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REGENWORMEN ERG GELIEFD

HET VOEDSEL VAN DE
GOOISE DASSEN

Dennis Vvanstnk , Henk Lubberts & Hans Vink

Onderzoek aan zoogdieren is moeilijk, omdat je ze nau
welijks te zien krijgt. Vooral het terreingebruik van nacht
actieve dieren is lastig te achterhalen. Een middel om
hier, indirect , inzicht in te krijgen is het uitplu izen van
uitwerpselen. Als echt detective-werk worden alle sporen
(uitwerpselen) verzameld en aan een nauwkeurig onder
zoek onderworpen. Aan de voedselresten is te zien wat
de dieren gegeten hebben en meestal is daaruit af te lei
den waar ze dat voedsel vandaan gehaald hebben. Voor
een terreinbeheerder is dat belangrijke informatie. Een
verslag van een speurtocht naar het voedsel van enkele
Gooise dassen.

Figuur 1 toont de verspreiding van
bewoonde dassenburchten in Nederland
in 1990. Precies op de grens van de pro
vincies Utrecht en Noo rd-Holland, op
de overgang van de zandgronden van de
Utrechtse Heuvelrug naar de veen wei
degebieden rond de Vechtplassen,
bevinden zich ook enkele burchten: op
en rond het landgoed Einde Gooi. Deze
kle ine populatie, nu de meest weste lijke
van het land, is sinds halverwege de
zeventigerjaren bekend. Het begon met
één burcht in 1975 ; begin tachtiger jaren
kwamen er twee bij. Tot nu toe is het bij
deze drie burchten gebleven . Sinds 1986
schommelt het aantal volwasse n dassen
hie r tussen de 6 en 10 dieren (Wansink
1995).

Dassen zoeke n hun voedsel op of in de grond.
Foto Joop van Osch

Figuur 1. Verspreidi ng van de da s in Nederl and in
1990. Cirke l: één burcht in kaartv ak 5x5 km; vierkant:
tenminste twee burchten in kaartvak 5x5 km. Naa r
W iertz & Vink 1992.



Het leefgebied van de Gooise dassen. Linksb ov en het
landgoed Eind e Gooi. Middenonder het Dassenb o sje,
waar v ro eger ook dassen leefden . De gras lande n
rond dit bosje zij n recent allemaal om gezet in maïs
akker s. Foto Maniek Mulder

Door de geïsoleerde ligging ten
opzichte van de dassenpopulatie op de
Veluwe is deze groep dassen erg kwets
baar. Er hoeft maar heel weinig te
gebeuren of de Gooise dassen sterven
uit (Vink & Alleijn 1992). Omdat in het
gebied ten zuiden van Einde Gooi, het
Noorderpark . een herinrichting op sta
pel staat, doet de mogelijkheid zich voor
maatregelen te nemen om dit te voorko
men. Maar hoe doe je dat? Misschien
door te bevorderen dat de groep zich
uitbreidt, bijvoorbeeld door de voedsel
situatie voor de dassen te verbeteren .
Maar wat eten de Gooise dassen dan?

Verwachtingen
De das Me/es me/es staat bekend als een
zoogdier dat alles eet wat hem voor de
neus komt. Het is een echte opportu
nist: dat wat het meeste voorkomt eet
hij. Zijn het regenwormen, dan eet hij
regenwormen, is het afval dan eet hij
afval, zijn het konijnen dan eet hij konij
nen. enzovoort (figuur 2).

Eind zeventiger jaren heeft Jaap
Wiertz uitgezocht wat dassen in
Limburg eten, door 1.043 keutels van
dassen uit te pluizen. Uit zijn onderzoek
bleek dat regenworm en een belangrijk
deel van het voedsel van de Limburgse
das vormden . Hij vermoedde dat het
ging om de soort Lumbricus terrestris,
omdat dit in het buitenland ook zo was
(Wiertz 1979).

Lumbricus terrestris. een van de groot
ste regenwormsoorten van Europa met
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Figuu r 2. Het voedsel va n dassen o p dr ie plaatsen in
Europa: in de rivi erde lta Coto Do rian a in Spanje
(M art in et al . 1995). in agrarische gebieden in
Schotl and (Kruuk & Parish 1981 ) en in de Engelse stad
Br ista l (Ha rris 1984). In all e geva ll en is het voedsel
bepaald aan de ha nd va n keu te lanalyses zoals in het
hi er besch reven onde rzoek. n = he t aantal on de rzoch
te keutels. De g raf ie k ' begint ' op 'd rie uur '.

aas I afvalb;;;;;;;;. andere planten
f granen

fruit
h-~~~,..,..j vogel I zoogdier

reptie l I amfibie
insekten
slakken
regenworm

Schotland (n = 2159)Spanje (n = 265)

Engeland (n = 2322)

Pluizen en tellen
In 1991, 1994 en begin 1995 zijn maan
delijks uitwerpselen verzamel d uit de
mestputjes op en rond het landgoed
Einde Go oi. Alleen verse uitwerpselen
werd en meegen omen. Er werden geen
uitwerpse len meegenomen die bu iten
de mestpu tjes werden gevonden; dit
zouden namelijk keutels van vossen
kunnen zijn geweest.

Thu is werden de keutels gedr oogd en
gewogen. Daarna werd elke keutel
afzonderlijk gewassen boven een zeef
met mazen van 1 mm oAlle voedselres
ten groter dan 1 mm bleven in de zeef
achter, waarna ze gedeterm ineerd en
geteld werden. Het spoelwater werd
opgevangen, omdat hierin de resten van
regenwormen te vinden zijn .

Om een goed beeld te krijgen van het
voedsel van de Goo ise dasse n wilden
we niet alleen registreren wat ze gegeten
hadden, maa r ook hoe groot het aandee l
van elk voedseItype in het totaal was.
Daartoe moesten de voedselresten
omgerekend worden naar de hoeveel
heid voedsel (in grammen) die zij verte-

Wormnachten
Voor alle zekerheid hebb en we in en
ro nd Einde Gooi enk ele steekproeven
genomen om te zien welke regenwor
m en daar voorkome n. Tijdens zoge
na amde wormnachten in mei (tempe ra
tuur meer dan 2 oe aan de grond en
tenminste 2 mrn regen in de voorgaande
drie dagen, Kruu k 1989) hebben we op
beschut gelegen en konbegraasde gras
land en naar regenwormen gezocht.
Onder deze oms tan digheden kom en
regenwormen aan de op pervlakte om te
foe rageren en zijn ze het makkelijkst te
vangen (voo r me ns en das) en te tellen .
De enige regenwormsoort die wij vin
gen was L. rubellus. Gaten spitten van
circa 0,5 m eter diep , in Einde Gooi en
de omliggende weilanden, leverde ook
voorna melijk L. rubellus op en enkele
A llolobophora ch/orotica en Aporrectodea
ca/iginosa. Wormen van meer dan 2
gra m, zoals L. terrestris of Aporrectodea
tonga. hebben we niet gevonden .

Om in leven te blijven moeten dassen
minimaal 530 gram worme n per dag
eten. Dit betekent dat een Limburgse
das, die L. terrestris eet, minimaal 106
worme n per nacht moet vangen, terwijl
een Gooise das, die het met L. rubellus
moet doen, minimaal 354 worme n per
na cht moet vangen. Wie ooit gepro
beerd hee ft 's nachts wormen te vange n
weet dat dit niet eenvo udig is. Ons kost
te het een uur om 47 exem plaren van L.
rubellus te vangen, oftewel 7,5 uur om er
354 te vangen. En dan gaat het alleen
nog maar om de hoeveelheid worme n
die een das moet eten om in leven te
blijven. Als hij ook nog wil rondlopen,
burchten wil graven of jongen groot wil
brengen, dan mo et hij nog veel meer
eten . Onze verwachti ng was dan ook dat
het voedsel van de Go oise dassen maar
voo r een klein deel uit regenwormen
zou bestaan.

ee n gewicht van gemiddeld 5,0 gram ,
kom t inderdaad veel voor in de kalkrijke
gronden van Limburg. Buiten Limburg
is deze regenworm waarschijnlijk zeld
zaa m, omdat buiten Limburg de grond
veel zuurder is en Lurnbricus terrestris
daar niet van houdt . An dere soorten
regenwormen (in Nederland leven
ongeveer der tig soorten '), die wel talrijk
zijn buiten Limburg en die bovendien
voor dassen te vange n zijn, zijn veelal
ee n stuk klein er. Een bela ngrijk alterna
tief voor de dasse n buiten Limburg is de
regenworm Lumbricus rubellus, die
gemiddeld 1,5 gram weegt.



Een m estputje van een das . A llee n keute ls in derqeli]
ke me stpu tjes zij n verzameld en ui tg ep lozen. Foto
Hans Vink

genwoor digden voordat de das ze opat.
Dit is nie t eenvoudig. Van konijnen vind
je bijvoorbeeld alleen de haren in de
keutels terug. Je weet dan niet of de das
het hele konijn heeft gegeten, of alleen
maar een poot. Wij zijn ervan uitgegaan
dat de das he t konijn altijd helemaal
opgegeten heeft. Dat geldt ook voor de
andere voedselreste n die we in de keu
tels aan troffen .

Van regenwormen vind je me t het
blote oog niets in de keutels teru g.
Regenwormen verteren bijna helemaal.
Wat nie t verteert zijn de hele kleine chi
tine-achtige haartjes die in de huid van
een regenworm zitten, zogenaamde cha-

Figuur 3. Het voedsel van d e Gooise dassen per sei
zoen (W = w inter. L = len te, Z ;=; zomer, H = herfst).
Gegeven is het relat ieve aandeel (in volumepercenta
ge) da t elk voedseltype innam ten opzichte van de
andere voedseltypen. In totaal zijn 149 keutels onder
zocht .

6

etae. Een regenworm heeft zo'n 1.000
van die haartjes. Onder een microscoop
zijn ze te zien . Om elke keutel onder de
microscoop uit te pluizen en alle chae
tae te gaan tellen was ons iets te vee l
werk. Gelukkig hadden andere onder
zoekers al ontdekt dat er een relatie is
tussen de hoeveelheid chaetae in het
spoelwa ter en het aan tal wormen dat de
das gegeten heeft . We hebben daarom
monsters genomen van het spoelwater
en, ond er de m icroscoop, het aantal
chaetae geteld. Erva n uitgaande dat de
dassen L. rubellus gegete n hadde n, kon
vervolgens berekend worden hoe groot
het aandeel (in grammen) van de regen
wormen in het totale voedsel was.

Grote variatie
In totaal zijn 149 keutels geanalyseerd.
Hierin hebben we 33 verschillende
typen voedselresten gevonden, waaron
der kikkers, mu izen, egels, eikels, ker
sen, maïs, diverse keversoorten en
natuurlijk regenwormen . Ook vonden
we gras, dennenaaiden, elzepmppen,
takjes en zelfs steentjes. Vermoe delijk
he bben de dassen deze binnengekregen
bij het verzame len van kevers en regen
wormen in het gras of de bosgro nd. Bij
de berekening van het aandeel dat elk
voedseltype in het tot ale voedsel innam
zijn zij buiten beschouwing gelaten .

Tijd ens het uitpluizen van de keutels
werd al duidelijk dat regenwormen vaak
doo r de Gooise dassen gegeten werde n .
In 146 van de 149 keutels (98 %) vonden
we chae tae. Ook insekten werden vaak
gegete n: in 70 % van de keute ls vonden
we resten van kevers en insektenlarven
(voora l van de langpoot mug en van een
nachtvlinder). Resten van maïs troffen
we aan in circa 40 % van de keutels en
noten (voornamelijk eikels) in ongeveer
een kwart. Reste n van zoogdieren,
vogels en amfibieë n troffen we veel
minder vaak aan .

-,

80 regenwormen mals vruchten amfibieen
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Regenwormen werden du s vaak gege
ten , maar vormden ze ook een belang
rijk aand eel in het voedsel van de
G ooise das? In figuu r 3 staat het aand eel
van elk voedse ltype per seizoen, en in
figuur 4 de voe dse lsame nstell ing gemid
deld over het geh ele jaar. Gegeven is het
relatieve aandee l (in volumepercen tage)
dat elk voedseltype innam ten opzich te
van de andere voedseltypen . Het blijkt
dat regenwormen niet alleen vaak maar
oo k veel gege ten werde n: op jaa rbasis
nam en ze 54 % van het volume voor
hun rekening. Het volume nam echter
in de loop van het jaar (van de winte r
naar de herfst) af; in de herfst bestond
de bul k van het voedse l uit maïs. De
consumptie van vruchten (voorname lijk
eikels) en insekt enlarven vertoond e het 
zelfde patroon, zij het in lagere volum e
percentages. Zo ogdieren en amfibieën
werden vooral in de zomer gegeten,
voge ls voornamelij k in de winter.

Opvallend is dat kevers in volume
nau welijks ee n rol spelen, terwijl ze wel
in zo'n 60 % van de keut els zijn aange
troffen . Me t andere woorden , als een
voedseltype vaak in de keu tels wordt
aangetroffen wil d it nog niet zeggen dat
he t voor de cons ument (de das in ons
geval) een belangrijke voedse lbro n is.

Goed geteld?
In tegen stelling tot on ze verwachti ng
aten de Goo ise dasse n vaak en veel
regenwo rm en . Hoe is dit mo gelijk? Uit
observaties in het voorjaar is beke nd dat
de G ooise dasse n rond 21.00 uur hun
burcht verlaten en rond 04.00 uur teru g
keren. Met onze vangefficiëntie van 47
wormen per uur, zou een Gooise das in
die tijd net voldoende worm en kun nen
vangen om in leven te blijven , maar niet
voldoe nde om oo k nog andere dingen te
ku nnen doen . Ergen s klopt iets niet. Er
zijn twee moge lijkhe den: de gevolgde
me thodiek levert een overschatt ing van
het aan tal geget en wormen, of wij zoch
ten niet goed (gen oeg ).

Voor het bepalen van het volumeper
cent age regenworm en in het voedsel is

Einde Gooi (n = 149)

Figu ur 4. Het jaarvoedsel van de Goois e dassen.
Legenda zie f ig uur 2. De grafiek 'b egi nt ' op 'd rie uur '

gebruik gema akt van een indirecte
methode. Niet het aantal regenworme n
is geteld , maar het aantal chaetae in een
mon ster van het spoelwate r. Deze
meth ode is niet zo nauwkeu rig, maar
wel de enige die beschikbaar is om het
aandee l regenwormen in het voe dse l
van levend e dassen te bepalen . De
onnauwkeurigheid van deze met hode
kan echte r zowel een ove r- als een
on derschatt ing to t gevolg hebb en .

Het aandeel regen worm en in het
voedsel is bij dode dassen (bijv. ver
keersslachtoffers) gemak kelijke r te
bepalen. Bij hen kan de maaginhoud
bekeken worden. Regenwormen in
magen van dassen zijn nog niet of nau
welijks verteerd en dus goe d te tellen.
Het volumepercentage regenwormen in
magen van dassen uit andere delen van
Nederland varieert van 10 to t bijna 40 %,
gemiddeld over heel Nederland is het 30
% (ongepubliceerde gegeven s JBN
DLO ). Het percentage in de keute ls van
de Gooise dasse n (54 %) zou dus ee n
overschat ting kunnen zijn. Maar zelfs
als het werkelijke percentage flink wat
lager zou zijn, dan nog zouden regen 
wormen een belangrijk aand eel hebben
in het voedsel, zeker in de maanden dat
de maïs nog geen kolven draagt. De
conclusie dat de G ooise dassen meer
rege nwormen aten dan wij had den ver
wacht, blijft de rhalve overe ind .

40

20

zoogdieren vogels kevers insektenlarven
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Het omdraaien en ondergraven van mest levert das
sen vaak wormen en mestkevers o p. Foto Ja ap
Mulde r

Pollen?
Het voedsel van de Gooise dassen ver
toont veel overeenkomst met dat van
dassen in Ardnish, West-Schotland . Ook
daa r was het aandeel regenwormen in
he t voedsel van de dassen hoog : 45 % in
volume en 91 % in presentie (Kruuk &
Parish 1981). En ook daar was L. rube/lus
de meest algemene regenwormsoort in
de bod em en niet L. terrest ris.

De dassen in Ardn ish zochten hun
voedsel vooral in grasland, dat kort
werd gehoud en door schapen. In zo'n
grasland vertoonden de dassen een
voorkeur voor pollen met hoog gras en
voor hopen schapenkeutels (Kruuk
1989). Vergelijking van deze plekken
met andere delen van het grasland
leverde grote verschillen op in de dicht
heid aan L. rubellu s: 224 worm en per m?
in de graspollen tegen 29 elders en 356
wonnen per m2 bij keu tels tegen 93
elders .

Ook in het grasland in Eind e Gooi ,
waar wij naar wormen zochten, waren
versprei d pollen met hoog gras aanwe
zig. Mogelijk hadden we daar meer wor
men per uu r kunnen vangen . Helaas
hebb en we dat niet uitgeprobeerd, maar

misschien doen de Gooise dassen dat
wel en is hun vangefficiëntie hoger dan
47 wormen per uur. Blijkens een waar
neming van een boe r die, na een bezoek
van een das, alle koeienvlaaien in zijn
weiland omgekeerd vond, zoeken
Gooi se dassen inderdaad gericht naar
regenwormen.

Aangepast beheer
Op grond van bovenstaande argum en
ten zijn wij er redelijk zeker van dat
regenwormen voor de Gooise dassen
een belangrij ke, zo niet de belangrij kste,
voedselbron zijn. Ze worden het hele
jaar gegeten en maken bijna elk seizoen
meer dan 50 % van het volum epercen ta
ge uit. Alleen in de herfst is maïs
belangrijker.

Voor de terre inbeheerder is dit
belangrijke info rmatie. Door graslanden
te creëren die door vee of schapen
begraasd worden, kan de voedselsituatie
voor de Gooise dassen verbeterd wor
den . De terrei nbeheerder, Natuur
monumenten , heeft dit ind erdaad
gedaan . Tot eind jaren tacht ig werden er
jaarlijks drie of minder dassen gebor en ,
steeds op slechts één burcht. In het
begin van de negentiger jaren heeft
Natuurmonumenten bijna alle akkers in
Einde Gooi omgez et in grasland . Twee
jaar later werden voor het eerst op twee
burchten in tot aal zes jongen gebore n!



