500 Kortrijk 
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Bever(s) 
in limburg 3 
Onlangs werd in een bericht in 
Zoogdier 4(2) de suggestie 
gewekt dat de doodgevonden 
bever in Roenl1ond op 14 april 
1993 en de bever(s) in 
Afferden in Noord-LÎ1nburg 
1110gelijk één en hetzelfde dier 
betreffen (Nolet, 1993). 
Recente waarnelningen van 
verse beversporen in Afferden 
sluiten dit echter uit. 

De bever Caslor fiber in 
Afferden zou blijkens dit 
bericht aanwezig zijn geweest 
van decelnber 1992 tot lnaart 
1993. De eerste beversporen in 
Afferden werden echter al 

Dam van bever in een beek bij 
Affarden, juni 1993. 

Foto Ludy Verheggen 

gevonden in oktober 1992 
(Buys, 1993). Bovendien zijn 
hier, na de doodvondst in 
Roennond, nog verse bever
sporen aangetroffen door 
medewerkers van de provincie 
LÎ1nburg. Van maart tot juli 
1993 voerde de provincie 
Lünburg een vogelinventarisa
tie uit aan de oostzijde van de 
Maas, tussen Venlo en Mook. 
Daarbij werden ook waarne
lningen van zoogdieren verza
lueld. De locatie, waar de eer
ste sporen zijn gevonden, is 
verschillende keren bezocht. In 
de maanden april, mei en voor 
het laatst in juni zijn hier verse 
vraatsporen aangetroffen (aan 
linde en berk). Het aantal aan
geknaagde bOlnen was welis
waar gering, lnaar dat is niet 
verwonderlijk, vanwege de bre
dere voedselkeuze van de 
bever in deze tijd van het jaar. 

Dat de bever zich voor lan
gere tij d in Afferden heeft 
gevestigd bleek eveneens tij-
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dens een excursie van de 
Zoogdierenwerkgroep van het 
Natuurhistorisch Genootschap 
LÎlnburg in april van dit jaar. 
Vlakbij de plek, waar de eerste 
vraatsporen gevonden zijn, 
werd een dam aangetroffen. 
De dam is gelnaakt in een 
sInalle, strolnende beek van 
een tneter breed op een 
beschutte plaats temidden van 
een klein gemengd bosje. De 
bever zelf is echter (nog) niet 
gezien. Na juni zijn geen 
bezoeken 111eer gebracht aan 
het gebied. Het is oplnerkelijk 
dat buiten de bekende vind
plaats geen nieuwe locaties lnet 
vraatsporen zijn gevonden tij
dens de vogelinventarisatie. 
Ludy Verheggen, Breitnerstraat 
57, 6165 VN Geleen 
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Das steekt IJssel over 
Het onderzoek aan uitgezette 
dassen Me/es meles in nudden 
Overijssel blijft verrassingen 
opleveren. Vorig jaar spoelde 
er een das aan op Alneland; 
die had vernloedelijk op eigen 
kracht de kust van de 
Waddenzee bereikt (Mulder, 
1992). Deze ZOlner is gebleken 
dat één van de uitgezette das
sen de IJssel is overgestoken. 

Het betrof (alweer) een wijf
je, dat na haar invrijheidste11ing 
in 111idden 111ei was gaan zwer
ven. Ze kon nog tot eind juni 
1993 gevolgd worden. De laat
ste waarnelning was dat ze de 
dag doorbracht in een parkje in 
het 111idden van Nijverdal. 
Haar zendersignaal kon tijdens 
een zoektocht per vliegtuig op 
8 juli nergens 111eer in 111idden 
Overijssel gevonden worden. 
Eigenlijk was toen al de hoop 
opgegeven ooit nog iets van 
haar te vernenlen. Een nieuwe 
zoektocht per vliegtuig, die 
bedoeld was voor twee andere 
zwervende dassen, leverde op 
18 juli een verrassing op. 
Nauwelijks was het vliegtuigje 
van de grond, of het zendersîg
naaI kwanl luid en duidelijk 
door: de das zat vlak naast het 
v1iegveld Teuge in een I1laÏs
veld. Teuge ligt ten nOOl'doos-

ten van Apeldoorn, henlels
breed op ruitn 40 kIn afstand 
van de uitzetplek bij Omlnen. 

Helaas is onze hoop, dat 
deze das aansluiting zou vin
den bij een dassenfanlilie op de 
Veluwe, inlniddels in rook 
opgegaan: het dier werd in 
augustus doodgereden op de 
ASO. 

