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TERUGBLIK < NL > VOORUITBLIK 

< 28 en 29 augustus Nacht van de Vleermuis Ieder jaar in het
laatste weekend van augustus werd de Nacht van de Vleermuis georganiseerd.

Tijdens de Nacht van de Vleermuis staan de vleermuizen in de schijnwerpers. Door
heel Nederland gaven vrijwilligers meer dan 60 vleermuisexcursies. In Nederland
werd het evenement gecoördineerd door Vleermuiswerkgroep Nederland, van de
Zoogdiervereniging. Meer informatie op www.nachtvandevleermuis.nl.

> 31 oktober VLEN-Dag De VLEN-dag wordt al meer dan 25 jaar elke
laatste zaterdag van oktober georganiseerd. Dit jaar zijn we te gast bij Helicon in
Velp. Tijdens de jaarlijkse VLEN-dag wordt een breed scala aan resultaten van-
vleermuisonderzoek en -bescherming uit Nederland en de omringende landen ge-
presenteerd. Daarnaast zijn er posterpresentaties en zijn er stands aanwezig waar
verschillende vleermuisgerelateerde zaken gekocht kunnen worden. Houd de web-
site www.vleermuis.net in de gaten voor het programma.

> 21 november Algemene Ledenvergadering
Tijdens deze tweede Algemene Ledenvergadering van dit jaar komen de begroting
en het jaarplan 2016 van de vereniging aan bod. Kijk voor locatie en het pro-
gramma op de website.

> December Dassensymposium Ter afsluiting van het Jaar van de
Das is er in december een Dassensymposium. Tijdens dit symposium willen

we het succes van de das vieren en de in het land beschikbare kennis over de das
met elkaar delen. Daarom wordt ook de Diermonografie Das gepresenteerd op dit
symposium. De datum en meer informatie worden aangekondigd op www.jaarvan-
dedas.nl.

> Cursussen najaar In het najaar staan er diverse cursussen voor vleer-
muisprofessionals vanuit het Bureau van de Zoogdiervereniging op het pro-

gramma. Meer informatie en aanmelden via www.zoogdiervereniging.nl/cursussen.

> 8 oktober Analyse van vleermuisgeluiden
5, 12 en 19 november Vleermuizen en Planologie
10 november Cursus Lanenbeheer voor Vleermuizen
26 november Praktische workshop Wet natuur-

bescherming en Omgevingswet

TERUGBLIK < VL > VOORUITBLIK

< Wild in Vlaanderen 2015 Het weer gooide enigszins roet in het eten
tijdens Wild in Vlaanderen 2015, maar de deelnemers, die de regendruppels

niet aan hun hart lieten komen, hebben met volle teugen genoten van de kennis-
making met de wilde zoogdieren die de Vlaamse natuur rijk is. Via een doe-zoektocht
kon je zoogdierengeluiden leren herkennen, schedels bewonderen, waarnemingen
registreren met je smartphone, diersporen herkennen en zelfs steenmarterproble-
men leren voorkomen. De winnaars konden mooie en leerrijke prijzen mee naar
huis nemen. Benieuwd welke activiteiten dit najaar gepland staan? Neem dan een
kijkje op www.zoogdierenwerkgroep.be/activiteiten. 

> Cursus muizenissen Zeg nooit zomaar “muis” tegen een muis en leer
er alles over op onze cursus muizenissen.  De theorie wordt afgewisseld met

de boeiende onderzoekspraktijk van live-traps, braakbalpluizen en sporenonder-
zoek. September – oktober in Dendermonde, zie zoogdierenwerkgroep.be/activitei-
ten. 

> Workshop jacht: Wat mag en wat mag niet? In 2014 werd de
jachtwetgeving vernieuwd. Wat is er veranderd? Wat mag er nu eigenlijk en

wat mag niet? Anke Geeraerts (Natuurpunt, dienst Beleid) en Bram Vlaeminck (ANB,
natuurinspecteur) doen de vernieuwde jachtwetgeving uit de doeken en beant-
woorden al jouw praktische vragen rond jacht op zoogdieren. 23 september in Ha-
relbeke, zie zoogdierenwerkgroep.be/activiteiten.

> Zoogdierenweekend: Zeeuwse zoogdieren
Dit jaar staat het Zoogdierenweekend in het teken van de Zeeuwse zoogdie-

ren: zoogdieren van de polders zoals de Noordse woelmuis (een woelmuis die in
Zeeland het meest zuidelijke punt van zijn verspreidingsgebied bereikt) en zee-
zoogdieren zoals grijze zeehond en bruinvis.
16 tot 18 oktober in Zeeland, zie zoogdierenwerkgroep.be/activiteiten.
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De Europese wilde kat (Felis silvestris silvestris) is weer terug in Nederland. De afge-

lopen jaren waren er al enkele waarnemingen, maar in 2014 bleken opeens minimaal

vijf wilde katten in Zuid-Limburg rond te lopen. Waarschijnlijk komt dit doordat de po-

pulatie van de wilde kat in de Eifel en Ardennen groeit en hierdoor dieren op zoek

gaan naar een territorium buiten deze gebieden. Welke obstakels komen wilde katten

tegen om een nieuw gebied als Nederland te kunnen bereiken? 