Alternatieve voedselbron nen
He t eenzijdige voedsel maakt de dassen
echter ook kwetsbaar. Het geeft aan dat
er weinig alte rnatieve voedselbronnen
zijn. Dassen zijn gewoonlijk erg oppor
tu nist isch in hun voedselke uze . Alles
wat hen voor de neus komt eten ze,
liefst zonder daar achteraan te hoeven
jagen . Vandaar waarschijnlijk dat in de
herfst maïs de plaats van regenwormen

Na de oo gst we rd deze dassenb urcht ontdekt in een
maïsakker. Een enke le keer zijn de dassen nie t op t ijd
weg als de m aïs geoogst wordt en worden ze in hun
burcht doodgedru kt door de zware oogstmachines.
Foto Hans Vink

als belangrijkste voedselbro n inneemt.
Maïs loopt niet weg en is in zee r grote
hoeveelheden op één plek te vinden. De
Gooise dassen leggen in de herfst zelfs
tijd elijke burchte n aan in de maïsakkers.
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In de andere seizoenen is het aanb od
aan alte rnatieven blijkbaar gering;
regenworm en vormen de bulk van het
voedsel. Doet zich een situatie voor dat
er wel alternatieven zijn, dan maken de
dassen daar me teen gebruik van . De
herfst van 1993 leverde bijvoorbeeld een
zeer goede eikeloogst, zodat er ook in
de winter van 1994 veel eikels beschik
baar waren . Dit vind je terug in het
voedsel van de Gooise dasse n. Het aan
deel van eikels bedroeg in 1994 13,4 %
van het volume, terw ijl dit in 1991, na
een slechte eikeloogst. minder dan 0,1 %
was. Evenzo kun je in de zomer dasse n
keutels vinden die geheel gevuld zijn
met kikkerbotjes of m et res ten van lar
ven van de grote spinnende waterkever
Hydrophilus piceus, die ze waarschijnlijk
gevange n hebben bij een van de poelen
die Natuu rmonumenten heeft aange
legd.

Ho ewel de regen wonnen door hun
hoge voedingswaarde (ze schijnen in
samenste lling overeen te komen met
run dvlees en word en in sommige lan
den dan oo k voor consumptie ge
kweekt) altijd belangrijk zullen blijven
voor dassen, kan door het creëren van
een gevariee rd landschap met graslan
den , heggen, eikenbossen, poelen etc.
voorko men worden dat de levensvat
baarheid van de dassenpopulatie in
Einde Gooi geheel afhanke lijk is van de
beschikbaarhei d van regenwormen.

Nawoord
Via een relatief simpele meth ode, het
uitpluize n van keutels, kan veel gelee rd
worden over de levenswijze van een
zoogdiersoort. Toch blijven er altijd vra
gen open. Zo hebben we nog geen goed
bee ld van het aanbod aan voedseltypen.
Door het ne men van enkele steekproe
ven weten we dat de regenworm L.
rubeilus in de graslanden van Einde
Gooi leeft en L. terrestris waarschijnlijk
nie t. We weten echter niet in welke
dichth eden L. rubellus aanwez ig is en of
hij inderdaad in hogere dichtheden in
graspollen en onder koeienvlaaien voor
komt dan elders. Maar wat nog veel
belangr ijker is, we weten nie t of er ver
schillen zijn tussen de graslanden die
met stalmest bemest worden en die
welke met drijfmest geïnjec teerd wor
den. De laatste werkwijze zorgt voo r
een sterke verzuring van de grond en
hoewe l L. rubellus beter tege n zuur kan
dan L. terrestris. zijn er ook voor deze
soort grenzen. Als L. rubellus in geïnjec
teerde graslanden niet voor komt, dan
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heeft het creëren van dergelijke graslan
den geen zin, ook al wordt het gras kor t
gehouden door koeien of schapen.
Zowel het gebruik van stalmes t als het
injecteren van mest wordt toegepast in
Einde Gooi.

We hopen ooit n og eens in de gele
gen heid te zijn deze vraag te beant
woorden. Waarschijn lijk zal dit niet in
het gebied ron d Ein de Gooi gebeu ren.
Daar zijn de graslanden waar de dassen
worm en vingen onlangs omgezet in
maïsakkers. Jamm er van alle mooie
plannen in het kader van de
Herinrichting Noorderpark; die komen
nu te laat. ~
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Wij zijn Natuur mo nume nten
da nkbaar dat we op hu n terrein
onderzoe k mochte n doen aan
dassen en daarb ij gebruik moch
ten maken van hun werkschu ur.
He t Instituu t voo r Bos- en
Natuuronderzoek bood ons de
faciliteite n voor de keutelanalyse .
De Wetenschapswinkel Biologie
van de Universiteit Utrecht
maakte het on derzoek mogelijk
door geldbronnen aan te boren
en een onderzoeker aan te ste l
len .
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OOK 's WINTERS
VLEERMUIZEN IN ZmD
HOLLANDSE KERKEN

Kees Moste rt. Jan Wondergem & Rudy van de r Kuil

In het vorige nummer van Zoogdier is te lezen in hoe
verre vleermuizen kerkgebouwen in Zuid-Holland nog
gebruiken als zomerverblijfplaats. Tijdens dit onde rzoek
is tevens geïnformee rd naar eventueel aanwezige onder
grondse ruimten onder de bezo chte kerkgebouwen . Deze
ruimten zouden geschikt kunnen zijn als overwinterings
plaats voor vleermuizen . Inmiddels zijn de betreffende
kerken in de winte rperiode bezocht, en met result aat.

Niet alle vleermuissoorten zijn voor hun
overwintering aangewezen op onder
grondse, vochtige en vorstvrije ruimt en,
zoals kelders, bunkers en groeven . Van
dwergvleermui s en laatvlieger is bekend
dat zij vooral overwinteren in allerlei
voor de mens vaak onzichtbare ruimten
in gebouwen, zoals spouwmuren e.d.
Deze soorten stellen dan ook andere
eisen aan hun overwinteringsplaatsen

Grootoorv lee rmuizen overwinteren , behal ve in
ond ergrondse ruimten, waarschijnli jk ook regelmat ig
in andere (on verw armde) delen van kerkgebouwen.
Foto Kees Mostert

dan de meeste andere soorten; ze wor
den maar zelden in ondergrondse ruim
ten aang etroffen. Di e worden voorna
melijk bevolkt door vertegenwoordigers
van de Myoti s- en Plecotus-familie.

Ond ergronds
Van de 141 kerkgebouwen die in de
jaren 1993-1995 in Zuid- Holland werden
bezocht (Mostert et al. 1996), bleken er
13 ondergrondse ruimten te hebben, die
ook nog toegankel ijk waren voor men
sen , hoewel dat niet altijd meevie l.
Inspecties van deze ruimten in de win
terperiode eindigde n vaak in een teleur
stelling. De meeste kelders zijn veel te
warm of te droog voor overwinterende
vleermuizen. Bovendien hebben som
mig e ruimten een zee r modderige en
stinkende bodem. Ook komt het meer
dan een s voor dat een dergelijk e ruimte
indringend stinkt naar schoonmaakmid
delen die met grot e regelmaat worden
gebruikt om het kerkgebouw schoon te
houden. Toch werd en onder drie kerk
gebouwen (Warmond, Wassen aar en
Waddinxveen) tijdens de wint erinspec
tie daadw erkelijk overwinterende vleer
muizen aangetroffen .

Te Warmond werden in grafkelders
onder een kerk in de wint er 1995/96 drie
baardvleermuizen en twee watervleer 
muizen gevonden. De aanwezigheid
van de baardvl eermuizen is, regionaal
gezien, leuk te noemen, omdat ze al een
aantal winters geheel ontbreken tussen
de vele honderden vleermuizen die in



Grootoorv leermu is hangend in van bove n di chtge
stopt e pijp in keldergew elf on der een kerk. Foto Kees
M ostert

bun kers in de duinstrook tussen Den
Haag en Katwijk overwinteren.

In een paar grote ondergrondse ruim
ten onder een kerkgebouw in Wassenaar
was de grootste eer te behalen. Tijdens
de meest recente winterte lling (1996/97)
werden hier 24 vleermuizen aangetrof
fen , en wel 12 watervleermuizen, 9
baardvleermuizen en 3 gewone groot
oorvleermuizen.

Tenslotte werden onder een kerkge
bouw in Waddinxveen in de winters
199311994 twee gewone grootoorvleer
muizen in winterslaap aangetroffen.

Bovengronds
Bij toeval werd een kerktoren in
Alblasserdam gedurende de winterpe
riode bezocht, op 13 februari 1996.
TIjdens het bezoek werden naast tiental
len verse keutels en een aantal afgebe
ten vlindervleugels onverwachts drie
overwinterende grootoorvleermuizen
halverwege de kerktoren aangetroffen.

Deze dieren waren weggekropen tussen
houtschotten en oud gesteente, in een
relatief droge, maar wel koude en tocht
vrije ruimte.

Al enkele winters inspecteren we op
Voorne een klein kerkgebouwtje uit de
Tweede wereldoorlog, dat al vele jaren
in gebruik is als opslagruimte. Het
gebouw is tamelijk vochtig en vertoon t
op een aantal plaatsen scheuren en sple
ten . Hier werden in de winter van
1994/95 in totaal drie watervleermuizen
en drie grootoorvleermuizen in winter
slaap aangetroffen.

Deze waarnemingen kunnen er op
wijzen dat kerkgebouwen vaker over
winterende vleermuissoorten herber
gen, die geacht worden in ondergrondse
ruimten te overwinteren. Een niet onbe 
langrijk detail hierbij is dat de kerktoren
in Alblasserdam niet werd verwarmd.
Vooral grootoorvleermuizen zouden
wel eens op veel meer plaatsen in kerk
gebouwen kunnen overwinteren , omdat
deze soort minder hoge eisen stelt aan
de luchtvochtigheid en de temperatuur
dan de Myotis-soorten.
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De literatuur
Er zijn ons maar een paar eerdere geval
len bekend waarbij overwinterende
vleermuizen in ru imten onder kerkge
bouw en werden aangetroffen . In
Noord-Brabant is bijvoorbeeld het over
winteren van en kele grootoorvleermu i
zen waarge nomen in een ruimte onder
de kerk te R ank. Van en kele kerkgebou 
wen is bekend dat ze door dwergvleer
mu izen en laatvliegers worden gebru ikt
om te overwinteren. Ze zitten dan
meestal in nau we spleten tussen balken
en gesteente op de zolder op tam elijk
droge plaatsen in het gebouw (Bekker &
Mostert 1995; Kapteyn 1995). Mel
dingen van andere overwinterende soor
ten in kerkgebouwen zelf zijn tot nu toe
uiterst schaars. Alleen in de kerktoren
van Veere is éénmaal een overwinteren
de waterv leermuis en vervo lgens één
maal een grootoorvleermuis aangetrof
fen in scheuren in de muren van de
kerktore n (Bekker & Mostert 1995).

In Noord-Hollan d zijn aanw ijzingen
dat een deel van de watervleerm uize n
de zomerverblijven in de kerken van
Spanbroek en 't Veld niet verlaat, maar
hie r blijft overwinteren (Kapteyn 1995);
er zijn hier echte r geen waarnemingen
gedaa n van daadwerkelijk overwinteren-

advertentie

BioQuip

de dier en. Ook is er een waarne ming
van twee grootoorvleermuizen in een
kerkgebouw in Middenmeer, die ver
moedelijk zijn ontwaakt uit hun winter
slaap nadat de kerk werd opgewarmd .

Aanbevelingen
Uit bovenstaande resul taten blijkt dat
het zinvol kan zijn om tijd ens kerkzo l
der-inspecties in de zomermaanden ook
te informe ren naar even tuele onder
grondse ruimten. Ook is he t aan te
bevelen om in de wintermaa nde n kerk
gebouwen te inspecteren op ovenvint e
rende vleermuizen, vooral wanneer die
gebouwen niet worden verwarmd . ..."
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Kees Mosten. Rudy van der Kuil
& Jan Wondergem . pl a Palarne
desstraat 74, NL-2612 XS Delft

HET adres voor vleermuisdetectors

ook te gebruiken voor krekels
en sprinkhanen -

Longworth en trip-trap vallen

halogeen veldlampen etc.
~

Info tel.: 071 - 5314979 (ook 's-avonds) fax 5766268 (NL)
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OPROEP TOT MEDEWERKING!

VERSPREIDING EN ECOLOGIE
VAN MARTERACHTIGEN IN
VLAANDEREN

Koen Van Den Berge

Aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, weten
schappelijke instelling van de Vlaamse Gemeenschap, is
sinds 1996 een aanvang genomen met het onderzoek
naar de verspreiding en de ecologie van inheemse mar
terachtigen . Om daar op een redelijke termijn inzicht in
te kunnen krijgen, is er een dringende behoefte aan een
gebiedsdekkend en dicht netwerk van vrijwillige mede
werkers.

Ook waarnemingen en vo ndsten van de wasbeer
ho nd zij n zeer we lkom in Geraa rdsberge n. Foto Pieter
Kuivenhoven

Concreet gaat het om weze l, her mel ijn,
bunzing, steenmarter, boommarter, das
en otte r. Omdat gemakkelijk verwisse
ling kan opt reden met on tsnapte of ver-

wilderde uith ee mse soorten als
Amerikaan se nerts of mink, wasbeer,
wasbeerho nd en beverrat , gaat de aan
dacht ook naar deze so orten.

In tegenstell ing tot vele and ere orga
nismengroepe n, zoals bv. vogels, libel
len, hogere planten, mossen etcetera,
best aat in Vlaanderen relatief weinig
traditie in het onderzoek naar zoogdie
ren. Zo vertoont de kennis over de ver
spre iding van inheemse marterachtigen
grote hiaten en/of is zij gekenmerkt
door grote onzekerheden. Over moge
lijk actuele populatie trends (toename of
afna me ) is nauwelijks enige concrete
informatie voorhanden. Tegelijk ont
breekt het grotendeels aan inzichte n, in
V1aamse context. in ee n aantal aspecten
van de ecologie van de onderscheiden
soorte n, zoals terreingebruik, voedsel
spectrum, etcetera . Marterachtigen zijn
daarbij goed bruikbare toetssoort en in
de hedendaagse be naderi ng van zowel
ecosysteem- en landschaps behee r als
van ru imt elijke planning. Als (nie t-vlie
gende) zoogdieren me t een vrij groot
leefgebied zijn z ij bijvoorbeeld een
belangr ijke graadmeter inzake de ver
snipperingsprob lernatiek, als roofdieren
staan zij aan de top van de voe dselpira
mide. Das, ott er en boommarter zijn
boven dien Rode-Lijstsoorten.

Inzamelen
De mogelijkheden tot med ewerking zijn
meervoudig. Doel is enerzijds het een-
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traliseren van verspreidingsgegevens,
anderzijds het inzamelen van dode die
ren, voornamelijk in de hoedanigheid
van verkeersslachtoffers (bejaging of
andere vorme n van opze tte lijke doding
zijn voor alle Vlaam se soorten verbo
den!). In een eerste fase wordt een
onderzoeksper iode van drie jaar voorop
gesteld.

Het inza melen van dode dieren is
daarbij zeer belangrijk, en gebeurt in
same nwerking met het Koninklijk
Belgisch Inst ituut voor Natuur
wetenschappen (K.B.I.N.) te Brussel.
Ond erzoek op de kadavers kan heel wat
bijkomende eco logische informa tie
leveren. Zo kan het voedselspectrum
afgeleid worde n door analyse van de
maaginhoud ; het geslacht, de leeftijd,
de conditie en de voortplantingstee
stand geven informati e over de bin
din gsgraad van het dier met de vind
plaats (zwerver of gevestigd, als
essentieel onderscheid ), er kunnen sta
len geno me n worde n voo r genetisch
onderzoek, gewicht en afme tingen kun
nen bepaald worde n, infes tatie met
parasieten kan worden nagegaan, en...
de soort kan me t zekerheid worden
bepaald. De erva ring leert inderdaad dat
dit laatste absoluut niet overbodig is. Na
sectie op de kadavers worden de balgen
ter bewaring aan het K.B.I.N. overge 
maakt.

Drie soorten medewerkers
Concree t kan op drie niveau's worden
meegewerkt, als 'waa rnemer' of 'mel
der' (I) , als ' inzamelaar' of 'koerier' (2)
en als 'stockecrder' (3).
Medewerking op niveau (1) is meteen en
do or eenieder mogelijk. Wie een dod e
ma rterachtige op me rkt, of weet heeft

Uit de (weinige) gegevens over het voorkomen van
de steenmarter bl ij kt. da t deze soo rt ook in
Vlaanderen aan een westwaartse opmars bezig is

van een waarneming, kan dit recht
streeks doo rgeven aan onderstaand
adres. De bedoeling is evenwel binne n
korte termij n een aantal meldingspun
ten , verspreid over Vlaanderen, te creë 
ren via de medewerking op niveau (2).
Rechtstreekse melding aan het IBW
blijft uiteraard een vaste mogelijk heid.

Het inzamelen van verkeerss lachtoff ers onder de
marterachtigen, zoals deze bu nzing, vo rmt een
belangr ijk middel van onderzoek. Fot o Jaap M ulder



Het onderzoek va n het IBW m oet onder andere du i 
delijkh eid brengen in de huidig e verspreid ing van de
steenm arte r in Vlaa nderen. Fot o Jaap M ulder

Medewerking op niveau (2) betekent
niet alleen het fungeren als lokaal cen
tralisat iepunt van meldingen, waarbij
een standaardmeldingsformulier wordt
ingevuld, maar ook de bereidhe id de
gemelde verkeersslachtoffers te gaan
ophalen en ze naar een lokale stockeer
der (niveau (3) te brengen.

Omdat het vervoeren van dode mar
terachtigen bij wet verboden is, dienen
de koeriers een specifieke toelating te
hebben. Een dergelijke vergunning, op
naam, is via het IBW te bekomen. Voor
hun verplaatsingen worden de koeriers
tweemaandelijks verplaatsingsvergoc
dingen uitbetaald aan 7.60 Bfr/ km.
Frigoboxen, plastic-handschoenen en 
zakken worden via het IBW ter beschik
king gesteld .