Uit dit voorval is duidelijk 
dat dassen in principe in staat 
zijn onl brede rivieren over te 
steken. Dit was al eerder 
geconstateerd, tijdens een 
onderzoek van Broekhuizen 
c.s. in 1984, waarbij een uitge
zette jonge wijfjesdas aan de 
andere kant van een brede 
rivier, de Maas, terecht kwanl. 
Toen was nog niet duidelijk of 
het dier overgezwOnl1l1en was 
of gebruik had gelnaakt van 
een brug (Broekhuizen et al., 
1986). Nu uit het Overijsselse 
onderzoek is gebleken dat das
sen graag en veel te water gaan 
en S0111S dagelijks riviertjes 
overZWelllmen, is het zeer 
waarschijnlijk geworden dat 
beide grote rivieren zwen1-
n1end zijn overbrugd. In hoe
verre ook in het wild opge
groeide dassen geneigd zijn dit 
soort grote barrières te nenlen, 
staat nog te bezien. 
Jaap Mulder, Hammerweg 67 A. 
7731 AL Ommen 
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Gestrande butskop bij Hargen aan 
Zee, 25 augustus 1993. 

Foto Ron Kastelfjn 
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Een butskop esirand 
in Noord-Ho nd 
Op 25 augustus 1993 strandde 
een nog levende butskop 
Hyperoodon ampullatus bij 
Hargen aan Zee, even ten zui
den van de Hondsbossche 
Zeewering. Het was een vol
wassen wijfje van 7,8 lneter 
lang. Zij werd om ongeveer elf 
uur 's-lnorgens ontdekt, zweln
mend vóór de dijk, en Inel1 
was er getuige van hoe zij vast
liep op het strand. Na enkele 
martelende (vooral voor de 
butskop) en volstrekt zinloze 
pogingen de circa 2,5 ton 
wegende walvis in zee terug te 
duwen, stierf de butskop rond 
één uur 's-nlîddags. De dieren
arts/patholoog van de Zeehon
dencrèche Pieterburen, Manuel 
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Garcia HartInann, verrichtte 
sectie op het verse kadaver; hij 
constateerde een ernstige infec
tie van lever en milt. Mede
werkers van het Nationaal Na
tuurhistorisch Museuln te 
Leiden hebben op dezelfde dag 
het skelet geborgen, alsnlede 
een aantal organen voor verder 
onderzoek. 

Het is de twaalfde butskop 
die deze eeuw op de Neder
landse en Belgische kust 
strandde. In juli 1990 werd een 
levende butskop gesignaleerd 
in de Sloehaven bij Vlissingen, 
die weer is weggezwolnlnen 
(Bekker, 1990). Merkwaardig 
was dat er in augustus 1993 
een wijfje luet jong strandde op 
Hiddensee, een eiland ten weg-

Foto Ron Kaf,:telijn 

ten van Rügen: de eerste stran
ding van een butskop in de 
Oostzee in deze eeuw. 

In een volgend nUlnlner van 
Zoogdier hopen wij meer te 
vertellen over de butskop en 
enkele van zijn verwanten: de 
spitssnuitdolfijnen, die zo nu 
en dan in onze wateren ver
zeild rake. 
Chris Sm een k, Nationaal Na
tuurhistorisch Museum, Postbus 
9517,2300 RA Leiden 
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Grijze 
grootoorvleermuis in 
Zeeuws-Vlaanderen 
Tijdens een krunp van de zoog
dieren werkgroep van de 
Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie werden op 5 juni 
1993 drie kerkzolders in de 
nabijheid van Hulst (Zeeuws
Vlaanderen) op het voorkOlnen 
van vleennuizen gecontroleerd. 
In Hengstdijk hing een bruine 
grootoor Plecotus auritus op de 
zolder, in Heikant werd niets 
gevonden, maar in de kerk van 
Koewacht was het raak: aan de 
achterzijde van de kerkzolder 
hingen vier grijze grootoren 
Plecotus austnacus aan het pla
fond. De dieren zijn herkend 
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De grijze grootoorvleermuis komt 
toch nog in Zeeuws Vlaanderen 
voor. Foto Kam/el Spo els tra 

aan de hand van hun donkere 
lnasker en lichaamskleur, het
geen vanuit lneerdere posities 
zichtbaar was. Vanwege de 
hoge hangpositie konden we 
de traguspunt en wratten 
helaas niet goed zien. 