Dit inzame len van dode specimen
blijft uiteraard beperkt tot kadavers die
nog min of meer intakt en vers zijn. Bij
opmerkelijke meldingen (zeldzame
soorten enlof vreemde vindplaatsen)
wordt evenwel steeds ook een control e
op het terrein uitgevoerd, en ongeacht
de toestand van het kadaver een staal
(een plukje haar volstaat meestal) verza
meld .

Medewerking op niveau (3) betekent
de bereidheid een kleine diepvriezer
(circa 250 liter) bij zich te installeren
om, in nauw contact met de lokale koe
riers, te voorzien in lokale stockerings
mogelijkheid. De diepvriezers worden
ter beschikking gesteld via het IBW.
Stockeerders dienen eveneens een spe
cifieke toelating te hebben, via het IBW

Soortenlijstje:
wezel
herme lijn
bu nzing
steenmarter
boom marter
das
otter
Amer ikaanse nerts (m ink)
wasbee r
was beerhond
beverrat

te bekomen. Zij ontvange n een onkos
tenvergoeding voor het electriciteitsver
bruik van de diepvriezers ten bedrage
van 2000 Bfr/jr. Het is duidelijk dat
niveau (2) en (3) ook kunnen worden
gecombineerd.

Oproep!
Zij die bere id zijn mee te werken op
niveau (2) enlof (3) gelieven zo spoedig
mogelijk contact op te nemen met
ondergetekende. Voor medewerking op
niveau (1) zal binnen afzienbare tijd een
overzicht van koeriers en stockeerders,
in toevoeging aan onderstaand adres
waar u vanaf hed en terecht kunt ,
bekendgemaakt worden langs onderha
vig kanaal. Met dank! ..."

Koen Van Den Berge. AM INAL.
Inst ituut voor Bosbouw en
Wildbeheer. G averstraat 4, 9500
Geraardsbergen, tel 054/43 71 12.
fax 054/4\ 0896 (B)
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PREDEREN OF PARKEREN?
OVER ZWARTE KONIJNEN IN
HET DUINGEBIED
Herman van der Meer

In het vorige nu mm er van Zoogdier schreef Manfred
Weisz over het voorkomen van afwijkend gekleurde
kon ijnen in de duinen. Hij constatee rde dat deze in de
duinen van het vasteland ontbreken en concludeerde
vervolgens dat dit komt door de aanwezigheid van vos
sen. In dit artikel worden beide stellingen tegen het licht
gehouden.

In augus tus 1987 merkt Weisz op
Schiermonnikoog nogal wat afwijkend
gekleurde konijnen op, naar zijn mening
veel meer dan in de dui ngebieden op
het vasteland. Incidentele bezoeken
aldaar leveren niet meer dan één zwart
konijn op, in de Kennemerduinen.
Navraag leert hem dat er op Voorne wèl
zwarte konijnen voorkomen en geen
vossen. Zijn conclusie is dat in de vaste
landsduinen geen noemenswaardige
aan tallen afwijkend gekleurde konijnen
voorkome n en dat dat waarschijn lijk
word t vero orzaak t door de aanwezig
heid van vosse n, die de afwijkend
gekleurde konijnen er met voorrang 'uit
zouden pikken' (Weisz 1996). Die lage
aantallen afwijkende konijnen op het
vasteland is een verrassende constate
ring, omdat je, zoals Weisz terecht
opmerkt, in de randstad (waar meer
mensen wonen) juist méér afwijkende
konijnen zou verwachten dan op de
waddeneilanden.

Zo lang als ik mij kan herinneren heb
ik echte r in het duingebied Meijendel,
ten noorden van Den Haag, zwarte
konijnen gezien, in mindere mate 'bon
tjes' en nog minder witte. De toe name
van de vos sinds het eind van de zeven 
tiger jaren heeft daar ook geen veran de
ring in gebracht; integendeel, zou ik
haast bewe ren . Predatie doo r de vos
lijkt mij dan ook niet van zoveel invloed
als Weisz denkt. Het aanta l zwarte
konijnen wisselt van jaar tot jaar, maar
ze zijn er altijd . Talrijk lijken ze echter
niet te zijn en bovendien is de versprei 
ding nogal lokaal, waarbij ze vooral

voorkomen in de best voor het publiek
toegankelijke (met de auto bereikbare)
terreindelen als De Harstenhoe k,
Waalsdorp, de Vallei Meijendel en
omgeving en langs het Wassenaarse
Slag. Dit suggereert wel degelijk dat ze
(van tijd tot tijd) door mensen worde n
losgelaten. Hetzelfde verhaal geldt voor
het ten noorden van Meijendel gelegen
Berkheide en de duingebieden ten wes
ten van Den Haag (Westduinen,
Solleveld). Er is ook over gepublicee rd
(o.a. Van der Meer 1988, Van Ommering
& Ter Haar 1988), al is dat dan in het
'grijze' circuit.

Beperkt onderzoek
Weisz vermeldt terech t dat zijn me ning
vooral gebaseerd is op argume nta tie, en
nauwelijks op onderzoek. Voor zover hij
onderzoek deed, vond hij toch nog
zwarte konijnen, al is het er maar één,
in de vastelanddui nen, hetgeen zijn stel
ling zwak maakt. Verder vraag ik mij af,
of er op Voorne echt (nog) geen vossen
voorkomen. Zowel Lange et al. (1986)
als Broek huizen et al. (1992) vermelden
het voorkomen van de vos in de du inen
van Voorne, terwijl Weisz op gezag van
beheerder Van Baarsen stelt dat ze daar
niet voo rkomen. Dat laatste is ook de
mening van de deelnemers aan een
VZZ~veldwerkgroepkamp, maar die
melden zelf al dat ze slech ts een beper kt
onderzoek ver richtten (Winter 1996). Er
is wat dit betreft dus op zijn minst enige
reden tot twijfel.

Daar komt bij dat Weisz het logisch
vindt om aan te nemen dat zwarte konij-
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oen ook vroeger (vóór de komst van de
vos) in de vaste landsduinen al zeldzaam
waren, als gevolg van selectieve predat ie
door hermelijn en bunzing, waarbij hij
voorbij gaat aan de verschille n in jacht
techniek tussen de drie soorten. Het
voorkomen op Voome van herm elijn en
bunzing , samen met zwar te konij nen,
acht hij vreemd genoeg geen probleem
voor zijn stelling. De (veronderstelde)
afwezigheid van de vos acht hij daar
belangrijker.

Kleine steekproeven
Dat Weisz zo weinig zwarte konijnen in
de vastelandduinen vond, kom t
waarsch ijnlijk doordat zijn inventarisa
tie-i nspanning niet groot genoeg is
geweest. Uit de gepresenteerde gege
vens lijk t op te maken , dat de inventari
satie-inspanning ook nogal on evenwich
tig was, hetgeen de vergelijking tussen
de gebieden moei lijk maakt. Zo te zien
bezoch t hij de meeste gebied en slechts
eenmaal. Aangezien de vreemd gekleur
de konijnen niet talrijk zijn en boven
dien ongelijkmatig over de populatie
zijn verdee ld, is de kans om ze tijdens
één bezoek aan te treffen gering .

Een voorb eeld uit de prak tijk. Al tien
jaar tel ik en passant de konijnen in een

Hoe bela ngrijk is (selektieve) predatie vo o r het voor
komen van afwijkend gekleurde ko nijnen? Foto
Manfred Weisz

25 ha groo t gebied in Meije nde l. Dit
gebied ligt bu iten de hierboven
genoemde publi eks-concentratiegeb ie
den , maar er loop t wel een openbaar
pad langs . Het hoogste percent age zwar
te konijnen dat ik in dit gebied heb aan
getroffen is 15,4. Dat komt dus nog
beduiden hoger uit dan het door Weisz
gegeven percentage van 11,4 voor
Vlieland. Mog en we daarom conclude
ren dat er nergens zoveel zwarte konij 
nen voorkome n als in Meijendel? Nee
natuurlijk, want er zitten een paar
addertje s ond er het gras.
Beide perce ntages berusten op één tel
ling (dat ne em ik ten minste even aan
voor de cijfers van Weisz), van respec
tievelijk 13 en 70 konijnen .
Toevalstreffers eigenlijk. Want tijdens
alle 167 tellingen die ik sinds 1987 in
bovengenoemd gebied heb uitgevoerd
heb ik slechts 0,24 % zwarte konijn en
gezien, 3 van de 1268. Slechts bij twee
tellingen zag ik zwarte konijn en, alleen
in 1994,en wel Ivan 9 en 2 van 13 konij 
nen . D it laatste levert dus he t boven
staande hoge percentage afwijkers op.
Korto m , eenmaal tellen is ru im onvol
doende.

Waarneembaarheid
Er zijn nog meer factoren die de cijfers
kunnen beïnvloeden. Afwijkend
gekleurd e konij nen zijn niet alleen beter
zichtb aar voor mogelijke preda toren ,
maar ook voor konijnentellers, zeker als
die telle rs spe ciaal op die afwijkingen
lett en . De werkelijke verhoudingen zou 
den daardoor wel ee ns lager kunnen zijn
dan uit de waarnemingen blijkt.

Opvallend of niet , de waarneembaa r
heid van konijnen is ook sterk afhan ke
lijk van de terreingesteldheid. Zelfs een
lichtgevende Vlaamse reus zal gemi st
worden als hij ach ter een hell ing of tus
sen de bosjes zit, terwijl je bij daglicht
op een vlak terrein in tien minuten me er
konijnen kun t zien dan tijdens een hele
dag in de rest van het duin . Er zijn grot e
verschillen in reliëf en vegetatie tuss en
de duingebieden. Zo zijn de noordelijke
dui ngeb ieden veel opener dan de zuide
lijke en het is du s de vraag in hoev erre
die met elkaar vergeleken kunnen wor
den .

Er zit n óg een onzekere factor in het
onderzoek en dat is de tijd . Het jaar 1987
was aanvankelijk een goed konijnenjaar.
maar in de loop van augustus begon in
Meijendel de ergste myxomatose-golf in
jaren, waard oor daar eind september
(toen Weisz daar kwam tellen) na ar



schatting niet meer dan 15% van de
zomerpopulatie nog in leven was (Van
der Meer 1988, Snater & Baeyens 1995).
De kans om toen een levend konijn aan
te treffen was gering en de kans op een
afwijkend exemplaar dus nog veel gerin
ger.

Selectieve preda tie?
In zijn artikel verdedigt Weisz vele
malen de stelling dat niet de mens, maar
(het gebrek aan) predatoren verant
woordelijk is voor het optreden van
afwijkend gekleurde konijnen in een
populatie. Door selectieve predatie zou
den de afwijkend gekleurde konijnen
steeds weer uit de populatie verdwijnen.

Zonder speciaal onderzoek is selectie
ve predatie moeilijk aantoonbaar. Naar
mijn mening ligt het niet voor de hand
dat het bij de vos een grote rol speelt.
Dat ook in vosrijke gebieden opvallende
konijnen voorkomen wijst daarop.
Misschien werkt het wel voor oogjagers
als kiekendieven, buizerd. sperwer,
havik of jager, maar niet voor de vos, die
tegenwoordig toch veruit de belangrijk
ste natuu rlijke predator van het konijn
is. Als er genoeg voedsel is pakt de vos

Een st il zitt end konij n va lt nauw eli jks op . Foto Jaap
Mulder

gewoon wat hij het gemakkelijkst kan
pakken. Bovendien kunnen de zwarte
waarschijnlijk net zo hard lopen als de
bruine en ruiken en smaken ze hetzelf
de. Waarom zou een vos het zich dan
moeilijk maken? Een zwart konijn ziet
hij misschien wel van tweehonderd
meter afstand, maar tegen de tijd dat hij
daar is aangekomen. is dat beest al lang
verdwenen. En onderweg komt die vos
vast wel andere lekkere hapjes als mui
zen, kevers, bessen of eieren tegen. Of
misschien weet hij wel een jong konijn
te verrassen dat zich rollebollend uit de
voeten tracht te maken. Voor een vos is
het veel effectiever om een paar kilome
ter te gaan lopen om in een meeuwen
kolonie zijn zakken vol te stoppen met
eieren en jongen, of om een rietkraag af
te struinen naar meerkoetnesten, dan
om vruchteloos achter een konijn te
gaan aanhollen. Dat laatste heb ik per
soonlijk dan ook nooit gezien, al zegt
dat natuurl ijk niet zoveel. De vos is een
opportunist, die waarschijnlijk vooral
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afgaat op zijn reuk, gehoor en geheugen
en die liever lui dan moe is. Twee anek
dotes kunnen dit illustreren.

Keukenraam
Ik stond eens aan de rand van de
Harstenhoek bij Scheveningen te kijken
naar een vos die waarschijnlijk een wen
tel met jonge konijnen aan het uitgraven
was. Af en toe onderbrak hij zijn werk
zaamheden om eens om zich heen te
kijken. Het uitzicht was dan ook prach
tig. Op het 25 ha grote veld waren bijna
vierhonderd konijnen zichtbaar (370,
om ongeveer precies te zijn) , waarvan
de dichtstbijzijnde op een meter of tien
van de vos zaten. Die konijnen deden of
er niets bijzonders aan de hand was en
de vos ging telkens na korte tijd weer
vol overgave aan het werk. Enige tijd
later zag ik hem het veld oversteken,
waarbij hij zich als het ware een weg
door de konijnen moest banen, zonder
daar overigens enige aandacht aan te
schenk en. Waarschijn lijk was hij op weg
naar een vaste rustp laats, vanwaar hij
het keukenraam van een nab ijgelegen
woni ng in de gaten kon houden. Het
zou later nog slecht met hem aflopen .

Afgelopen zom er zag ik in de weg
berm een zeer tam konijn zitten. Hij
verzett e geen poot als je voorbij fiets te .
Een groot blauwgrijs dier met witte
vlekken . Nogal opvallend dus. Drie
weken lang ben ik dit dier rege lmat ig
tegengekomen en telkens op precies
dezelfde plaats . Dit duidt niet erg op
selectieve predatie door de vos. Het lijkt
mij waarschijnlijker dat dit konijn uit
eind elijk in een braadpan is verdwenen.
Of weer in een hok natuurlijk .

Stilzitten
Door het ontbreken van grondpreda to
ren (behalve menselijke jagers) op de
waddeneilan den zijn kiekendi even daar
de belangrijks te natuurlijke predatoren
van het konijn . Weisz veronderst elt dat
de pakkans door kiekendieven kleiner is
dan die door de vos, omdat verschillen
de malen is waargenomen dat een kie
kendief een stilzittend konijn gewoon
voorbijvloog . Het zelfde heb ik echter
verschillende male n bij vosse n waarge 
nomen . Eén voorbeeld heb ik hierboven
reeds genoemd. De andere keren ging
het om een konijn en een roerdomp, die
hij op meter afstand voorbij liep, ogen 
schijnlijk zonder ze op te merke n.
Misschien is een bewegend gewoo n
konijn wel opvallender dan een stilzit 
tend zwart konijn.
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De vos is een opportunistische strui
ner. Da t blijkt ook uit de grote seizoens
variatie van het gegeten voedsel (zie bij
voorbeeld Van Oort 1978, Mulde r 1988).
Als er al sprake is van selectieve preda
tie, dan zal dat alleen (of vooral) veroor
zaakt worden door oogjagers als bru ine
en blauwe kiekendief, bu izerd , sperwer
en havik. Deze komen allema al op de
waddeneilanden voor, zodat je ook daar
beïnvloeding van de kleursamenstelling
van de konijnenpopulatie zou mogen
verwachten. Omda t aselecte grundpreda
toren op de wadden (vrijwel'?) ontbre
ken, zou je zelfs mogen verwach ten dat
daar een ster kere selectie zal plaats vin
den dan in de vastel andsduinen.

Tot slot
Ik heb hierbo ven geprobeerd duidelijk te
maken dat er op zijn minst redenen voor
twijfel zijn over de stellingen van Weisz,
dat er op de waddeneilanden meer afwij
kende konijnen zijn en dat dat dan komt
door selectieve predatie door vossen in
de vastelandduinen. He t onderwerp zou
een goed onderzo ek verd ienen. Maar
mij lijkt het waarschijn lijk dat zo' n
onderzoek naar de verspreiding van
afwijkend gekleurde konijnen in de dui
ne n ee rder een verband zal laten zien
met het aantal beschikbare parkeerp laat
sen dan met de aanw ezigheid van
grondpredate ren. ...."
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Konijnen in Hollands duin .
Tekening Herman van der Meer

NOGMAAlS: VA~HTKLEUR
BUKONUNEN

Manfred Weiz

Mijn artikel over afwijkend gekleurde konijnen in het
vorige nummer van Zoogdier heeft een prikkelende wer
king gehad. Iedereen die mondeling of schriftelijk
reageerde bedank ik voor zijn of haar reactie. Herman
van der Meer heeft zijn reactie zelfs in Zoogdier gepubli
ceerd . Hierdoor wordt een publieke dialoog over het
onderwerp mogelijk, wat ik toeju ich.

De reactie van Van der Meer op mijn
artikel betreft hoofdzakelijk twee
krit iekpunten , namelijk de geringere
dichtheid van zwarte konijnen op het
vasteland ten opzichte van Schier
monnikoog, en in het verlengde daarvan
de predatie door de vos die ik daarvan
als de oo rzaak aanwijs. In beide kritiek-

punten heeft Van der Meer mijn betoog
echter niet goed gelezen of begrep en .

Ik heb niet bewee rd dat afwijken de
vachtkleuren op he t vasteland ontbre
ken, zoals Van der Meer in zijn inleiding
aangee ft, maar wel dat er een verschil is
in de dichtheid van zwarte konijnen op
Schiermonnikoog en op het vasteland.