In de nacht van 6 juni 1993 
zagen we de grijze grootoren in 
Koewacht vanaf 50 nlinuten 
voor zonsopgang in de tuin 
naast de kerk jagen. Ze vlogen 
langzaalll, vrijwel op dezelfde 
lnanier als grootoorvleernlui
zen dit ook kunnen. Op de 
ultrafoon ontvingen we alleen 
een fluister-sonar, die In et een 
gevoelige ontvanger pas binnen 
twee lneter afstand hoorbaar 
was. Deze was niet te onder
scheiden van de grootoorvleer
lnuis. Het geschatte aantal tik
ken per seconde bedroeg lneer 
dan 15. De langere FM-sweep 
op lagere frequenties zoals 
beschreven door Ahlén (1990) 
werd daarbij niet gehoord. 

In de periode 1964-1972 zijn 
grijze grootoren maar liefst in 
zeven dorpen in oostelijk 
Zeeuws-Vlaanderen gevonden 
(Glas, 1975), waaronder het 
dorpje Koewacht. Meestal wer
den alleen dode dieren aange
troffen. Na 1972 is in deze 
streek de aandacht voor grijze 
grootoren verslapt. De waarne
lning van Koewacht tnaakt 
aannelnelijk dat de grijze 
grootoorvleernluis in Zeeuws
Vlaanderen nog steeds voor
konlt. 
A/jan & Marlijn Boonman, Prof 
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de Vrieslaan 47, 
Utrecht 

3571 GG Literatuur 
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Wilde zwijnen in het 
Geuldal 
In Zoogdier 4(1) wordt mel
ding gelnaakt van een kleine 
populatie wilde zwijnen Sus 
scrofa in de Voerstreek, die 
zich aan het uitbreiden is (Criel 
& Zeevaert, 1993). Op zondag 
6 juni 1993 nam ik, samen lnet 
lnijn broer, een wild zwijn 
waar in het Schweibergerbosch 
(gelneente WitteIn). Mogelijk is 
dit dier atkOillstig uit België. 

De plaats van waarneming 
ligt heinelsbreed acht kilOIneter 
van Sin t-Martens-Voeren, dat 
Olngeven is door bosgebieden. 
Van het Schweibergerbosch tot 
de Belgische grens loopt één 
aaneengesloten stuk bos. 
Alleen de westhelling van het 
Gulpdal is schaars begroeid. 
Het waargenomen exelnplaar 
zou via deze bossen naar het 
noorden getrokken kunnen 
zijn. Uit onderzoek aan, nlet 
zenders uitgeruste wilde zwij
nen in de Franse Pyreneeën is 
bekend dat wilde zwijnen 
regelmatig bergkmnmen over
steken en daarbij grote afstan
den per dag afleggen (monde
linge nlededeling J. TÎ1nlner). 

In het verleden werd er in 
het Schweibergerbosch nog op 
wilde zwijnen gejaagd. Een 
nlan van 75, die zijn gehele 
leven in het buurtschap Bissen 
gewoond heeft, vertelde dat hij 
rond 1948 voor het laatst als 
drijver had meegedaan aan de 
jacht op wilde zwijnen in dit 
bos. 
J. van Hooff, Dal Bissenweg 11, 
6281 Ne Mechelen 

Cri el, D. & A. Zeevaert, 1993. 
Wilde zwijnen in de voer. 
Zoogdier 4(1):30-31. 

Amerikaanse nerts te 
Mechelen 
Op 13 augustus 1993 heb ik 
aan het Zennegat te Mechelen 
(België) tegen 19.30 uur een 
An1erikaanse nerts waargeno
nlen. Vanaf de sluisnluur zag 
ik het dier op zeven meter 
onder nlij uit de oeverbegroei
ing kOlnen. Hij bleef even op 
de stenen langs de waterkant 
rond draaien (het was eb) en 
ging vervolgens zonder aarze
len te water. Hij ZWOln naar de 
overkant, alwaar hij na wat 
heen en weer geloop in de 
hoge vegetatie verdween. Uit 
alle kennlerken, waaronder het 
gevulde karakter van de, niet te 
lange, staart en de lichtere plek 
op de onderkin was duidelijk 
dat het hier een Amerikaanse 
nerts Muslela vison betrof. 

Het is onduidelijk waar het 
dier vandaan kwanl. De Zenne 
is erg slnerig, lnaar de onlge
ving is zeer geschikt vanwege 
het 1110erassige en laaggelegen 
karakter van de Dijle en 
Rupelpolders. Het is echter 
nog niet ononlstotelijk vastge
steld dat Anlerikaanse nertsen 
zich in België en Nederland in 
het wild voortplanten 
(Broeklluizen et al., 1992). Dit 
in tegenstelling tot Groot
Brittannië, Noord -Skandinavië 
en het oosten van Duitsland. In 
het verleden (circa 15 jaar gele
den) heeft zich bij Liezele, 
gelneente Puurs, wel een popu
latie langere tijd weten te hand
haven (mondelinge lnededeling 
D. Criel). Of deze dieren zich 
ook voortplantten is nooit ach
terhaald. 
Koen de Smet, Delftstraat 4, 
2140 Borgerhout 
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NIEUWS 
Drie nieuwe projecten van start 

Het uitvoeren van onderzoeks
en studieprojecten is de afgelo
pen jaren uitgegroeid tot één 
van de belangrijkste activiteiten 
van de VZZ. Het zijn lneestal 
projecten die door de VZZ zelf 
worden geïnitieerd, S0111S in 
san1enwerking 111 et andere 
zoogdierorganisaties zoals de 
VLEN. Projecten die lopen of 
reeds zijn afgerond zijn het ver
snipperingsonderzoek egel, de 
thelnadag Zoogdieren en Wet
lands en inventarisatieproject 
noordse Woelmuis Noord-Hol
land. InlniddeIs zijn drie nieu
we projecten van start gegaan. 
Dit zijn: 
- Monitoring Zoogdieren. Dit 
betreft een vooronderzoek 
naar de lTIogelijkheden on1 een 
goed luonitorîngnetwerk voor 
zoogdieren op te zetten. Het 
vooronderzoek duurt één jaar. 
Bij positief resultaat za1 dat 
gevolgd worden door een 
111eerjarenonderzoelc. Een ad
vertentie voor een lnedewerker 
is aan alle leden van de VZZ 
toegezonden. De VZZ werkt 
hierbij sanlen 111et de VLEN. 
- Dassen census. Het Instituut 
voor Bos- en Natuuronderzoek 
is van plan de k0111ende jaren 
regehnatîg de dassenburchten 
te bezoeken O1n hun gebruik 
door dassen te kunnen onder
zoeken. Ze heeft de VZZ 
gevraagd het veldonderzoek te 
coördineren. Daarbij zal zoveel 
nl0gelijk gebruik gen1aakt wor .. 
den van 111ensen die regelnlatig 
de dassenburchten bezoeken. 
- Rode Lijst voor zoogdieren. 
Onze inheelnse zoogdierfauna 
staat sterk onder druk. 
Kwetsbare soorten a]s das, 
noordse woeln1uis, hamster en 
otter dreigen te verdwijnen of 
zijn reeds verdwenen. Gerichte 

Het egel project is van start 
gegaan. Foto Pieter EIbers 

lnaatregelen zijn nodig on1 de 
vereiste biotopen in stand te 
houden of te ontwikkelen. 

Daarvoor is actie nodig van 
overheden, beheersinstanties 
en particulieren. De VZZ wil 
deze actie stimuleren door het 
uitbrengen van een 'Rode 
Lijst'. De VZZ heeft een pro
jectvoorstel ingediend bij het 
IKC/NBLF. Het project is 
innliddels gedeeltelijk gehono
reerd en za1 in septenlber star
ten. 

Een reeds gehonoreerd 
onderzoek naar de noordse 
woelInuis in Friesland zal door 
een late toekenning van subsi
dies pas in 1994 starten. 

Manfred Weisz 
secretaris VZZ 

Bedreigde Europese Zoogd.ieren 

"Bedreigde Europese Zoogdieren ll
, 

Foto Pieter EIbers 

Op 13 novelnber 1993 organi
seert Vlaalns Zoogdierkundig 
Overleg een thel11adag over 
bedreigde Europese zoogdieren. 
Op deze dag staan op het pro
gran11na: De nl0nniksrob (Lau
ra Israels), The European hors
eshoe bats and the status of 
Rhinolophus hipposideros (klei
ne hoefIjzerneus) (Prof. liri 
Gaesler), Suivi et restauration 
de petites populations de 
lnallllnifères lnenacés (bruine 
beer, wolf en lynx) (P. Devil
Iers), Marnl0tten (Luc Wau
ters), Stabiele poluenten in 

weefsels van Europese zee
zoogdieren (Claude loiris), en 
CITES en handel in bedreigde 
zoogdieren' (Er ik Vander 
Straeten). KoffIe en broodjes 
worden verzorgd. 