Wit en zwart kon ijn o p Schiermon nikoog . Foto Ma nfred
We;sz

In wezen bevestigt Van der Meer met
zijn kritiek mijn bevindingen, door te
schrijven dat zwarte konijnen in
Meijendel niet erg talrijk lijken te zijn
cn dat hij tijdens de 167 tellingen in een
bepaald terreindeel slechts twee keer
zwarte konijnen aantreft. Elke regelma
tige bezoeker van Schiermonnikoog
weet dat de kans dat hij of zij tijdens een
dagelijkse wandeling zwarte konijnen
zal aantreffen heel groot is. Omdat het
bij de zwarte vachtkleur gaat om een
dominante erfelijke eigenschap zullen
ook alle nakomeli ngen zwart zijn. Er
kan dus sprake zijn van een zekere
geografische clustering van de zwarte
vachtkleur zolang de nakomelingen nog
niet volwassen zijn. Het is daarom van
belang een voldoende groot gebied en
een groot aantal konijnen in beschou
wing te nemen, anders kan een verte
kend beeld ontstaan. Ik krijg de indruk
dat dit bij Van der Meer en de tellingen
die hij opvoert voor Meijendel het geval
is. Van der Meer fixeert zijn kritiek
teveel op mijn tellingen. Deze zijn
slechts als illustratie bedoeld. Ik heb
meer argumenten genoemd die hij bij
zijn oordeelsvorming had moete n
betrekken. In zijn tweede kritiekpunt
zegt Van der Meer dat de vos geen
invloed heeft op de vachtkleur. Erg con
sequent is zijn betoog echter niet. Eerst
stelt hij dat de vos de belangrijkste pre
dator van het konijn is om vervolgens te
beweren dat de vos helemaal niet geïn
teresseerd is in konijnen, omdat die
hem toch maar te slim af zijn. De vos
stort zich liever op allerlei andere lekke
re hapjes die hij onderweg tegenkomt.
Het is inderdaad waar dat de vos een

opportunist is in zijn voedselkeuze. Uit
veel onderzoek blijkt echter dat in de
duinen het konijn wel degelijk een
belangrijk onderdeel van zijn menu
vormt. Het percentage konijn in het
voedselpakket van de vos in de duinen
kan oplopen tot 90% (o.a. Lange et al.
1994 en Mulder 1988).

Argumenten
Het is goed om nog eens duidelijk te
stellen dat mijn artikel over zwarte
konijnen niet berust op onderzoek,
maar op argumenten en feiten die uit
literatuur blijken. Ik constateer een
samenhang tussen het voorkomen van
de vos in de duinen en het ontbreken
van afwijkende vachtkleuren bij het
konijn . Er zijn vele samenhangen aan te
brengen, zelfs met de parkeerplaatsen
van Van der Meer, maar daar gaat het
niet om. Mijn verond erstelling is dat er
niet alleen sprake is van een samenhang
maar ook van een oorzakelijk verband .
Ik draag daar argumenten voor aan. Van
der Meer komt niet met argumenten die
het tegendeel suggereren. Alleen gericht
onderzoe k kan mijn hypothese bevesti
gen of verwerpen. Gelukkig is Van der
Meer dat met mij eens . ""rl

Lileratuur
Lange, R., P. Twisk, A. van Winden & A. van

Diepenbeek. 1994. Zoogdieren van West
Europa. KNNV uitgeverij , Utrecht.

Mulder, LL. 1988. De vos in hel Noord
Hollands Duinreservaat. Het voedse l van
de vos. RfNerapport 88/44

Man fred Weisz, Groenburgwal
3-C . WIJ H RAmsterdam



ZOOGDIER 1996 7 (4) 23

INTERVIEW MET KOEN VAN DEN BERGE

AlS PUBER VOELDE HU
ZICH MENDE1...

Stijn Vanacker

Koen met een gevangen jonge vos. Zoogdieron 
derzoek is vaak nachtelijk onderzoek. Foto G. Mornie

In Vlaanderen gebeurt nog altijd (te) weinig onderzoek
rond zoogdieren. Dit betekent echter niet dat er hele
maal niets gebeurt. Eén van de plaatsen waar wel zoog
dieronderzoek verricht wordt, is aan het Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer (IBW). Daar doet Koen Van
Den Berge onderzoek op een aantal soorten
zoogdieren. Bij hem thuis konden we hem strikken
voor een interview.
Het eerste dat opviel toen ik er binnen kwam, was 'het
grote dierenboek voor kinderen' . Ja, niet alleen Koen
heeft het te pakken, maar ondertussen ook al z'n kin
deren...
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Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer heeft in
Vlaanderen twee vestigingsplaatsen: in Groenendaa l
bij Brussel, en in Geraa rdsbergen in Oost
Vlaanderen, hier afgebeeld . Foto Koen Van Den Berge

Om Ie beginnen met een voor de hand liggen
de vraag: Koen, was jij altijd al gef ascineerd
door zoogdieren ?
Ja en nee, ik zou eerder zeggen dat ik altijd
al gefascineerd was door de natuur. En aan
gezien zoogdieren daarvan een onde rdeel
zijn ging m'n interesse ook naar zoogdie
ren . Toen ik jong was, was ik altijd al heel
gelukkig als ik m'n 'botten' (laarzen) mocht
aantrekken. Op m'n zevende jaar vond ik in
onze voortuin een schedel van een wezel.
Deze schedel hield ik toen al bij. Ja, dat is
zowat het eerste wat ik me nog herinner
van zoogdieren.

Toen ik zo'n 14jaar was heb ik heel veel
muizen gekweekt. Zelf had ik een aantal
witte muizen en ving ik nog een aantal grij
ze huismuizen. Door de verschillende die
ren met elkaar te laten kruisen probeerde ik
alle mogelijke kleuren te bekomen.
Mendel achterna?
Ja, hm, zo zou je het kunnen stellen.
Alhoewel m'n experiment werd vroegtijdig
afgebroken door ... een wezel ...
Naas t dit alles vond ik het gewoon altijd
spannend om in het donker rond te lopen.

Op m'n 20 jaar leerde ik dan de
Wielewaaljongeren kennen (nu: de
Jeugdbond voor Natuu rstudi e en
Milieubeschermin g). Vanaf toen ook begon
m'n inte resse meer en meer uit te gaan
naar marterachtigen . Toch bleef ik geïnter
esseerd in alles wat met natuur te maken
had. Het logische gevolg hiervan was dat ik
biologie optie dierkun de-ecologie begon te
studeren. M'n eindwerk hande lde zelfs
helemaal niet over zoogdieren maar over
vogels. Concre ter handelde dit over land
schapsentiteiten en de invloed op het voor
komen van vogels.

Carrière
En na het studeren begon je 'zoogdier
carrière'?
Nee, nog niet helemaal. Mijn ee rste werk
was een BTK-project en dat handelde
inderd aad over zoogdieren : inventarisatie
en bescherm ing van otters in Vlaanderen
bij de Nationale Campagne Bescherming
Roofdieren (NCBR) . Na m'n ee rste werk
stond de burgerdienst (vervangende leger
dienst) nog voor de deur. Ik kreeg de kans
om mij aan het laboratorium voor bosbouw
(Prof. M. Van Miegroet. Rijksuniversiteit
Gen t) te verdiepen in de jachtproblematiek
en in het natuurbeheer.
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Nadien bleef ik daar ook werken aan pro
jecten rond actuele milieuthem a's. Toen
was zure regen nog een hot item. Achteraf
bekeken was de 'bosbouwperiode' zeker
geen slechte zaak. De pragma tischer manier
van werken lag me zeker niet slecht. Dit
be tekende echter geenszins da t alles on
wetenschappelijk moest worden.

M'n 'zoogdierencarrière'• zoals jij het
noemt, startte eigenlijk in 1995. Toen kwam
ik op het IBW terecht. Maar ook hier gaan
de opdracht en het werk veel ruimer dan
zoogdieren alleen.
War is en wat doet her IB W zo ongeveer?
Het !BW werd in 1991 opgericht ais
Vlaamse wetenschappelijke inst elling. Zij
vere nigt het voormalig Rijksstation voor
Populierent eelt en het voormalig
Rijksstation voor B05- en Hydrobiologisch
onderzoek. Het wetenschappe lijk
onderzoe k betreft de bosbouw. het
visstandbeheer en het wildbe heer. Met
andere woorden voeren wij onderzoek en
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studies uit die een antwoord willen bieden
op vragen uit de secto ren van de bosbouw,
de riviervisserij , het natuurbehoud en de
jacht. Zoals je waarschijnlijk kunt veronder
stellen hou ik me meest bezig met de
aspecten natuurbehoud en jacht.

Jacht
Meestal staan natuurbeschermers niet in zo'n
gunstig daglicht bij de j agers (en vice versa).
Toch ben je bioloog en hou je je bezig met
wild. Hoe zou je je relatie met de jach t type
ren?
Ik ben zeker niet de jacht-tegenstander die
sommige jagers in mij me nen te zien. Ik
heb echter nooit een blad voor m'n mond
genom en . En ik geef toe, de verzoenende
functie kreeg (en krijgt) in het algemeen te
weinig aandacht. Het valt me op dat met
heel wat jagers constructief valt samen te
werken. Wildbeheerseenheden (voor de
Nederlanders: een wildbe hee rseenheid is

Het vossenonderzoek wa ar Koen mede leidi ng aan
geeft wil onderm eer een antwoord geven op de vraag
of de klei ne vo ssenlintworm in Vlaanderen aanw ezig
is en w at daar da n de konsekwent ies van zij n.
Fot o Murie f VelVaeke
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een aangesloten gebied tussen de SOO en
1000 ha, waarin jagers gegroepeerd zijn en
waar , in tegenstelling tot in Nederland, ook
landbouwers en natuurbeschermers in ver
tegenwoo rdigd zijn) zou den dit als nieu w
forum nog gemakkelijker moeten maken .
De wildbeheerseenheden bieden een bij
zon der fijnmazige dekking. Hierin zitte n
zeker een aantal mogelijkheden en oo k
jagers voe len er zich goed in.
Waaruit bestaat jouw onderzoek dan precies?
In Vlaan deren bestaan weinig of geen pro
fess ionele inspann ingen tot zoogd ierm oni
toring, in tegenstelling tot alle mogelijke
andere groepen , gaande van vogels tot wol
zwevers.... Het bestaande onderzoek is
veelal ecologisch gericht , dit is blijkbaar
interessanter. Tegelijk ontbreekt het echter
aan elemen taire gegevens over voorkomen
en verspreiding van soorten. Deze lacune
probeer ik voor een deel op te vullen.

Marterachtigen
Toch niet voor alle zoogdiersoorten?
Nee, ik beperk mij moment eel tot de uit
bouw van een databank van jachtwildsoor
ten, waarbij voor de marterachtigen ook de
das en de otte r, als beschermd e soorten,
zijn toegevoegd, alsook de soorten die er
mogelijk mee te verwisselen zijn zoals
beverrat, wasbeer, wasbee rhond,
Amerikaanse nerts en fret. Daarnaast ver
richt ik nog onde rzoek naar voedselecolo
gie, voortplanting, dispersie en geneti sche
verwantschap bij die mart ers . In relatie tot
habitatversnippering bijvoorbeeld vormen
deze zoogdieren toetssoort en bij uitstek.
Verder zijn er enkele projecten met externe
partners. Zo loopt het vossenonderzoek aan
de Antwerpse universiteit in nauwe samen
werking met het IBW.
Om een Vlaams actueel thema aan te snij
den: Hoe sta jü als zoogdierenspecialist
tegenover introductie en gebruik van grote
grazers? Want nog steeds vormt dit een kloof
tussen bosbouwers en natuurbeschermer.
Tegenover grote grazers in het natu urbe
heer sta ik zeker niet weigerachtig. Wel
integendeel, grote grazers bieden zeker heel
wat mogelijkheden voor de toekomst. Men
moet de vraag stellen of onze oude land
bouwsystemen op grote schaal gehandhaafd
kunnen blijven . Grote grazers bieden een
goed alternatief en laten de natuur nog iets
'e chter' worden.

Toch vind ik het belangrijk dat men blijft
inzien dat met 'natuurlijke grazers' van nu
wordt gewerkt. Er mag geen illusie worden
gewekt van 'oe r' -dieren. Genetisch lijken de
beesten totaal niet meer op oerd ieren. De
beesten zijn gewoon 'hard' en dit blijft voor
mij het belangrijkste.

Damherten, edelher ten of elanden zou ik
zeker niet introduceren. Er kan natuurlijk
naast grote grazers ook gewerkt worden
met haas, konijn en ree.

Naar één zoogdierclub!
Nog een laatste 'hot item ': Het moet je toch
ook al zeker opgevallen zijn dat er op zoog
dierenvlak weinig coördinatie is in
Vlaanderen?
Inderdaad, daarom heb ik ook maar één
motto: hoe meer samenwerking, hoe betert!
Toch moeten we de realiteit aanschouwen
en zien dat hier een grote lacune blijft
bestaan vooral in het verzamelen en door
sturen van gegevens. Ik zou natuurlijk niets
liever zien dan dat die lacune wordt wegge
werkt. Daarom zou ik willen starten met
een me dewerkersnet. En wie is hiervoor
enthousias ter dan de jeugd?
OK, maar dan creëerje er nog een netwerk
(alias pseudo-vereniging) bij...
Nee, ik zie het ruimer. In Vlaanderen zou
één grote vereniging moeten komen die
functioneer t als een volwaardige Vlaamse
afdeling, of een zustervere niging, van de
VZZ. Het spreekt voor zich dat hierin alle
disciplines terecht kunn en. En dat slechts
één groot netwerk wordt opgebouwd.
En wat met de tijdschriften?
Binnen deze Vlaamse afdeling blijft natuur
lijk Zoogdier onmisbaar. Op die manier zou
hopelijk ook wat meer gepubliceerd worden
over zoogdierenonderzoek in Vlaanderen.
Daarnaast blijft Lutra eveneens als weten
schappelijk blad waar diepgaand er onder
zoek in kan ondergebracht word en.
Koen, nog veel succes, hopelijk: komen we
ooit tot één vereniging en bedankt voor dit
interview. -it

Oproep : Aan gezien in Vlaanderen er
nog altijd geen 'Algem ene zo ogdier
vereniging ' best aat , moet op ee n
an dere man ier word en gewe rkt.
Daarom vraagt Koen dal iede reen
die dod e zoogdie ren (zeker
voornoemde suo rte n) vindt, dit hem
zo u melden . Hoe je in te ns iever kan
meewerken lees je elde rs in dit nu m
mer. Adres : Inst ituut voo r Bosbouw
en Wildbeh eer. Koen Van Den
Berge . Gaverstraat 4, B-9500
Ge raardsbergen . 054-43711 2 (B) .

Stijn Vanacker, Insti tuut voor
Natuurbeho ud, Klinie kstraat 25. B·
1070 Brussel. 02-5581816 (B)
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Uitvliegende vale vlee rmu is Myotis myotis, Frankrijk. Foto Rogier Lange
(met dank aan Kern iel Spoefstra)
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Noordse woelmuizen in Overijssel?

De kop van Overijssel, meer
specifiek De Weerribben en De
Wieden, maken on derdee l uit
van de Ecologische Hoofd
struktuur (E HS). De EHS is
het netwerk van natuurgebie
den dat moet leiden tot het
beho ud van diverse ecosys te
men in Nede rland en de daar
bij hore nde plante- en dier
soorten. Om dit doel te
bere iken moet en de gebieden
in de EHS op een bepaalde
wijz e beh eerd worden . Voor
moerasgebieden word t ge
stree fd naar een exten sief
beheer van rietl and en (Bal et
al. 1995). De Weerribben en De
Wieden zijn voorbeelden van
mo erasgebieden waar h et
beh eer al exte ns ief is.

De Weerribb en en De
Wieden zijn terreinen waar,
althans to t eind jaren tachtig,
nog noo rdse woelmuizen voor
kwamen . De laatste jaren zijn
noordse woelmu izen hier niet
meer aangetroffen. Piet
Bergers en Rob van Apeld oorn
(1995) leidd en hieruit af dat
exten sief beh eer van rietlanden
nadelig is voor noordse woel
muizen . Het is echte r de vraag
of noordse woelmuizen echt
niet meer voorkom en in beide
gebieden. Sinds 1988 is er nau
welijks ond erzoek verricht naar
het voorkomen van deze soort
in de kop van Overijssel.

De komende zomer wil de
VZZ duid elijkh eid krijgen over
het ontbreken van de noordse

woe lmu is, maar ook van ande
re 'rnoerasm uizen' (waterspits
muis en dwergmui s), do or een
intensieve inve ntarisatie in dit
geb ied uit te voeren.
Voorafgaand aan deze inven ta
risatie hop en we door het ver
zamelen en uitpluizen van
braakballen al enig inzicht te
krijgen in de lokaties die
geschikt zijn om vallen te ze t
ten. In 1994 hebb en we betzelf
de gedaan voor de provincie
Friesland. Er zijn toen resten
van in tot aal 65.555 klein e
zoogdieren verwerkt en omg e
zet in verspreidingskaarten
(Mulder & Dirks, 1995).
Hieronder bevonden zich ook
oudere gegevens (perio de 1990
1993).

Hierbij roe pen we iedereen
die in de kop van Overijsse l
braakball en van kerkuilen of
ransuilen vindt of reed s ver za
meld (en geplozen) heeft , dit
do or te geven aan de VZZ. Het
gaat niet alleen om braakballen
uit de Weerribben en de
Wieden , maar ook om braak
ballen uit and ere mo erasgeb ie
den in de kop van Overijsse l,

zoals de kus te n van het
Zwarte rneer en het Kam
pereiland . De braakballen of de
resultaten van het pluiswerk
ku nnen gestuurd worde n naar
Zoogdierenwerkgroep Overijssel,
pla Natu ur & Milieu Overijssel,
Antwoordnum mer 3091, 8000
WB Zwolle. Hier kunnen ook
men sen, die willen helpen bij
het ui tpluiz en van de braakb al
len , zich aanme lden.

Met uw hul p kunnen we over
een jaar een antwoord geven
op de vraag of de no ordse
woel muis nog voorkomt in de
kop van Overij ssel.

Dennis Wansink

Bal, D. el al. , 1995. Handboek
natuurdoeltypen in Nederland .
Rapport IKC-N nr. 11. IKC
Natuurbeheer, Wageningen.

Bergers, P. & R. van Apeldoorn ,
1995. Gebiedsgericht en soort ge
richt bele id in moerassen : de
noordse woel muis als toets.
IBN-rapport 172. IBN-DLO,
Wageningen.

Mulder, J.L. & P.R .A.M. Dirks,
1995. Verspreidin g van kleine
zoogdieren in Friesland aan de
hand van braakbalonderzoek.
VZZ -mede delin g 26. VZZ,
Utrecht.
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Belangrijke zoogdiergebieden in Nederland
De lezers van Zoogdier zullen
de afgelopen decennia wel heb
ben gemer kt dat het met een
groot aantal zoogdiersoorten in
Ne derland niet goed gaat. De
in 1994 verschenen Rode Lijst
van zoogdieren heeft dat wel
dui delijk gemaakt (Holl ander
& Van der Reest 1994). Niet
alleen in Ne derland, maar ook
in de rest van de Europ ese
G emeenschap (EG) verlieze n
zoo gdieren terr ein. In 1992 is
door de EG de Habitatrichtlijn
opgesteld met als do el deze
achte rui tgang een halt toe te

roep en . In bijlage II van deze
richtlijn staan soorten ge
no emd, waarvoor specia le
gebieden ter inst andhouding
van de soort aangeweze n die
nen te worden . Ne der land
heeft zich als ondertekenaar
verplicht een lijst van zulke
gebieden samen te ste llen voor
de Nederlandse soorten.

Dit najaar is de VZZ, op ver
zoek van het Ministeri e van
LNV, be gonnen met het uit
zoeken welke gebieden op die
lijst moeten kom en : het projekt
Belangrijke Zoogdiergebieden

in Nede rlan d. Het projekt
beperkt zich niet to t de
bestaand e gebi eden, maar richt
zich ook op potentiële leefge
bieden.

Geselecte erd zijn de soo rten
van de Rod e Lijst , uitgebreid
met soorten voorkomend op de
Do elsoortenlijst (Bal el al.
1995) en met soorte n die in bij
lage 11 van de Habitatrichtlijn
worden genoemd. In totaal
levert dit 29 so or ten op (zie
tabe l).

In de loop van dit voorjaar
mo et het projek t res ulteren in
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een rapport, waarin een lijst
van actuele en poten tiële
belangrijke zoogdiergebieden
is opgenomen. Deze lijst kan
voor het Ministerie van LNV
een basis vormen voor het aan
wijzen van beschermde leefge
bie den voor zoogdieren in het
kader van de Hab itatrichtlijn.
Er is echter nog weinig bekend

KORTAF

over het belang van bepaalde
geb iede n voor de bedreigde en
kwetsbare zoogdiersoorten .
Deze lacune dient dan ook
weggewerkt te worden om tot
een doe ltre ffend gebieds - en
soo rtsger icht beleid te komen
en zo via gerichte maatregelen
de betreffend e soorten effectie
ver te kunne n beschermen.

29

Het aanwijzen va n beschermd e
gebieden voor zoogdieren is geen
sinecure. Hoe bescherm je een
wegberm : het leefgebied van de
hazelmuis? Foto Dennis Wansink

Vandaar het verzoek aan hen
die informatie hebben over
verspreiding en/of dichtheden
van soorten uit de tabel, om
contact op te nemen met:
Vi/mar Dijkstra, Dijkstraat 68.
6828 I S Arnhem , telefoon 026
4431826 (privé) of 026-3546815
(werk) (NL).

Bal, D. el al., 1995. Handboek
natuurdoeltypen in Nederland .
Rapport IKC-N nr. 11. IKC
Natuurbeheer, Wageningen .

Hollander, H. & P. van der Reest,
1994. Rode lijst van bedreigde
zoogdieren in Nederland (basis
document) . VZZ-mededeli ng 15.
VZZ, Utrecht.

wate rspitsm uis
bosvleermuis
gewone zee hon d
veldspits m uis
mopsvleermuis
gr ijze zee hond
gro te ho efijzerneu s
grijze groo too r
kleine hoefijzer neus
boommarter

Lijst van geselecteerde zoogdiersoorten:
bruin vis Bechstein's vlee rmuis
Brand t' s vlee rm uis hazelmuis
das bever
wild zwijn vale vlee rm uis
ingekorv en vlee rm uis eikelm uis
otte r hamst er
damhert me ervleermuis
franjes ta art noordse woelmuis
grote bosmuis tuimelaar
ede lhe rt

Minisymposium over vleermuizen
Van 21 tot en met 23 maa rt
1997 organiseer t de Bundes
arbeitsgruppe (BAG) Fleder
m ausschutz in Naturschu tz
bund Deutschland e.V. haar
derde min isymposium. Het
symposium vindt plaats in he t
Zoö logisch Instituu t van de
Friedrich-Schiller-Unive rsiteit,
Erb ertstr asse 1 te Jena. Naast
de mogelijkheid om een lezing
te ho uden is er ook gelegen
he id om posters te plaatse n .
Over het precieze programma
was bij het ter perse gaan van
Zoog dier nog weinig bekend.
Daarvoor kan het beste contact
worden opgenomen met Harry

Weidner, Hauptstrasse 36, D
07580 Grossenstem. 03-6602 of
03-7060 (D).

Live traps
Via de Veldwerkgroep van de
VZZ zijn muizenvallen van het
type Longworth te huu r. De
verhu urprijs be draagt 10 cent
per val per nacht. Voor VZZ 
lede n zijn de vallen gratis te
leen. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Floor van der
Vliet, Spaarndammerstraat 660,
1013 Tl Amsterdam, 020
6828216 (NL).

Symposium
wilde kat

Van 13 tot 16 maart 1997 wordt
in Kyllburg, bij Keulen (D) een
interna tionaal symposium
gehouden rond de wilde kat.
Onderwerpen zijn onder ande
re verspreiding, biologie,
gedrag, bescherming en krui
sing met de huiskat. Opgaven
bij Mathias Herrmann,
Ostbahnstrasse 6, D -76829
Landau, Duitsland, fax
00.49.63 41-919108. (D)
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Bizarre dood r osse
vleermuis

Van lieverlede zijn we er wel
achter gekomen dat niet iedere
vlee rmuis van ou derd om sterft,
uit z'n winterslaapje niet weer
wakker wordt of als prooi dier
van een uil of kat het loodje
legt. Op de meest gruwel ijke
wijze komen ze soms om het
leven . Verstrikt in de stekels
van een klit (Zoogdier 7(3):35)
zou je nog een nat uurlijke
doo dsoorzaak kunnen noe
men. In veel an dere gevallen
ligt de doodsoorzaak direkt of
indirekt bij de men s. Doodslag
met voo rbe dachte rade (=
moordt), verhonger ing in ver
blijfplaatsen waar ze wel in
maar niet weer uit kunnen
komen, ver hanging in prikkel
draa d, verdrinking in regenton
nen of stortbakken van toilet
ten , enzovoort. Echt te veel om
op te noemen.

Ook weer door toedoen van
de me ns kwam onlangs, op
toch wel heel bizarre wijze, een
rosse vleermuis Nyctalus noc
tua om het leven. In de avond
schemering van woensdag 11
septe mber j.l. meende een ver
late golfspeler op de golfbaan
Dr ienerlo, tussen Hengelo en

Dierenleed
Op 25 oktober 1996 kree g de
hovenier van een Wasse naars
landgoed de schrik van zijn
leven. In één van de in de frui t
tu in geplaats te molleklemmen
zat geen mol, maar, volgens
zijn zegge n, 'een exoot, een
lange smalle bruine vreemde
snui ter'. Ik liep met hem mee
naar de bewuste plek waar mijn
vermoeden werd beves tigd.
Een geplette wezel Mustela
niva tis, met een MMW
(Mollen-Moo rd-Werktuig)
gepakt in de nek, vlakbij de
voorpo ten.

Ook al ga ik ervan uit dat
hier sprake is van ee n uitzon
dering, is he t toch verontrus
tend te moeten cons tateren da t
wezels nog steeds in klem men
verstrikt raken . Jui st door de

Ens chede (NL), nog even een
slag te mo eten slaan. Het werd
zijn laatste slag van die avond.
Want wie schetst zijn verbazing
en die van enkele toeschouwers
toen de niet eens zo hoge bal
na ee n tiental meters in de
lucht in botsing kwam met ...
ee n vleermuis. Niet allee n de
bal kwam naar beneden , het
geen gebruikelijk is, maar ook
de vleermuis stor tte ne er! Als
een vroeg herfs tblad dwarrelde
het beestje naar ben eden.
Enkele meters van elkaar ble
ven beide roe rloos liggen. De

keuze voor nieuwe beh eersvor
me n in groene terrein en (aan
brengen van kleine landschaps 
element en , opwerpen van
bro edri llen , extensief on der 
ho ud, e.d.) worden zoogdieren,
waaro nder kleine mar terachti-

gen , aangetrokken en kunnen
zij prim a dienst doen als
natuurlij ke ver delgers van mo l
len . MMW's kunn en dan ach
te rwege blijven.

Elke gevangen wezel is er
één teveel. Ik zou daarom
graag vernemen of het vangen
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golfbal mankeerde niets, maar
de vleermu is was morsdood.
Bloed end uit zijn oor werd hij ,
het bleek inderdaad een man
netj e, opgenome n. Een sche
delbasisfractuur? Wellicht, alles
wijst er op .

0[ het dier op de bal afschoot
of de bal op de vleerm uis was
niet meer na te gaan. Het eer 
ste ligt het m eest voor de hand.
Van de kant van de golfman
was er in ieder geval geen opzet
in he t spel. Nadat hij he t diertje
had opgeno men en voorz ichtig
in een doekje voo r het bloe den
had gewikkeld, kon hij zijn
hand en in onschuld wassen.
De moraal van het verhaal:
golfballers , kijk uit wat je doet.
Datzelfde geldt trouwens ook
voor vlee rmuizen, maar wie
brengt ze da t bij? Het beste is
waarschijnlijk geen golfbanen
mee r aan te leggen op plaatsen
waar vleermuizen jagen...
Bauke Hoekstra. Bornsestraat
118, 7601 GK Almelo (NL)

van kleine m ar ters in klemmen
vaker voorkomt, of dat het hier
inderdaad om een incident
gaat. Gaa rne ber icht naar
on derstaand adres.

Nog ee n tip voor hen die
'last' on derv inden van mollen
in hun gazon. Elke ochtend de
hopen uitsp reiden verwijder t
de hope n zonder dat er nieuwe
bij komen. Dichttrappen van
mol shopen zorgt er daaren te
gen voor dat de mol de gang
gaat repa rere n en er dus nieu
we hopen on tstaan. Kortom
men moet zuinig zijn op een
eenmaal gegraven gangenstel
sel, dan valt de schade aan het
gazon mee.
Jos Ûrleans, Kopel/ond 63. 2264
JA Leidschendam, telefoon 070
3202525 (privé) of 070-5122270
(werk) (NL) .

r
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Waterspitsmuis in de
Brabantse Biesbosch
Rond Pasen 1996 werd er vol
gens de traditie van de Leidse
biologiestudenten een week
en d in de Brabantse Biesbosch
geb ivakkeerd . Dit ja ar ging er
ook een dertigtal valle n van de
Veldwerkgroep (VZZ) mee,
teneinde meer du idelijkheid te
krijgen over de verspreiding
van de no ordse woelmuis
Microrus oeconomus in de
Biesbo seh. Uit het verleden
zijn verscheidene vindplaatse n
bekend en Fey (1980) noemde
het dan ook 'een echte
Biesbosch-muis' . Helaas, geen
enkele noordse woelmuis werd
gevangen. Evenwel dook er
ee n an dere soort op in de val
len : de waterspitsmuis Neomys
f odiens.

Gedurende twee dagen en
nacht en werden twee rijen val
len geco ntroleerd. In een nat
stuk rietland, grenzend aan een
slikplaat aan de zuidkant van
po lder 'De Dood ' werd her
ha alde lijk een tweetal ross e
woelmuizen Clethrionomys g/a
reelus gevangen . Enk ele tien-

WAARNDDNGEN

De eerste waterspitsmuis die na
tien jaa r in de Brabantse
Biesbosch is v astgesteld. Foto
A/bin Hunia

tallen meters verderop, tegen
de dijk van de polder
Tur fzakken, bevindt zich een
nat wilgenbosje met een onder
groei van onder andere riet.
Ook hier was de rosse woel
muis de enige (woel)muis die
we vingen, eveneens in lage
aan talle n. Tijdens de laatste
controle bleek dat ook een
forse wate rspitsm uis gebruik
maakte van de rand van he t
bosje , de gren s met het ope n
rietveld. Het gevangen dier had
een onscherpe overgang tu ssen
de donkergrijze bovenkant en
de lichter grijze buikzijd e.
Overige kenmerken waren de
lichtere vacht plekjes bij de
mon dh oeken en een zwarte
halsvlek. Het geslacht werd
niet bep aald.

Tussen 1936 en 1954 zijn
slechts tien vondsten bekend
van de waterspitsmuis in de
Biesbosch, uit gebi eden me t
gering get ijdeverschil (Verhey,
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1961). Vlak voor het slu iten van
de Haringvliet in 1970 kon in
een onderzoek met klapvallen
de aanwez ighei d van water
spitsmui zen niet wor den vast
gesteld (mondelinge medede
ling Dirk Fey). Pas in 1985 werd
voor het eers t in lange tijd weer
een exemplaar gevangen
(me de de ling Fey, in Van Laar,
1992). Dit was in het noo rdoos
ten van de Braba ntse Biesbosch
in ee n rietgo rs, nabij de polder
Lepe laar, ongeveer een halve
kilometer verwijderd van de
huidige vondst. In bosuil
braa kba llen uit het Zuid 
hollandse deel van de
Biesbosch werd in 1993-94 geen
enkele waterspitsmuis gevon
den (Mostert, 1995).

Na de vangst van april 1996
valt van alles te spe culeren over
de huidige verspreiding van de
waterspitsmuis in de Bies
bosch . Over de gehele geb ied is
nu sprake van ee n gering getij
deverschil. Het biotoop waarin
de vangst werd ged aan is alge
meen aanwezig. Maar waar
bleef de wate rspits muis bij
vorige inventarisaties na 1970?
En waar bleven de noordse
woelen met Pasen? De Leidse
biolog iestudenten kunnen nog
veel int eressante Paas
weekenden organiseren om
deze vragen te beantwoorden .
Met dan k aan Vincent van Laar
en Dirk Fey voor aanvullende
informa tie.
Albin Hunia , Julianalaan 6,
2341 ER Oegstgeest, 071-5175739
(NL).

Fey, D., 1980. Viervoeters, land- en
waterdieren. In: De Biesbosch.
Het karakter na de 'grote veran
dering'; pp. 102-105. Kosmos
Uitgeverij ,
Amsterdam!Antwerpen.

Laar, V. van, 1992. Wate rspitsmuis
Neomys fodi ens (Pennan t, 1771).
In: Broekhuizen , S. el al., 1992.
Atlas van de Ned erlands e
Zoogd ieren; pp. 37-42. St.
Uitgeverij KNNV, Utrecht.

Mostert, K., 1995. Kleine zoogdie 
ren in Zu id-Ho lland. Nieuwe
gegevens uit braakballen .
Zoogdier 6(2):12-18.

Verhey, c.r., ]961. De zoogdieren.
In: De Biesbosch. Land van het
levende water, pp. 215-221.
W.J.Thiem e & Cie, Zutphen.
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Noordse woelmuizen
langs de Oude Maas
Via braakbal-onderzoek werd
recentel ijk vastgesteld dat er
nog steeds een populatie
noords e woelmui zen aanwezig
is langs de Oude Maas in Zuid
Holland . De ransuilbraakballen
waarin schedels van deze soort
werden aangetroffen , werden
op 25 februari 1995 verzame ld
door de heer O.I. Keizer, op
het terrein van het
Deltaziekenhuis langs de
noordrand van de Oude Maas
(Amersfoort-coördinaten 85
429). In deze braakballen wer
den door mij 173 resten van
kleine zoogdieren aangetroffen
en 42 van vogels. In deze
betrekkelijk kleine partij zaten
8 schedelresten van noordse
woelmuizen (4.6 %). And ere
aangetroffen soorten waren

Vos vangt hert

Het waarnemen van een vos in
levende lijve blijft een steeds
welkome sensatie . Op vakantie
in Marchal (Centraal Massief,
Frankrijk) konden wij enkele
dagen na elkaar in midd en
augustus 1996 in dezelfde
weide een eers tejaars-vos waar
nemen . Het dier was niet erg
schuw, wat eerder verwonder-

WAAJlNDUNGEN

veldmuis. bos mu is, huismuis,
dwergmuis en bruine rat. Bij
een he rhaalde analyse in 1996
van braakballen verzameld op
dezelfde vindplaats, werden
opnieuw schedelresten van
noordse woelmuizen aange
trolTen (4 stuks, 4.0 'Al).

Tegenover de roestplaats zijn
langs de Oude Maas vochtige
tot natte rietmoerassen aanwe
zig, onder meer langs de
Beerenplaat, die geheel beant
woorden aan de biotoop eisen
van deze soort. Het is onwaar
schijnlijk dat de noord se woel
muizen door de uilen van
elders zijn aangevoerd . In de
ruime omgeving van de roest
plaats zijn namelijk geen ande
re populaties van de noordse
woelmuis bekend en ontbreken
bovendi en geschikte biotopen .
Bovendi en werd in braakballen
op een aantal andere roest
plaatsen, zowel ten noorden,
ten zuiden als ten oosten van
de vindplaats, geen enkele
schedelrest van deze soort
gevonden.

lijk is want vossen worden ook
daar grondig vervolgd. Ook
dassen zijn er niet bijster
geliefd. De waarne mingen
gebeurden bijna steeds tegen
de schemering, maar eenmaal
ook om tien uur in de voor
middag.

De vos was blijkbaar vooral
op zoek naar insekten, onder
andere sprinkhanen. Daarbij
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Hoewel er in de jaren negen
tig weer op allerlei plaatsen is
gezocht naa r de noordse woel
muis in de Zuidhollandse
delta, waren de oevers van de
Oude Maas niet betrokken bij
deze inventarisaties. Zo blijkt
opnieuw dat zelfs bij een rela
tief goed onderzochte zoog
diersoort als de noordse woel
muis op een eenvoudige
manier nog steeds interessante
verspreidingsgegevens zijn te
verzamelen .
Kees Mos/en . Patamedesstraat
74, N L-2612 XS Delft

werd de weide intensief door
kruist. We zagen hem niet de
gekende muizensprong uitvoe
ren, misschien ontbrak nog de
ervaring met grotere prooien.
Opmerkelijk was dat de vos
ook een geslaagde uitval, met
een geweldige sprongkracht,
deed naar een langs-snorrend
vliegend hert!