De studiedag vindt plaats in 
het Koninklijk Belgisch Insti
tuut voor Natuurwetenschap
pen (KBIN), Vautîerstraat 27, 
1040 Brussel (België). Makke
lijk bereikbaar 1net de trein 
vanuit Nederland en België. De 
studiedag begint 0111 10.00 uur 
en eindigt rond 17.00 uur. 
Voor inlichtingen: Alex Le
fevre, Klissenhoek 85, 2290 
V orselaar, telefoon 014 .. 
516201 (B). 
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Nieuwe MER
l!oördinator 
De afgelopen jaren heeft de 
VZZ het inspreken op startno
tities voor Milieueffectrappor
tages (MER) tot een vast on
derdeel van haar activiteiten 
gelnaakt. Het gaat dan vooral 
0111 ingrepen in natuur en land
schap die nadelige gevolgen 
voor zoogdieren kunnen heb
ben. Voorbeelden hiervan zijn 
de aanleg van wegen en stads
uitbreidingen, lnaar ook som
lnige natuurontwikkelingspro
jecten. De bedoelingen van de 
inspraak is dat alternatieven 
worden ontwikkeld of maatre
gelen worden getroffen die 
negatieve gevolgen voor zoog
dieren zoveel lnogelijk beper
ken. Met het vertrek van 
Marijke Drees uit het bestuur 
en de toenelnende werkzaaln
heden van Jaap Mulder binnen 
de vereniging is het inspreken 
op MER-procedures onder 
druk komen te staan. Imnid
deIs is Marieke Creelner be
reid gevonden deze activiteit 
voor de VZZ te coördineren. 
Marieke Creelner heeft nlet 
het onderwerp ervaring. 

Manfred Weisz 
secretaris VZZ 
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Een milieueffectrapportage (MER) brengt de schade van ingrepen op de 
natuur in kaart. Foto Pieter Eibers 

Herhaalde oproe,: 

Medewerker 
secretariaat 
VZZ 
In Zoogdier 9~ /2 heeft h~t 
bestuur van de VZZ een 
oproepgepl~iltst voqr een 
vrijwîllig medewerker die 
bereid is een dag per week 
op het. secretariaat van de 
VZZ in Utrecht enige werk
zaamheden te verrichten. 
Helaas is d~r ;nog geen 
re~ctie op gekom~ll' Nu de 
VZZ; de mogelijkheid heeft 
haar archief . onder te bren
gen in het Rijksarchief, doet 
het best.uqrnogma,als een 
beroep op haar lec:ien en 
vrAAgt een vrijwiUig~r die 
bereid is een aantal dagen te 
besteden om het archief te 
prepareren voor opname in 
het Rijksarchief. U kunt 
telefonisch contact opne
men met de secretaris (020.-
6201465) ofe~n briefje stu
ren naar het secretariaat. 

Manfred Weisz 
secretaris VZZ 

BanenpoolVZZ 
werkt 
In Zoogdier 1993/1 heeft het 
bestuur van de VZZ een op
roep geplaatst voor leden die 
in aamnerking wensen te ko
men onl in een VZZ-banen
pool te worden opgenOlllen. 
Het idee daarachter is dat de 
VZZ regelmatig het verzoek 
krijgt of een verzoek indient 
voor kleine betaalde opdrach
ten. Het gaat daarbij onl inven
tarisaties of kort durende stu
dies. Het bestuur vindt dat ane 
leden hiervan Inoeten kunnen 
profiteren en kwall1 op het idee 
van een banenpoo1. lmniddels 
hebben zich zeven VZZ-leden 
genleid voor de banenpool. 
Eén daarvan is inmiddels ge
vraagd voor het project 'rode 
lijst voor zoogdieren'. Men kan 
zich nog steeds voor de banen
pool aanmelden, door een kor
te brief met curriculUln vitae 
aan de VZZ te sturen, ter 
attentie van de secretaris onder 
venlleiding van banenpool. 

Manfred Weisz 
secretaris VZZ 
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Wetenschappe
liJke vergadering 
uitgesteld 
In de vorige zoogdier is aange
kondigd dat op zaterdag 11 
decelnber 1993 een weten
schappelijke vergadering ge
houden wordt. Het thelna van 
de dag is Zoogdieren langs de 
waterkant. OITI de dag tot een 
succes te nlaken hebben de 
organisatoren ll1eer tijd nodig 
dan was voorzien. De weten
schappelijke vergadering over 
dit onderwerp staat nu gepland 
voor februari of lnaart 1993. In 
de volgende Zoogdier zult u 
lneer vernelnen. 

Manfred Weisz 
secretaris VZZ 

tentoonstellingen __ _ 

18 t/m. ~8 novelXlber 
VleermUizen 
Plaats) Natllur en Miltfju Edu
cati~i Centrum Weizigt Spui
boulevq:rd 300, Dorcir€jcht. 
Open: ma-zo 11-16 UlJI. 

t/m 12 deceznber 
Speuzell:i:laar sporen 
Plaats~ BezoekeJScentrum Schrie
versheicte, Sçllaapskoo~weg 99, 
Heerlen. 
Open, Çli-zo 11-17 uur. 

10 oktober t/m 31 
jc;muan Reeën in 
NederlaJ;l.d 
Plaats: Ü$lntrum voor NotulJI en 
Milieu, Schotborsterloan 21 , 
Amersfoort. 
Open: rna-VI 13.30-17 UlJI, zo 13-
17 uur. 

ld~~~e:rt/m JlD.CIart 
'?E7nn~ell ..... 
Plgqts. l)TqtqllIhls.tQ~cl}~useqTIl, 
P~8osque~1~m (,Mgashiçht. 
()l"?ljI1:1l1:<l-W IO;;,171,lUI, ~q:~~o14:-
17u1.lr, .. 

1?}#.~~ m~~.O 
~q:~ V1eerm~.n 
PlC1~lF:D~ ~p:f:tJ,1)rrnP$eum.f 
$sn..0:~n.r:q:Çrker~I?~t<2, LeeuW~~ 
dè~, . 
Op~n, .ql,,-zo îQ .. l7 zo l~o::l 7 
uur: 

11np1:".~~f t/~ 10 
n()'V;~~~~~~".Q" 
E~rt j~l1toonst~lli1)'Q'Rv~r dl2)Iql 
y:qn . predatpr~p,il} • Flf? p:-qW'4~: 
4rr 1?qqlf9~~P/l1q~q~w(,)~, 
qCi~at:ltier:7 ~qp.~91~rE!l}. 
P1ctçrts=. I1~t l\Jf?derla:pçl~ Jqcht,. 
muse:pm, ·.Flonteino:llee2, poor:.. 
werth .. 
Qpen;çU~z() uur, 

Evenementen _._ .. 

23 Oktpl)er Derd.e 
N'oorçl.h.ollcxn4?e 
Zoog41eren(lÇIS' 
Theroo: ... van deze zQqgd.iemn
dog-i brqok}:)qll~:n!llet· ZIP eP 
mOl1.ilorinQ';'s Oqi}ti3ndsenkele 
lezingen, 's-rniddqgs pluizen.. 
Orgqnisalie~ NPWdhollCIlldse 
Zoogc:liersitldiegIQeP NOZO$~ 
InlichtingeIl en opgave; Jaap 
Postrno:/ 020-6838707 (NL): 

23 o.lctobelSnijdag 
Werkgroep XleÎlle 
M~J:achtigen 
Ploats.: Landgoed SchofhQrst 
AmeI$foort. 
InlichtingeI;l.: Arie SWa:CID, 020· 
6832420 of 020-6642453 (NL), 

13 nqvember L<:aldelijke 
VLEN-d.ag 
Aq:n de orde kprnel1 de aïsluiting 
vqn het Vlraennuis Atlos Project 
de besc:llerming vo:n vl~ennui
zen ende toekomst van de 
VLENjsvo. 
Plao:ts! De Dreijenborch, Wage
ninge:rl. 
r~jcl. 10,00 tot 16,30 UllI, 
InfOImcme; Kris Joosten, 0.85-
620971 of 085-575782 (NL). 

13novembex Bemeigde 
Europese Zoogdj~r.en 
Een studiedag rnet bijqragen uit 
birmel'l~ el) ptJiienland over 
mo!ll1iksrob, k1eipe hoefijzerneus! 
b!t,line beer, CITE$ etc, 
Orgapjsa.tie; Vlaams Zoogciier
kund)g Overleg en Limburgse 
Koepel voor Natuurstudie (Liko
na). 
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Plqgts: 1C9~jk Be1giscllrnsti,i1l1lt 
voor NCItu1JI:\'J~et~nsç:b.qppen! 

I3p;lSsel 
Tijd! 10.001ot J 7,00 \Lu;(. 
ln!olT9-q.tie: AlexLefevre, 014,.. 
51q.gQl(l3). 

27 llqv~~:r Pl~a.(lg 
VWs. 
No.q:stli~f QR1,)qam.Qr~nq9n vqp 
m~~ch.~~.~ls ii~prqen 9qR Wpe1,. 
J:!lu~p'~ ql\)jz~l} ~~~pttsIIï~~n 
CLqn lî.cmçi vem nBA ~~19q;;nbe~n", 
4et~n ..~~det~~ll1eE?lq. .pe 
l?+dqkbçrl.lenfijpcrtlco:q:l.Stig l1it 
1'~e~t9.: 
O:rgar;qsqfie: V~l<iWerk~~0fP .V'1Jt. 
f'lPats= ·~.~p~9tl1()r?t. Amersfoort.. 
Tij§:I.P:P8Jot17P9 1Jqr~ 
lC?,$jf1IJ;> .f9 @F" l@O)pt;~Q?F 99) 
Y9$Jr "Y'?Z~leq~n ~Ilj7U~d.9PI\ctl2).rs~ 
Iptp.t'!.Il8Äph.J:erPftB, ·Y9A .d~rI{9qij, 
te.l~tqqn O~~373?J7Q37 (Nt), 