Rik Desmet
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Bosmuis eet
watervleermuis
Tijdens de jaarlijke winteri n
speet ie van een groot aantal
bu nkers in het Staeld uinse Bos,
bij Hoek van Holland, op 21
ja nua ri 1996, werd het volgen de
waargenomen door Jan
Wondergem . T. en K. van Schie
en ondergetekende. Tijdens het
tellen van overwinteren de
vleermuizen viel ons op dat we
regelma tig bosmuizen in de
ondergrondse bunkers en
ande re ru imten tegenkwamen .
Ongetwijfeld had het stre nge
winterweer deze dieren in gro
tere aantallen in de gro tendeels
vorstvrije ondergrondse ruim
ten gedreven dan normaal het
geval is . Ook werden op ver
schillende plaatsen hoopjes
bladeren gevonden, die door
deze dieren waren aangevoerd.

Op een gegeven mo ment
zagen we in het licht van de
zaklantaarns enkele meters
voo r ons op de gron d een bos 
muis zitten, bezig iets te veror
beren. Direct nadat we het
diertj e hadden beschenen,
vluchtte het weg. Op de plek
aangekomen bleek dat de bos
muis bezig was geweest me t
het opeten van een watervleer
muis Myotis daubentonii. De
vleermuis was al voor een groot
deel aangeknaagd, maar aan de

WAARNE~UNGEN

resten was te zien dat het dier
hooguit enkele uren of nog
veel kor ter dood was.

Hoewel predatie van bos 
muizen op overwinte rende
vleermuizen al eerder is aange 
toond door middel van knaag
sporen op dode vleermuizen
(Bekker & Mostert, 1991),
waren directe zichtwaarnemin
gen van deze predatie mij nog
niet bekend.

De schuldige bosmuis, op hete r
daad bet rapt... Foto Kees Mostert
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Resten van de gepredeerde
watervlee rmuis. Foto Kees
Mostert

Het blijft de vraag of de bos
mu is zelf de (in winte rslaap
verkerende) watervleerm uis
van de wan d hee ft getrokken of
dat de vleermuis dood is
gegaan en op de gron d terecht
is gekomen . De eerste optie is
een stuk aannemelijker.
Tijdens de jaarlijkse inspectie
vinden wij namelijk maar
hoogst zelden dode vleermui
zen op de grond . Bovendien
blijken vlee rmu izen, die tijdens
de winterslaap dood gaan, vaak
toch op hun overwinterings
plaats te blijven hangen , meest
al hoger dan anderhalve meter
vanaf de begane gron d.
Daarnaast vinden we elke win
ter wel enkele vleermuizen die
op minder dan een halve meter
hoogte hu n overwint erings
piekje hebben gekoze n.
Bosmuizen zijn zeker in staat
deze dieren vanaf de grond te
bereiken.
Kees Mostert, Palamedesstraat
74, NL-2612 XS Delft

Rekker, J.P. & K. Mostert, 1991.
Predatie op vleerm uizen in
Nederland. Lutra, 34: 1-26.
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Hoeveel reeën in de
Wieden?

De naam ' De Wie den' staat
voor een bijna 6000 ha groot
natuurreservaat , bes taande uit
laagveenmoeras, in de kop van
Overijssel (N L), beheerd door
de Verenigi ng Natuurmonu
menten (ru im 5000 ha) en het
Staatsbosbeheer.
Eerstgenoemde verentging
staakte per 1 januari 1995 de
jacht op reeën. Al eerde~ in
1992, verzocht de Vereniging
Na tuurmonumenten de Stich
ting Reeënon de rzoek Ne der
land (S RN): ' ...aan te geven
waar het beheer van de vereni
ging uit dient te bestaan ten 
einde een levensvatbare popu
latie reeën in De Wieden te
behouden ...'. De studie van de
SRN werd in 1995 afgerond en
de belangrijkste resultaten wer
den neergelegd in een rapport
met de titel : Dr aag
krachtbepaling voor reeën in
"De Wieden".

De materie is zeer complex,
tem eer daa r de SRN de vraag
van de opdrachtgever heeft ver
taald als (de cijfers tussen haak
jes verwijzen naar pagina 's in
het rappor t) een opdracht om
de draagkracht van het gebied
voor reeën vast te ste llen (5,
26). Het eerste probleem ont
sta at bij de definiëring van het
begrip 'draagkracht' : het maxi
male aantal dieren dat blijvend
gebruik kan maken van het
gebi ed zonder dat het bodem
vege tatiecomplex nega tief
wordt beïnvloed (5), maa r ook :
een dynamische evenwichtsst 
tuatie tussen het voedselaan
bod en he t aantal reeën (8).
Twee definities die met elkaar
in tegenspraak zijn en waarmee
dus niet valt te werken. Er
wordt dan ook in dit rapport
nie t op teruggekomen.
Ondanks de complexiteit ver
wacht je da t de studie inzichte 
lijk zal maken hoeveel reeën
maxi maal blijvend gebruik
kunnen maken van De
Wieden, zonder dat het
bodem-vegetat iecomplex ter
plaatse blijvend nega tief wordt

beïnvloed . Ook mag je ver
wachten dat de beh eerder an t
woord krijgt op de oorspronke
lijke onderzoeksvraag. Dat
gebeurt echter niet.

Rappor t

Draagkrachtbepaling voor reeën in
.. De w ieden"

De SRN hanteert in haar
be nadering van de problema
tiek een aantal uitg angspunten :
1. Je hebt on der reeën 'hoogge

plaats te' dieren en 'outcasts ' .
Eerstgenoemde be zetten de
meest geschikte terreinge
deelten en de outcasts
komen in de slechtere delen
te recht (8, 27). Wanneer je
afschot wilt plegen dan zou
je dat tot outcasts kunnen
beperken; dit is een vorm
van natuurlijke selectie (33).

2. Omdat reeë n 'plaatsgetrouw'
zijn, is het gewenst da t er in
hun gebied een grot e variati e
aan plantensoorten voor
komt (8).

3. Het ideale biotoop voor
reeën is het zogenaamde
parklan dschap, waar bos en
weid e of akkers elkaar afwis
selen (22).

4. Het voedselaanbod past zich
aan aan de voedselstrategie
van reeën (3, 20).

5. Uit oogpunt van voedselaan
bod vormen de lente (7, 26),
de herfst (26) en de wint er
(11) een bo ttleneckperiode.

Met zulke u itgangspunten kun
je als wetenschapper niet veel.
Bovendien leiden ze to t con
clusies als :
1. Het voe dselaanbod in De

Wiede n is niet afgestemd op
de omvang van de reeë npo p
ulatie (27, 33).

2. Afschot en bemonstering van
outcast-kalveren in de win
termaanden levert inzicht in
de relati e voedselaanbod!
reeën en in het welzijn van
de populatie (33). Ook weer
conclusies waar je niets mee
kunt of die gewoonweg niet
juist zijn . Tussen uitgan gs
punten en conclu sies bevindt
zich een verhaal zonder dui
delijke synthese. Verificatie
van citaties c.q. uitspraken
wordt bemoeilijkt door het
feit dat in de tekst aangehaal
de literatuur bijna nooi t in de
litera tuuropgave is terug te
vinden en andersom.
Nog enkele opmerkingen .

Met het percentage beenmerg
vet wordt vreem d omgespron
gen. De bewering dat de 'letha
Ie zon e' (kans op sterven door
verhongering) bij waarden
lager dan 20% beenmergvet is
gelegen, is zwak ond erbouwd
en een sub1ethale zone tuss en
20 en 30% is eveneens ee n
over haaste conclusie.
Toegegeven , de vetr eserves zijn
dan bijna op, maar sterfte
wordt ni et geconstateerd (het
betreft immers allemaal
geschoten diere n!). De opm er
king op pagina 28: veel reeën in
De Wieden sterven door ver
ho ngering, b erust dan ook niet
op fe iten , maar is wel zeer sug
gestief.

Zeer terloops wordt over
aantallen gerept ; het zou best
eens kunnen zijn dat er in het

'-
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gebied een voorjaarsstand van
550 stuks aanwezig is. Dit du idt
op een uits tekend biotoop voor
reeën ! (ga zo door dus,
Natuurmonu me nten). Die 550
stuks zouden 140 tot 200 kalve
ren kunnen krijgen, die volgens
het rapport waarschijnlijk in de
buurt blijven (27), zodat je er al
700-800 hebt. Toch worde n er
niet veel dode dieren gevon
den. Dit is vreemd, omdat het
hele verhaal eigenlijk wil aanto
nen dat De Wiede n ma rginaal
biotoop voor reeën vormt en
dat die dieren dus gewoo nweg
stom zijn om daar te gaan zit
ten (28,33). Maar gelukkig, het
'min of meer' zelf bepa len van
hun populatiedichtheid word t
de dieren wel toevert rou wd
(methode 'Poutsma' , 33); om
het echter helem aal goed af te
regelen moet de mens de reeën
bejagen (29), an ders ontstaat
een verhoogd risico dat het
welzijn der dieren in het geding
komt (32). Opnieuw, suggestie
ve 'wetenscha p'!

Zeer terloops sn ijdt het rap
por t zaken aan die mo men tee l
sterk in de belangstelling staan:
het welzijn van de dieren (32)
en het ontbreken van grote pre
dateren (28). Tenslotte: op
pagina 5 staat iets over het
niveau van het onderzoek.
Daar zou ik aan toe willen voe
gen dat dit niveau te lijden
heeft on der su bjectiviteit. Dit
is de bijl aan de voet van de
geloofwaardigheid van weten
schappelijk onderzoek. En ken
nelijk staa t het ook een ant
woord op de vraag van de
opdrachtgever in de weg, wan t
bruik bare handvatten voor het
be heer geeft het rapport niet.

Geert WTA . Groot
Bruinderink

J. F. Kotte r & J . Poutsma. 1996.
Dra agk rachtbepa ling voor reeë n
in "De Wie den': Rapport Sticht ing
Aeeënonderzoek Nederland, 33
pp + bij lagen:
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Egels en verkeer:
literatuurstudie
Woorden als vers nippering,
entsnipperi ng. mitigerende
maatregelen , ecoduc ten: wie
ken t ze niet? In transporterend
Ne derland vallen nogal wat
slachtoffers onder zoogdieren.
De 'Actie red het platte dier'
springt in de bres voor de ver
keersslachtoffers. Daarentegen
maakt onderzoekend
Nederland juist handig gebruik
van het platte dier: voor som 
mige soorten bes taat de inven
tarisatietechniek grote ndeels
uit het zoeken van verkee rs
slachtoffers, zoals voor de
boomm arter: als er geen au to's
waren, dan waren er in veel
gebieden ook geen boommar
ters.

Dat geldt ook voor egels.
Egels kun nen in principe
gemakkelijk worden waargeno
men, maar actief egels opspo
ren is ee n veel groter pro
bleem. Daarom danken we het
geheel zwarte kaartje in de
Atlas van de Nederlandse zoog
dieren grotendeels aan rondrij
den de auto ban den. Bij vee l
mensen die geconfronteerd
worden met een lijdend dier
springen spo ntaan de tranen in
de oge n, maar slechts weinigen
wor den bewogen door de du i
zenden egels die jaarlijks het
slachtoffer worde n van brute,
meedogenloze au tom obilisten,
die overigens zowel in fysieke
als in numerieke zin de egels
de baas zijn .

Toch zijn TV-spotjes met een
uit elkaar spatte nde egel (ver
gelijk de ant i-vuurwerkrecla 
me) niet nodig. De Dienst
Weg- en Waterbouwkunde
(DWW) van Rijkswaterstaat
heeft als wegbe heerder al inge
zien dat ze iets aan de vele ver
keersslachtoffers moet doen
met het project 'Versnippering

ontsn ippering'. Dassen
tunnels, paddentunnels, enzo
voo rts staan daardoor tegen
woordig standaard op de
begroting van het wegen be
heer . Maar er bestaan nog geen
egelt unnels . DWW laat de
VZZ momenteel on derzoeken
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welk verband er is tussen het
verkeer en de sterfte binnen
egelpopulaties. Voorafgaand
aan dit onderzoek is een litera
tu uronderzoek gedaan door
Jaap Mulder en Luc
Me uwissen. Dit literatuuron
derzoek lijkt wat aan de late
kant gepu bl iceerd te worden,
aange zien gepland is dat het
veldonderzoek al in het najaar
van 1997 gerap porteerd wordt.

De titel van dit literatuuron
derzoek is enigszins mislei
dend: 'Ege ls en auto's' . Het
rapport gaat namelijk alleen
over egels en niet over au to's.
Wel zoekt het ee n an twoord op
de vraag die achte r de titel
schui lt : heeft de sterfte door
verkeer invloed op de omvang
en levensvatbaarheid van egel
pop ulat ies? Er blijken helaas
nau welijks gegeve ns hierover
gevo nden te zijn. Ze lfs enig
verband tussen de groei van
het verkeer en het aantal dode
egels op de weg blijkt moeilijk
aan toonbaar, omdat do de egels
en auto's niet op deze lfde
wegen gete ld zijn, en boven 
dien de gegevens uit een perio
de stam men waarin de egels
het in numerieke zin nog won
nen van de au to's.

Het rapport gaat voorts in op
de leefwijze van egels, hun
gedrag op de weg (tussen de
rest van h et verkeer), op de
vele verkee rsslachtoffertellin 
gen en de morta litei t en mobi
lite it onder egels. Het geeft een
duidelijk overzicht van veel
onderzoeksgegevens, waarbij
de relatie met het verkeer
zoveel mogelijk wordt gezocht.

Ook wor den mogelijke pre
ventieve maatregelen voor ver
keerssterfte onder egels behan 
deld, al wor den er geen
oplossinge n aangedragen. We
kurmen de weg als oversteek
plaats voor ege ls volledig
afsluiten, maa r dan zijn we
eigen lijk bezig om leefgebieden
op te splitsen of van elkaar te
isoleren . En uiteraard is het
DWW-proj ect opgezet om te
ontsn ipperen, niet om te ver
snippe ren. Er zijn in de litera 
tuur geen goede mit igerende
maatregelen voo r egels gevo n-
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Flor a en fauna
van T exel

den. Wel blijken bijvoorbeeld
dassentunnels door egels te
worden gebruikt. De meeste
egels sne uvelen in groene
woonwijken, maar daa r is het
moeilijk om miti geren de maa t
regelen te treffen.

Het is de hoop dat het VZZ
veldonderzoek een passend
antwoord vindt. Het gaat uit 
eindelijk toch om he t vermin
deren van het aantal verkeers
slachtoffers en daardoor het
vergroten van de levensvat
baarheid van egelpopulaties.

Kees Kapteyn

J.L.Mulder, 1996. Ege ls en auto's:
een literatuu rstudie. Rapport nr .
P-DWW-96-068, Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Dienst
Weg- en Waterbouwkunde,
Versnipperings reeks deel 27 &
Mededeling 28, Vereniging voor
Zoo gd ierkunde en Zoogd ier
bescherming . 79 pp. Prijs f 20,
IBF4001.

over igens ook nog iets bijzon
ders aan de hand, zijn buikzijde
is donker. Zulke melanistische
waterspitsmuizen worden
elders inci denteel oo k wel aan
getroffen, maar op Texel zijn ze
zonder uitzond ering donker
buikig. (Deze informatie is
overigens in dit rapport niet
terug te vinden.) Een tweede
interessante soort is de no ordse
woelmuis, die vanouds als
en ige woelmuissoo rt op Texel
leeft , en hier ook in allerl ei
habi tats voorkomt waa r hij op
he t vasteland niet te vinde n is.
Daar komt hij vooral voor in

,
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van de konijnenjag ers , zich
voort te planten en soms een
probleem te vormen in de
vogelkolonies. Ook kon ik geen
woord vinden over verwilderde
katte n. Misschien wordt er
niets over vermeld om dat ze
vooral in de (n iet behandelde)
duinen voorkomen.

Het is verheugend dat we
door dit rapport nu een goed
beel d hebben van de huidige
situatie van de zo speciale
zoogdierfauna van Texel.
Daarvoor is uitgebreid nieuw
onderzoek verricht; zo werd en
aan de kleine zoogdieren meer
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Die nst Ruim te en Groen , provin
cie Noord-Holla nd . Flora en fauna
van Texel. 88 pp., bijl agen, kaar
tenmap met veqetatie-qeqevens.
ISBN 90 72624 95 5. Postbus 6090,
NL-2001 HB Haarl em , 023-5 143117
INL).

dan 18.000 valnachten besteed.
Vrijwel overal valt zoogdi eron
derzoek uit de boot, als gevolg
van bezuinigingen bij de over
heid, maar in de provincie
Noord-Holland niet. Blijkbaar
ziet men hier in, dat kennis van
de zoo gdieren belangrijk is
voor de beoordeling van de
waarde van een gebied. Ga zo
door, Noord-Holland!

Jaap Mulder

nat rietland. Opvallend is dat
de noo rdse woe lmuis tijdens
het onderzoek dat voor dit rap
port verricht werd , juist mi nder
gevangen werd in rietlanden
dan in andere vegetaties . H oe
lang deze situatie nog voort
du urt, is de vraag . Sinds 1985
komt namelijk zijn concurren t
de aardmuis op het eiland voor,
en deze breidt zich langzaam
uit , zo bl ijkt u it dit ra pport.

Vreem d is dat nergens gerept
wordt over het voorkomen van
verwilderde fre tte n; de herme
lijn wordt het enige aanwezige
roofdier genoemd . Juist op
Texel schijnen de fretten, oor
spronkelijk ontsnapte hulpjes

Onder deze titel verscheen
on langs een rapport van de
Provincie Noord-Holland,
Dienst Ruimte en Groen. De
ondertitel luidt 'De huidige
situatie en de ontwikkelingen
sinds 1985 in de polders en op
he t oude land.' Dit betekent
dat in dit rapport de du inen en
de wadden niet behandeld wor
den.