l~.9~~~1:'·S~1dÇtg' 
ltet~~~~~~~ 
l\l(lij~Q;pl1tigell: 
Ploots: Lqndgqeq Schofuorst 
Ame:!stQort 
lpllchtjng$l);; Atie $waan,ü20ö 
6832420 ot 020-(:)6424(53 (Nt). 

26 deceDiber 1993 
Vl.e$nnuize1). 
Middag over de 
VleeITl1uÎZep;toe.stondin België 
met de resultaten van negen 
jaar vleermuisondi,?lZpek in Fort 
Oelegem, 
Orgdnisalie: Vlaamse 
Jeugd}:)ond Voor Natuurstudîe en 
Milieubehoud 'Natuur 2DOO'. 
Plaats: Antwerps Provinciaql 
Instituut voor .l\IIi11eu.-J3ciucatie 
(pIME), MeçhèlsesteePweg 365, 
2500 Lier. 
Inlichtingen; Natuur 2000. Ber
vOelstraçd:33, 2000 Antwerpen, 
03-2312604 (B). 

22 januari 1994 Viercie 
Noordhollandse 
Zoogdierend.ag 
Thema van dez.8 bijeenkomst: 
marters. Enl<:ele lezingen gecom
bineerd met een veldexcuxsie 
voor pr~jkvoorbeelden, 
Organisatie: NoordhollOlldse 
Zoogdlerstuq:iegroep NOZOS. 
Inlichtingen en opgave.' Nlco 
Jonker, 020-6642763 (NL). 

26 februari 1994 Vi.jfde 
NoordhollCIlld$e 
Zoogdielendag 
Thema: nog onj:)ekend. 
Organisati~; Noordhollcmdse 
Zoogciit::trsiuciiegroep NOZ.QS, 
Inlichü.ngen: Nice Jonker, 020-
6642763 (NL). 
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Nationale Campagne Bescherming 
Roofdieren (NCBR) 
.. NCBR: Postbus 98, 2180 Ekeren 1, 03-

6530655 of 03-7713827 (B), 

Vereniging Voor Zoogruerkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ) 
• VZZ-Bureau en ledenadministratie: 

Emmalaan 41, 3581 HP Utrecht. 030-544642 
(NL). 

• VZZ-België: H. Leirs, Oude Terelstraat 28, 
2650 Edegem. 03-4582088 (B), 

• Veldwerkgroep Nederland: H. Hollander, 
Asterstraat 163, 6708 DM Wageningen. 
08370- 7725 (NL). 

.. Veldwerkgroep België (tevens materiaalde
pot): J. Vandewalle, Grensstraat 133, 2950 
Kapellen. 03-6641726 (B). 

.. Materiaaldepot veldwerkgroep: F. van der 
Vliet, Spaarndammerstraat 660, 10 13 T J 
Amsterdam. 020-6828216 (NL) , 

• Werkgroep Zee zoogdieren (WZZ) : M, 
Addink, RMNH, Postbus 9517, 2300 RA 
Leiden. 071-143844 (NL) , 

.. Werkgroep Marterachtigen: A.H. Swaan, 
Torresstraat 33 IIL 1056 RR Amsterdam. 020-
6832420/6642453 (NL). 

.. Werkgroep Boommarter Nederland VZZ: 
DJ,C. Klees, Zadelmakersstraat 58, 6921 JE 
Duiven, 08367-64335 (NL). 

• Redactie Lutra: C. Smeenk, RMNH. Postbus 
9517, 2300 RA Leiden. 071 43844 (NL) , 

Vlaams Zoogdierkunrug Overleg (VZO) 
.. J. Vandewalle, Grensstraat 133, 2950 

Kapellen. 03-6641726 (B), 

Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN/svo) 
.. W, Bongers, Postbus 190, 6700 AD 

Wageningen, 08370-10324 (NL) , 

Zoogdier. tijdschrift voor 
zoogruerbescherming en zoogdierkunde 
• R.W, Akkermans, Wilhelminalaan 47, 6042 