Aan zoogdieren worden 6
bladzij den en 6 kaarten
besteedt. Niet vee l, maar op
Texel komt nu eenmaal slechts
een beperkt aantal soorten
voor, namelijk 16, afgezien van
dwaa lgasten onder de vleer
muizen. Vreemd genoeg is dit
eiland daarom juist van bijzon
der belang voor zoogdie ren. De
afwezigheid van bepaalde so or
ten leidt er namelijk toe dat
sommige van de wel aanwezige
soo rten er een veel bred ere
bio toopkeuze vertonen dan op
het vasteland. Zo is de enige
spitsmuis op Texel, de wate r
spitsmuis, eigenlijk overal te
vinde n, ook in droge biotopen .
Met deze waterspitsmuis is

Flora en fauna van
Texel
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Het spree kt voor zich dat het
bestuur van de VZZ daar zee r
verheugd over is, al bl ijft het
natuurlijk afwachten hoe de
uitbreid ing van beide soorten
verder zal verlopen. Voor het
vervolgen daarvan ligt er een
schone taak, zowel voor de
Zoogdierwerkgroep van het
NHGL als voor de VZZ!

Sim Broekh uizen'

DE ;~OVERIIEID
~

De lynx krijgt binnenkort een
beschermde status in Nede rla nd .
Foto Sim Broekhuizen

kat als de lynx on der de
Natuu rbeschermi ngswet te
brengen en daartoe binnenkort
een voorstel tot wijziging van
het 'Besluit beschermde
inheemse diersoort en ' aan de
ministerra ad voor te leggen.

Wilde kat en
lynx beschermdl

Naar aanleiding van de Iynx 
waarne mingen in Nederlands
Limburg, zoals die in het sep
temb ernum mer van 1996 van
het Natuurhistorisch Maand
blad zijn gepublicee rd, en de
gestage uitbreid ing van het ver
spre idings gebied van de wijde
kat in de richting van Zuid
Limburg, heeft he t bestuur van
de VZZ, mede op initiatief van
de Zoogdierwerkgroep van het
Natuurhistorisch Genootschap
Lim burg, een brief gestuurd
na ar de directie Natuurbeheer
van het Mi nister ie van LNV,
met het verzoek beide soorten
katachtigen een beschermde
sta tus te geven.

Begin dece mber mocht het
bestuur een brief van minister
van Aartsen on tvangen , waarin
hij, als reactie op de brief van
de VZZ, meldt dat het zijn
voorne me n is zowel de wilde
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Vlaanderen wil werk maken van
natuurtechnische milieubouw

Op 11 oktober jo ngstleden
organiseerde het Ministerie
van de Vlaamse Ge meenschap
ee n massaal bijgewoonde stu
dieda g (800 deelnem ers) rond
'natuu rtechnische milieu
bouw'. Nada t ee n paar jaren
geleden reeds een lijvig rapport
werd uitgegeve n ove r 'Inrich 
ting en beheer van waterlopen ' ,
werd bij deze gelegenheid het
tweede deel 'Inrichting en
beheer van wegen' als
'Vademecum Natuurtechniek'
voorgesteld.

Ook ditmaal werd, onder de
redactie van Luc Janssens en
Katja Claus , een kanje r van een
ringmap afgeleverd waar in een
zeer brede waaier van onder
werpen uitvoerig aan bo d
komt. Daarbij gaat het bijvoor
beel d over types van wegver
hardingen (met hun respectie
vel ijke voor - en nadele n voor
de bermflora , hun verschillen
in geluidseffecte n bij rijdend

verkeer, etc .), de problem atiek
van de dooizou ten. de keuze
van eventuele bermbeplanting
en het bermbeheer meer in het
algemeen, en, uiteraa rd, de
negatieve effecten van wegen
ten aanzien van dieren. Zowel
de problema tiek van de ver
keerssterfte als van de habitat
versnippering en -verstor ing
komt daarbij uitgebreid aan
bod. Tegelijk worden door mid
del van 'steekkaarten' de moge
lijke oplossingen, alterna tieven
of verzachtende maatregelen
uitvoerig behand eld . Kortom ,
een naslagwerk van allure voor
wie bij deze problematiek
betrokken is.

Opmerkelijk in dat verband
is het feit dat het vademecum
uitgegeven word t onder de vlag
van het ministeriële departe
ment 'Leefmil ieu en
Infrastruc tuur' (LIN), en niet
doo r een afzon derlijke admini
stratie zoals deze bevoegd voor

natuurbehoud. Ind erdaad zijn
de bevoegde adminis traties
inzake o.m . natuurbehoud bin
nen het zelfde depart ement
LIN teru g te vinden als waar
onder o.a. ook de wegenbou
wers ressor teren . Dit doet de
hoop rijzen dat het niet bij
mo oie rapporten en plannen
zal blijven, maar dat wel dege
lijk ook werk zal gemaakt wor
den van de praktijkvertaling
erva n. Het zal geen dag te
vroeg zijn .

Het 'Vademecum Natuur-
techn iek, Inricht ing en behee r van
wegen' is te ve rkrijgen bij het
Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap , dep. UN, secre ta
riaat we rkg ro ep NTM B va n AM I
NAL. Bellî ar dstraat 14-18 te 1040
Brusse l, te l. 02 /5073072 en 73, fax
02/507 6765 (B) en kost 1300 Bfr
(f 65,- inclu si ef ve rzen ding.

Koen Van Den Berge
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tor s, de ecologie van vleermui
zen, de vliegtechniek van vleer
muizen en de wijze waarop
vlee rmu izen echolokatie ge
bru iken . Vervolgens worden de
wens elijke en mogelijke be
schermingsmaatregelen
bes proken. Hierna volgt het
kerngedeelte van de atlas : alle
21 soorten vleermu izen die ooit
in Nederland zijn aange tro ffen,
worden in aparte hoofdstukken
behandeld. Zowel de zomer
verspreiding als de winterver
spre iding ko men aan bod. De
atlas is rijk geil lustree rd met
pentekeningen , foto' s en figu
ren.

D kunt nu al intekenen op
deze atlas do or f 50,50 (inclu
sief f 6,- verzendkosten) over
te maken naar rekeningnum
mer 13028 van de Postbank, ten
nam e van de KNNV Uitgeverij.
Vermeld op de overschrijving
'Voorint ekening vleermuisat
las' . Voorintekenen is mogelijk
tot 15 maart 1997.

is mede te danken aan de giften
die de vereniging ont vangt. Het
bestuur wil de mensen, die de
VZZ het afgelopen jaar geld
hebben toegestok en, graag
danken voo r hun gulle giften.

Wilt u het werk van de VZZ
ook steunen , dan kan dat door
een gift over te maken naar
reken ingn um mer 203737 van
de Postb an k (Nederland) of
naar rekeningnummer 000
1486269-35 van de Postchecks
(België).

Het is oo k mogelijk de VZZ
te steunen door middel van
nalat enschap pen en legaten.
Voor nadere informatie hier
over kunt u terecht bij uw nota
ris.

1992). Het gebr uik van batde
tec tors heeft een schat aan
nieuwe kennis over vieermizen
opgeleverd en over hun ver
sprei ding in Nederland. In de
Atlas van de Nederlandse
Vleermuizen wordt hierop uit
gebreid ingegaan.

De Atlas beschrijft in de
inle idende hoofdstukken de
ontwikkeling van het vleer
muisonderzoek met batd ete c-

Het gaat goed met de VZZ.
Leden van de VZZ zullen daar
uitgebreid over geïnformeerd
worde n tijden s de komende
Algem ene Ledenvergadering
op 12 april aansl aande. Dat het
goed gaa t met de VZ Z en dat
zij effectief een bijdrage kan
leveren aan de bescherming
van zoogdieren in de Benelu x,

Vakature
bestuur

De Stichtin g
Vleermuis
onder zoek (SVO)
en de Vleermuis
werkgroep Neder
land (VLEN) heb
ben in de periode
1986-1993 het Vleer
m uis Atlas Projekt
(VAP) uitgevoerd. De
resultaten van het
VAP worden gepubl i
ceerd in de 'Atlas van
de Ne derla ndse
Vleermuizen'.

De presentatie is op
15 ma art 1997 in de
Jaarbeurs te Utrecht
(zie agenda) .

Het VA? was een
uniek projekt. Het
hoofddoel was het uit
voe ren van een syste -
matische inven tarisatie
van de Nederlandse vleerm ui
zen in hun zomerb iotoo p. Het
u nieke zat hem in het geb ruik
van batdetectors. Voorh een
werde n alleen waarne mingen
van vlee rmu izen die in de han d
waren gedetermin eerd, geac
ceptee rd voor verspreidingsar
lassen (zie bijvoorb eeld de
At las van de Nederlandse zoog
dieren, Broekhu izen et al.

Op zate rdag 12 april wordt de
Algeme ne Led envergadering
van de VZZ gehou den. Tijd ens
het ochtendprogramma van de
ALV hoopt het bestuur oo k
een nieuw bestuurslid te kun
nen voorste llen. Het bestuur
bestaat uil zeve n leden , maar
één van de plaatsen is nog
vakant . VZZ-ers die graag, van
uit een bestuursfunctie, willen
me ewerken aan het stimuleren
van zoogdierku nde en zoog
dierb escherm ing in de Benelux
kunnen zich aanme lden bij Ton
Goedhart, El: Takstraat 3-C,
lO73 KH Amsterdam, telef oon:
020-6764838 (NL).
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Veldwerkgroep: zomerkamp

De Veldwerkgroep van de VZZ
heeft weer grootse plannen
voor 1997. Het belangrijkste is
het zomerkam p, dat dit jaa r zal
plaatsvinden van 26 juli Urn 2
augustus, en wel in Sloven ië,
de noord elijkste republi ek van
het voo rmalige Joegoslavië .
Tussen haakjes: het is hier vr ij
van oor logsgeweld en absoluut
veilig. Het kamp vindt plaats in
het zuidoosten van Slovenië,
vlakbij Kotevje, ten zu iden van
de hoofdstad Ljub ljana . We
zullen sam enwerken me t een
groep sloveens e zoogdierken
ners . Het verblijf is een

geb ouw dat ligt temidden van
een schitterend oerbos in een
karstgeb ied . Het gebied kent 69
inh eemse zoogdiersoorten,
waaronder wolf, lynx, wasbeer
hond, ott er, wilde kat , boom
en steenmarter, sneeuwmuis ,
brandmuis, Pitymys liechsten
steini, alle drie de slaapmuis
soorten en 25 soor ten vleer
muizen. Bijkomend pluspunt is
het aangename klimaat, èn : de
hoogste beren dichthe id van
Europa!

Tijdens het kamp zullen de
zoogdieren van he t geb ied
geïnventariseerd worden door

zichtwaarnemingen, sporenon
derzoek en vangen met live
traps. Vleermuizen worden
met bat-detectors opgespoo rd.
Naast de inventarisatie zal ook
een on derzoekje uitgevoerd
worden.

H et kamp belooft een abso
lute topper te worden, dus een
snelle opgave is raadzaam .
Opgeven dient schiltelijk te
gebeuren ; stuur een kaartje
naar Joos t Verbeek, Gemaal 9,
1613AM Grootebroek (NL). Tot
op het kamp!

Paul van Oostveen

Egels, bevers, vleermuizen: lezingendag
Slechts een greep uit de zoog
diersoorten waar de VZZ zich
mee bezig houdt. D e VZZ zet
zich in voor het onderzoek naar
en de bescherming van alle
inh eem se zoogdieren in de
Benelux. Het onderzoek, dat
de bas is vormt voor bescher
mingsac ties, wordt uitgevoerd
door leden van de VZZ.
Me estal in hun vrije tijd. soms
betaald.

Onderzoek aan zoogdieren is
niet gemakkelijk . Wie naar het
symposium ov er de boommar 
ter is gewees t, weet hoeveel
moeite het ko st iets over de
levenswijze van dez e soort te
weten te komen. Wie niet is
gewee st , heeft unieke video-

Ma rce l Huijser probeert me t
behu lp v an een on tvanger de
slaapplaats van een gezenderde
ege l te bepalen. Foto Dennis
Wans ink

beelde n van boommarterjon
gen gemist .

Op zaterdag 12 april 1997 zal
een aan ta l VZZ-Ieden een
lezing geven over he t onder 
zoek waa r zij de afgelopen
ja ren aan hebben gewerkt.
Vilmar Dijkstra zal ingaan op
de bevercensus in de Biesboseh .
Sinds twee jaar volgen hij en
leden van de Beverwerkgroep
Nederland (BWN-VZZ) de
ontwikkeling van de beverpop
ulatie in het Nationaal Park De
Brabantsche Biesbosch . Het is
niet altijd rozengeur en manen
schijn bij he t observeren van
bevers (zie foto elde rs in
Zoo gdier), er staan ook veel
brandnetels in de Biesbosch.

Marc el Huijser heeft in 1995
het egelonderzoek van Luc
Meuwi ssen overgenomen.
Voor Rijkswaterstaat, Dienst
Weg- en Waterbouwkunde.
zoekt hij uit wat het effekt is
van verkee rswegen op egelpop
ula ties . Bijna alle me thoden die
er bestaan om gegevens over
het habitatgebruik van zoog 
dieren te krijgen, hebben hij en
Luc toegepast : verkeersslacht-

Het bestuur v an de VZZ zit 'op de
hei ' en den kt na ove r de toekomst
van d e v ereniging. Foto Dennis
WansÎnk
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offers tellen (u heeft vast ook
meegedaan), met zen ders uit
geruste egels volgen, inlo opval
len plaatsen, ege ls me rken enz.
Afgelopen zome r heeft hij een
he el ingen ieuze methode toe
gep ast. Daar zal hij 12 april
over verte llen.

Wie de naam Lud y
Verheggen hoort denkt aan de
VLEN Nieuwsbrief. Ludy is de
man die er voor zorgt dat deze
nieu wsbri ef van de Vlee r
mui swerkgroep Nederland
(VLE N-VZZ) ieder kwartaal
verschijnt. Tevens is hij ee n fer
vent voorstander van zoogdie r
monitoring. De methoden die
daarvoor gebruikt worden
moeten wel goed getest zijn, is
zijn mening. Afgelop en ja ar
heeft h ij de verpl aatsing en van
vlee rmuiskolonies in het Rim
burgerb os gevolgd.

Deelnemers aan het mooi
toringprojekt 'koloniete llingen '
kennen het probleem van deze
verplaatsingen. Lud y vert elt
over zijn ervaring met geringde
vleermuizen .

Tot zover (voorlopig) het
middagprogramma van zater
dag 12 april. 's Mo rgens vindt
de Algemene Ledenvergadering
van de VZZ plaats. Uite raard

VERENIGINGSNIEIJWS

worden hier de jaarrekening
1996, de begroting 1997, werk
plann en en be stuu rswisselin
gen behandel d, maar er zal
tevens uitleg worden gegeve n
over de ideeën die het bestuur
heeft over de toekomst van de
VZZ . De VZZ groei t de laatste
jaren in rap tempo in aantal
leden , in werkgroepen en in
aktivite ite n. Daarnaast word t,
met name door overheden .
steeds vaker ee n beroe p op de
VZZ gedaan met betrekking tot
zoogd ierkundige vraagstukken .
Hoe ga je als vereniging om
met deze ster ke groei en de
wens van derden om onder
zoe k te doen en ken nis te leve
ren? De voo rzitter. Kees de
Lange, geeft een presen tatie
van de ideeën van het bestuur.

Programma
9.30 Ont vang st

10.00 Algemene Ledenve rga-
dering VZZ

thema: 'D e VZZ op weg naar
haar SO-jarig bestaan '
12.00 Lunch
13.30 Video 'Een nest met

boommarterjongen '
Uni eke beelden van
jonge boommarters en
hun mo ed er

13.50 Dialezingen door VZZ-
leden

Bevers in de
Biesbosch. Vi/mar
Dijkstro
Egels en verkeer.
Marcel Hl/ijsel'
Plaatstro uw van vleer
muiskoloni es. Ludy
Verheggen

16.00 Afsluiten en napraten

De bijeenkom st vindt plaats in
Zalencentrum Trianon , Oud e
gracht 252, Ut recht. Trian on
ligt op 15 minuten lopen van
het Centra al Station van
Utrecht ; neem via het
G odebaldkwartier de uitgang
More else Park van Hoog
Catharfine. en sla ond eraan de
roltrap linksaf, loop richting
Domtoren . vlak voor de Dom
(direkt ove r het water) rechtsaf;
dan nog even lang s de gracht
rechtdoor lopen.

Leden van de VZZ krijgen
begin maart een uitnodigin g
voor de ALV met het middag
programma. Nie t-leden kun
nen zaterdagmidd ag 12 april
gewoon het zalencentrum
TRIANO N bin nenlopen om de
lezing en bij te wonen. Houd 12
april 1997 alvast vrij.

Beverwerkgroep Nederland

Binn en de VZZ is sinds kort
een nieuwe werkgroep actief:
de Beverwerkgroep Nederlan d
(BWG-VZZ). Ho ewel de werk
groep pas enkele maanden
geled en officieel het levenslicht
zag. zijn de leden van de werk
groep al sinds de herintroduc
tie van de beve rs in de
Biesbosch actief. Een aantal
van hen volgde namelijk het
wel en wee van de bevers in het
kader van het promotie onder
zoek van Bart Nolet.
Momenteel richten ze zich
vooral op het volgen van de
aantalsontwikkeling van de
bever populatie in de
Biesbosch, maar hun plan nen
voo r de toeko mst reiken al ver
der.

Leden van de Bever w erkgroep
Nederland houden van het goede
lev en. U kunt daar deelgenoot
v an worden. Foto Joop van Osch

Eind 1994 heeft Staats
bosbeheer, in samenwerking
met het Na tio naal Park De
Biesbo sch, het IBN-DLO de
opdracht gegeven om de aan
talsontwikkeling van de bever-

popu latie in de Biesbosch te
monitoren . Dit gebeurt lil

samenwerking met de
Beverwerkgroep . In de zom ers
van 1995 en 1996 heeft de
Beverwerkgroep onder andere
gekeken naar het aantal uitge
zwomme n jongen. Op deze
mani er hopen we een beeld te
krijgen van de reproduktie van
de bevers in de Biesboscb.

Momen teel bevind en zich in
Ne derland op drie plaatsen
beverpopu laties: in de
Biesboseh, in de Gelderse
Poort en in en rond het
Natuurpark Lelystad. Dit,
same n met het feit dat op ande
re plaatsen in Nederland bevers
worden waargeno me n (waar
over meer in de vo lgende zoog-
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dier) maakt het interessant om
de aantalso ntwikkeling en de
verspreiding landelijk te moni
toren en in kaart te brengen .

De werkgroep stelt zich ver
der ten doel om onderzoek
moge lijk te maken naa r ver
spre iding, aantalsontwikkeling,
leefwijze en mortaliteitsoorza
ken van de bever. ~eve~wil zij
de beschermin g vanrde..öever iÛ'
Nederland_b&ofderen. De
werkgroe p is van mening dat
het verwezenlijken van deze
doelstell ingen op de volgende
man ieren moet gebeuren:
a) het uitvoeren van onderzoek,
zoals mo nitorin g, mortaliteits
onderzoek en habi tatonder
zoek. De verspre idingsgege
vens die worden verzameld
kunne n tevens gebruikt wor-

Symposium
boommarters

Op 4 oktober 1996 heeft het
symposium over de boommar
ters in Nederland plaats gevon
den . De opkomst was fantas 
tisch (tegen de 200
deelnemers), de concl usies
bedroevend: de aanw ezigen
kwamen tot een schatting van
500 tot 1200 boommarters in
heel Nederland. Het meren
deel hiervan (ongeveer de
helft) leeft op de Veluwe . In
Limburg, Noord-Brabant en
het ooste lijke deel van
Overijssel en Gelderland is hij

De VZZ-winkel
Op een bierviltje kwam de
redactie de volgende definitie
van een zoogdier tegen: Een
dier met een hard inwendig ske
let, harig en het geeft melk.
Bijvoorbeeld een kokosnoot. Het
is duidelijk , er moet nog veel
aan voorlic hting gedaa n war
den.

U kunt de VZZ daarbij he l
pen . De VZZ heeft een ser ie
ans ichtkaarten laten maken
met bedreigde zoog dieren in
Nederland en België. Het gaat
om veertien soorten (zie iIIus-

VERENIGINGSNIEUWS

den voor het VZZ -project
Zoogdiermonitoring;
b)het leggen van contacten en
het uitwisselen van inform atie
me t verschillende instellingen
zoals te rreinbeheerders, Rijks
waterstaat, muskusrattenvan
gers en de Dierenambulances.
c) het verspreiden van reeds
opgedane kennis en nieuwe
onderzoeksuitkomsten om trent
de bever, bijvoorbeeld door het
verzorgen van publ ikaties en
he t houden van presentaties ,
alsmede het verspreiden van
een folder.

Het bestuur van de Bever
werkgroep Nederla nd bestaat
momenteel uit vijf leden,
Vilmar Dijkstra (voorz.) , Berto
de Waal (secr.) , Albin Hu nia

verdwe nen . De komende jaren
zal er flink aan getrokken moe
ten worden om de boommarter
weer terug te krijgen in de
Nederlandse bossen. Ho e dat
kan kunt u lezen in het verslag
over dit symposium.

Het verslag zal als een
Wetenschappelijke Mededeling
van de KNNV worden uitgege
ven. De Wetenschappelijke
Mededel ing zal in maart 1997
verschijnen . U kunt nu al inte 
kenen op deze publikatie. De
kosten zulle n waarschijnlijk
tuss en de f 15,- en f20,-liggen.
Bel of schrijf naar de VZZ,
Emmalaan 41, 3581 HP
Utrecht , 030-2544642 (NL) .

41

(pen n.) , 'Ieun Baarspul en
Mathy Lips. Ben t u geïnteres
seerd in bevers en lijkt het u
leuk om lid te worden van de
Beverwerkgroep Nederland,
dan kan dit door contact op te
nemen me t Berto de Waal, C.
van Maasdijkstraat 14, 3555 VN
Utrecht, 030-2420865 (NL).
Daarnaast kun t ti altijd meld in
gen van beve rs doorgeven aan
Berto de Waal of Vi/mar
Dijkstra, Dijkstraat 68, 6828 JS
Arnhem , 026-4431826 (N L). Wij
hopen dat een st ijgende lijn in
de pop ulatiegroei resul teer t in
een stijge nde bela ngstelling
voor dit grootste knaagdier van
Europa.

Bette de Waal

Er is in Nederland veel aktieve en
passieve belangstelling voor de
boommarter... Foto Kees Canters

Gewone zeehond, op een ansich t
kaa rt van d e VZZ . Foto Dick Klees

tratie), voor elke soort een
kaart. Op de achterkant van
elke kaart staat een korte
beschrijving van de soort en
een kaartje van de verspreiding
in België en Nederland. De
hele set van 14 kaarten is bij de
VZZ te bes tellen voor f 15,
(BF 300), inclusiefverzendkos
ten. In de losse verkoo p kosten
de ansichtkaarten f 1,50 (BF 30)
per stuk. D oor het bedrag over
te maken naar rekeningnum-
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Voorlichtings
materiaal

mer 000-1486269-35 van de
Postche cks (België) of naar
rekeningnumme r 203737 van
de Postbank (Nederland),
onde r vermelding van ansicht
ka arten, krijgt u ze toege
stuurd .

-,

Tentoonstelling en _

Opkomst der zoogdieren
ZoogdJeren besteem al milpenen
jcren . mam pas na het ui tster 
ven van de dmoscunèrs kwa
men de zoogdieren tot bloei en
on tstond de- grote drversrrert een
soorten ene we nu kerm en. In de
exposine 'Opkomst der zoogdie
ren ' wo rdt de het onstaan en de
omwikkelmg van de zoogcber
launa getoond
Plaats ' Noor der Dierenperk.
Hcoïdsuoct 18. Emmen
Toegang ~ I 21. ·
Open d a gelijks 9-16.30 uur
lnhchnngen : 05Ql -b18800 (NL)

Permanente exposi tie
over walvissen
o p 3 november 1Q94 strandde
op een zandbank tussen
Ameland en t e rscneümq een
potvis. Hel Fries Notuurmuseum
wer d eiçenc ca van het skelet
Het museum heel! een 7.aa! vet 
bouwd en daar hangt het skelet
nu Ie pronken De dwerçvinvis
die in JUIU 1QQ6 strandde heeft
ook een plaats gekregen in deze
meuwe 'ZOal Naa st de skeletten
ZIJn er spelletjes en Vldeo -s over
wetvissen en Jacht en over wal
VISsenen bescherrmnq
Plaats: FIles Netuurmuseum .
Schoerunakersperk 2.
Leeuwarden
Toegang: volwassenen f 5.-;
kinderen I 3.50
Open d i-ze 10- 17 uur ; zo 13·17
uw
lnbchtmgen: Chns Taekema.
058-21290 85 (NL)

Het favoriete huisdier
van de m ens
Van 8 teb rucm tot en met 15 Jun)
IS III het Noord brabants Natuur
museum in TIlbwg een expositie
over honden en mensen te
beacrmçen . De exposine laat
Zie n dat de hond m gedrag en
bo uw eiqenln k nog een wo lf 15
Plaats Noot dbral:xmts Netuur
m useum, Spooneen 434 , Tilbur g
Open: di-vt 10· J7 uur- za & zo
13-17 ULU

lnhchtlng en : AngeJo de Srrut .
013-S353Q35 (NO

12 april Algemene
Ledenv ergadering VZZ
's Morgens benent het bestuur
van d e VZ2 de toekomst van d e
ver erugmg 's lv1lddags znn el
presentemes van leden over hun
cctivrterten ven he t af gelopen
la m (zie Verenlqmqsrueuws). In
de pauze wordt de video Een
nest Jonge bcommcrters' vet
toond
Orgcm:isat:ie: vu.
Plaat s: TRlANQN, OUdegrach t
252. Utrecht (Op 15 rrun van CS)
Toegang ' qrcrns
Inlrchünqen. Secretanaat Vl2. ,
030-2544642 (Nl.)

27 t jm 29 juni
Muizen jSporenkamp
Slangenburg
De Veldwerkgroep-vzz. goat dit
w eekend zoogdier en uwenten
seren in de mOOIe landgoed 111
Geld erland.
Kosten : t 25.- voor iedereen.
Inltchtmq en: Kris Jeesten. 043 
3612382 (NL) .

28 t jm 31 maart (Pasen)
MuizenjSporenkamp
Dwingeloo
Wat voor mteresscnts zullen we
ontdek ken op het Dwmgeler
Veld? Een prachtlg natuur ge
bied in Drenthe
Orgaru.'>Otle . zocçcaerenwerk
groep JNM
Inl1chtingen: Koert KOlft 03 18
415222 (NL)

15 maart Presentatie
Vleermuisat1as
In het ochtend programma aan
d ach t voor het vleermuis-Atlcs
Projekt en de presen tatie ven de
A tlas zelf . 's rruddags een rrun1.
svmposturnpie over vleer muizen
en vïeer muss-beschemunq in de
p rcxtnk. V'l2- en VLEN-Jeden knj
gen een l ll tnodJgmg toeg e
stuurd .
Orgarusane Stlch tmg
Vleetmwsonderzoek (SVO)
Plaats Ja arbeurs Utrecht
Toegang VOOI leden V'l2 en
VLEN grans . voor niet-leden
f 25,-
Aanmelden en mbch tmç e n :
Secreteneert VZZ. 030-2544 642
(NL)

Evem enten

-,
•'...----"-

De Werkgroep Voorlichting van
de VZZ is bezig ee n database
aan te leggen van voor lichtings
materi aal over zoogdieren. We
proberen een zo kompleet
mo gelijk overzicht te krijgen
van reeds bestaande folders,
brochures, video's, CD
ROM's, materialen voor ten
toon stell ingen, etc. Dit over
zicht is in eerste instantie
bedoeld om op het kant oor van
de VZZ vragenstellers snel aan
de gewenste infor matie te hel
pen, maar kan uiteraard ook
door andere verenigingen,
ins tanties of personen gebru ikt
word en. Daarnaast kan het
overzicht handig zijn om dub
bel werk te voorkom en of
ideeë n op te doen .

Iedereen die voorlicht ings
materiaa l over zoogdieren
heeft of kent wordt opgeroe pen
dit door te geve n aan onder 
staand adres, met een korte
beschr ijving van het produkt ,
voor wie het bestemd is en hoe
het te verkrijgen is. Het bes te is
natuurlijk een voorbeeldexem
plaar mee te sturen, dan ku n
nen we ook een centrale verza
meling aanleggen. We hopen
zodoe nde een betere ontslui
ting en toepassing van deze
materialen te bereiken dan nu
vee lal het geval is. Overigens
horen we ook graag of U
beh oefte heeft aan bepaalde
materialen !
Werkgroep Voorlichting VZZ,
Emmalaan 41, 3581 HP Utrecht.
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,
,

Zoogd ier , tijdschritt voor zoogdierbescher
ming en zoogdierkunde
• Jaap Mulder, De Holle Bilt 17, 3732 HM De

Bilt. 030 -2203158 (NL).
Dirk cnet. ZOttegemstraat 2. 9688 Schorisse .
055-456610 (B).

• e-mail: zoogdier@worldaccess.nl

Nationa le Campagne Bescherming Roofdie
ren (NeBR)
• NeBR: Postbus 98, 2180 Ekeren 1, 03

6530655 of 03-77 13827 (B).

Vereniging voo r Zoogdierkunde en Zoogdi er
bescherming (VZZ)
• VZZ-Bureau en ledenadministratie : Emma

laan 41 . 3581 HP Utrecht. 030-254464 2 (NL).
• VZZ-België: Erik Van der Stroeten. Kerke

veldstraat 35 . 2610 Wilrijk . 03-2180470 (B).
• Veldwerkgroep Nederland: Kris Joosten .

Doppierdomein 4-B, 6229 GN Maastricht.
043 -3612382 (NL).

• Veldwerkgroep België (tevens materiaalde
pot) : Johan Vandewalle. Antwerpsesteen
weg 250 . 295 0 Kapellen. 02-2454300/03 
6054900 (B) .

• Materiaaldepot v eldw erkgroep: Floor van
der Vliet, Spaamdamrnerstraat 660, 1013
TJ Amsterdam. 020-6828216 (NL).

• Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN
V'l:l) : Rudy van d er Kuil , Lutherse Burgwal
24 , 2512 ca Den Haag, 070 -36528 ll (NL).

• W erkgroep Zeezoogdieren (W72): Marjan
Addink, RMNH, Postbus 9517, 2300 RA Lei
den. 071-5143844 (NL) .

• Werkgroep Marterachtigen: Arie Swaan,
Torresstraat 33]]], 1056 RR Amsterdam. 020
6832420/6642453 (NL).

• Werkgroep Boommarter Nederland : Dick
Klees, Zadelmakersstraat 58 , 6921 JE Dui
v en . 0316-264335 (NL).

• Werk g roep Zoogdierbescherming: Johan
Thissen. Mansberg 7, 65 62 MA Groesbeek.
024-3975852 (NL) .

• W erkgroep V oorlichting : Nice Driessen . p / o
Netuur & Milieu Overijssel, Stationsweg 3,
80 ll ezZwolle. 038-4217166 (NL).

• Redactie Lutra: Chris Smeenk, RMNH, Post
bus 9517 , 230 0 RA Leiden . 07 1-516 26 ll
(NL).

Vlaams Zoogdierkundig Overleg (VZO) ·
• Johan Vandewalle, A ntwerpsesteen w eg

250 , 2950 Kapellen. 03-6054900/02-
5392217 (B)

Sluitingsdata
Ar tikelen. bnzoncere wcome
rrunqen. korte berichten kunnen
gestuurd worden noenhel reetee
tieadr es (ZIe tuerboven). De slui
tmgsdata zrm:
nummer 1 zo snel moçeluk
nummer 2 15 apnJ 1997
nummer 3 15 Juli 1997

Zoogdierenwerk g roep Jeu g dbond voor
Natuurstudie en M ilieubeh ou d
• Kortri jksepoortstraat 140 , 9000 Gent. 09-

223478 1 (B).
Vleermuizenwerkgroep van Natuu rreserv a 
ten
• Alex Lefevre, Klissenhoek 85 , 2290 V orse

laar. 014-516201 (B).
Vleerm uizenwerkgroe p van Natuur 2000
• Bervoetsstraat 33, 2018 Antwerpen, 03 -

2312604 (B).
Vlaamse Vereniging voor Bestudering van
Zeezoogdieren
• Rob van Asselberg, Hoogheide 64 , 2659

Puurs. 052-30154 1 (B).

Aanwijzingen v oor auteurs
• Zorg dat het rrrtikel interessant is voor de

lezer . Maak er een pakkend inleidinkje b ij
en denk ook aan een goede afsluiting. Ver ~

mijd vaktermen en vreemde woorden. Dus
beter sterfte dan mortaliteit. Gebruik. geen
afkortingen. Stuur er ruim illustratie-materi
aal bij .

• Waarnemingen en korte mededelingen zijn
erg welkom. Lever er als het even kan een
plaatje b i j.

• Bijdragen aanleveren op DOS-diskette en zo
mogelijk in WP 5.1 en anders als ASCII
bestemd. Structureer d e tekst met korte tus 
senkopjes. Geef alinea's aan met een enke
le tab. Maak de tekst verder niet op, dus
plaats geen codes in de tekst. Stuur een uit
draai mee .

• Alleen hoofdletters gebruiken waar dit
grarrunaticaal. verplicht is , dus Nederland
se p lanten- en dierennamen met een kleine
lette r beginnen . Gebruik d e na cungeving
zoals gehanteerd in het boek ZOOgdferen
van West-Europa.
Houd het aantal literatuurverwijzingen zo
klein mogelijk. Literatuurlijst op alfa beti
sche v olgorde , elk item op een nieuwe
regel. Niet opmaken, in laten springen of
iets dergelijk s

• De red a ct ie behou dt zich het recht voor d e
b innen g ekom en artikelen te redigeren en
aan te passen aan h et lezerspubliek van
Zoogdier .

• Het copyright v an foto's, illustraties en arti
kelen b lijft bij de betrokken fotogra af, teke
naar of auteur. Ov ername alleen na v er 
kr egen toe stemming .

Tele fon eren
. Vcm Belçnè nam Nederland 00
3 1 gevo lgd dOOI het kengetal
zonder nul en he l ubonneenum
mei
- Van Nederland naar Belqte 00
32 gevolgd door he t keng etal
zond el nul en het cbonneenum
met
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De natuur sprmgt niet zachtzinnig mei zijn schepselen om, althans hel kan beier.
zo vinden mensen . Hel vriest . er ligt ijs en in de krant las ik over klunende Lt::t:

honden . Eerst snapte i. het niet, maa r "al bedoeld werd , "as di t: er zijn zeehen
den die hun ins ti nct volgen en noordwaarts trekken op zoek naar open lee. zodat
ze hun vocdselbronnen weer bereiken.
Gelu kkig, crècheleidsters Uil het Groningse plaatsje P. konden dele mis-aap van de
zeehonden nog juist voorkomen en de dieren naar veiliger oorden overbrengen.
Met inzet van helikopters is de natuur bedwongen , D éze winteropruiming werd,
nel nu hel weer lO goed ging met de zeehond. voorkomen.

Dit lezende horrelde altruïsme in mij op. zodat ook i. hel ij, op moest. Denkend
aan waterspitsmuizen, die door dikke lagen ijs van hun voedselbronnen waren
gescheiden, natuurbeschermde ik over bevroren water. Gezond verstand trotse
rend zocht i. naar win terlijd en. Glijdend . klunend. kleu mend en opofferend vond
ik ei ndelijk wat i. zoc ht : een halfbevroren. noordwaarts trekkende waterspitsm uis .
Het hongerige dier besefte niet wat goed voor hem was en vluchtte van mij af,
maar ik zou redde n. Wat daarna gebeurde is. en du rf ik. niet te beschrijven . Gl ij
dend-vallend kwam de waterspitsmuis binnen m ijn bereik en plotseling za t hel res
tant onde r de hak va n mij n linkersch oe n. Mijn hoofd vu lde zic h me t emotio ne le
o pwe lling. Ve rslagen hervond ik m ijzelf ee nzaam tu ssen ijs. b loe d e n die ren leed .
Denken moest ik en ineens was daar hel besef: de nettuur won... wintero pruirn ing!
So lden! T rot s tuog ik huiswaart s.

Zoogdier, waarin de natuur "in.

Zoogdier is het meest informatieve zoogdierenblad in de Benelux en verschijnt vier
keer per jaar. Je kunt je abonneren door de kaart in te vullen of door overmaking van
BF 450 op rekening 000-1486269-35 of f 25 op postbank 203737 ten name van Pen
ningmeester VZZ te Utrecht.
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