EL Roermond, 04750-24281 
.. D. CrieL Zottegemstraat 2, Schorisse, 

055-456610 (B), 
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Aanwijzingen voor auteurs 
• De tekst dient in de voorkeurspelling te zijn 

gesteld, Alleen hoofdletters gebruiken waar 
dit grammaticaal verplicht is. Dus 
Nederlandse planten- en dierennamen met 
een kleine letter beginnen, Gebruik de 
naamgeving zoals gehanteerd in de Atlas 
van de Nederlandse Zoogdieren, 

• Gebruik van Chapeaus toegestaan, Probeer 
de tekst met behulp van korte tussenkopjes 
te structureren, Gegevens auteur (adres, 
instelling) en oproepen aan het eind van 
het artüca1 plaatsen, 

• Bij artil<:e1en hoort een beknopte literatuur
lijst. Literatuurverwijzingen op alfabetische 
volgorde, Elk item op een nieuwe regel 
beginnen, Bijvoorbeeld: 
Akkermans, R.W. & D. CrieL 986, 
Roofdieren in België en Nederland. SKF, 's 
Graveland / NCBR Gavere, 
Wijs, W.J.R. de, 1989, De rosse woelmuis 
Clethrionomvs glareolus op Terschelling, 
Lutra 32 :53-60, 
In de tekst wordt dit: (Akkermans & CrieL 
1989) of Wijs, 1989) . 

• Aanleveren van kopij uitsluitend op diskette 
(geen 1.2 Mb) leesbaar op een MSDOS 
machine en liefst in Wordperfect . 
Meezenden van een printuitdraai gewenst. 

• Voor de opmaak zie gelijlcsoortige artikelen 
in Zoogdier, Hoofdkop en tussenl<:opjes vet. 
Latijnse namen en andere woorden, die 
cursief gedrukt moeten worden, onderstre
pen. Nieuwe alinea's inspringen met één 
tab, 

• dat het artikel interessant is voor de 
lezer, Vermijd vaktermen en onnodige 
vreemde woorden, Dus beter sterfte dan 
mortaliteit. Gebruik geen afkortingen, 

• De redactie behoudt zich het recht voor de 
binnengekomen artikelen te redigeren en 
aan te passen aan het lezerspubliek van 
Zoogdier. 

• Het copyright van foto's, illustraties en arti
kelen blijft bij de betrokken fotograaf. teke
naar 01 auteur. Overname alleen na ver
kregen toestemming. 

5 maart 1994 Zoogdieren 
langs de wcrterkc:xpt 
Studiedag gewijd aan het 
beheer van zoogdieren langs de 
waterkant 

Agend(I Zoogdier __ _ 
1993/4 

Telefoneren ____ _ 
- Telefoneren van België naar 
Nederland: 00-31 gevolgd door 
het kengetal zonder nul en het 
abonneenummer. 

Organisatie: Vl2.. 
Informatie: Secretariaat vzz, 030-
544642 (NL). 
Plaats: Dreijenborch, Wageningen, 

Meded.elingen voor de Agenda 
van Zoogdier 1993 nummer 4 
voor 15 november 1993 naar de 
redactie sturen. 

ZOOGDIER 
- Teleioneren van Nederland 
naar Belgiê: 09-32 gevolgd door 
het kengetal zonder nul en het 
abonneenummer. 

Volgend nummer __ _ 
Het volgende nummer van 
Zoogdier verschijnt in december 
1993, Kopij graag voor 1 novem
ber 1993 naar de redactie stu
ren. 
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Strandwacht 'De Terugduwers' 
Verschrikkelijk is dat, die aangespoelde walvissen op het strand. Die 

kolossale dieren zakken gewoon in elkaar als ze op het droge komen. We 

moeten ze helpen, weer terug de zee in te gaan. Oplettendheid en snel 
handelen is daarom geboden. Onze strandwacht speurt de kust af op 

zoek naar walvissen in moeilijkheden. Een nog levende walvis proberen 
we dan, na het nemen van foto's, zo snel mogelijk met man en Rlacht in 
zee terug te duwen. U kunt ons helpen met uw spierkracht en uw porte
monnaie. Geef u op als 'terugduwer' . Betaal vooruit en wij houden u op 

de hoogte als er iets te doen valt. In ons tijdschrift Zoogdier 
leest IJ over de successen en de mislukkingen . 
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Ja, ik wordt TERUGDUWER 
Neem een abonnement op Zoogdier. Zoogdier Îs het meest informatieve 

zoogdierenblad in de Benelux en verschijnt vier keer per jaaro Je kunt je 
abonneren door de kaart in te vullen of door overmaking van HF 450 op 

rekening 000-1486269 .. 35 of f 25 op postbank 203737ten name 
van Penningmeester VZZ te Utrecht 
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