Elze Polman en Anke Brouns

Dieren kunnen wegen oversteken door direct
de weg over te lopen, met het gevaar om
aangereden te worden. Ze kunnen ook ge-
bruikmaken van speciale faunapassages of
oversteekmogelijkheden die aangelegd zijn
voor mensen. Diverse onderzoeken laten
zien dat dieren inderdaad gebruikmaken van

voor mensen ingerichte oversteekstructu-
ren1. Er is weinig informatie over hoe de
wilde kat een drukke weg oversteekt. In
Duitsland is in ieder geval vastgesteld dat
wilde katten vooral tussen 18:00 en 6:00 uur
oversteken2 (figuur 2). Soms maakten de
wilde katten in dit onderzoek gebruik van

een viaduct en soms staken ze direct de weg
over. Rustige, smalle wegen werden over het
algemeen direct overgestoken. Verschillende
factoren kunnen invloed hebben of en hoe de
wilde kat een weg oversteekt, zoals mense-
lijke verstoring, landschapskenmerken en
het ontwerp van oversteekconstructie.

Obstakels voor de 
Europese wilde kat

Figuur 1 Oversteekplekken. Foto Elze Polman  

Terugkeer naar Nederland belemmerd?



Inventarisatie snelweg E40 De wilde katten
die van de Ardennen of de Eifel naar Neder-
land lopen, komen onderweg verschillende
drukke wegen tegen. Eén van de drukste
wegen is de snelweg E40 die onder meer van
Luik tot Aken loopt (figuur 3). Op dit stuk
snelweg is één ecoduct gebouwd, ten hoogte 
van Welkenraedt. Dit ecoduct is erg weste-
lijk gelegen en veel wilde katten zullen waar-
schijnlijk op een andere plek de snelweg

oversteken. Om inzicht te krijgen in welke
oversteekmogelijkheden er op dit gedeelte
van de snelweg zijn, is een inventarisatie uit-
gevoerd waarbij alle oversteekconstructies
opgemeten en gefotografeerd zijn. Daar-
naast zijn bij een aantal oversteekconstruc-
ties wildcamera’s geplaatst, om vast te
stellen of en zo ja welke dieren gebruik-
maken van deze constructies. Voor de ca-
mera’s zijn stokjes met geurstoffen
neergezet (valeriaan, kattenkruid, visolie en
pindakaas), om de dieren die voorbij komen
goed te kunnen vastleggen door een langer
verblijf voor de lens.
Het gedeelte van de snelweg dat is geïnven-
tariseerd is ongeveer 17 km lang en loopt
door drie erg kleine bosgebieden: Grunhaut,
Buchenbusch en Landwehring. (figuur 3)
Parallel aan de snelweg loopt een treinspoor
tot aan het Buchenbusch. Langs het trein-
spoor staan hekken, terwijl langs de snel-
weg geen hekken zijn geplaatst. 

Resultaten In totaal zijn 56 oversteek-
mogelijkheden gevonden, waarvan 12 brug-
gen, 10 onderdoorgangen en 34 duikers
(figuur 3). Verschillende eigenschappen van
alle oversteekstructuren zijn onderzocht,
zoals informatie over de vegetatie, verlich-
ting en menselijke verstoring. Het meest op-
vallende is dat er bij bijna alle oversteek-
mogelijkheden weinig tot geen vegetatie op
de structuren aanwezig is. Alleen het eco-

duct en een grote onderdoorgang staan vol
met gras en struiken. Daarnaast is er
rondom alle oversteekstructuren een be-
paalde mate van menselijke verstoring, va-
riërend van huizen tot veel auto’s of
voetgangers. Rondom de duikers is over het
algemeen de minste menselijke verstoring,
omdat deze vaak wat meer afgelegen liggen
en niet direct toegankelijk zijn voor mensen.

Camera’s Er zijn vooral Bushnell wild-
camera’s gebruikt om filmpjes van tien se-
conden te maken. Op enkele plekken
maakten Reconyx camera’s foto’s in plaats
van filmpjes. In totaal zijn er 25.032 filmpjes
en foto’s gemaakt. Dit aantal zegt vrij weinig
over het aantal waargenomen dieren. Re-
gelmatig beklom een muis het stokje met
pindakaas en bleef daar minutenlang zitten,
waardoor er veel filmpjes zijn gemaakt. Als
je naar het aantal filmpjes met muizen kijkt,
zegt dit dus weinig over het aantal muizen.
Het geeft vooral een indicatie welke dier-
soorten aanwezig zijn bij een oversteek-
plaats. Sommige dieren zijn vastgelegd op
de camera, maar hebben niet daadwerkelijk
de snelweg overgestoken via de oversteek-
plek. Huiskatten kwamen vaak op de geur-
stokjes af, bijvoorbeeld bij een duiker, maar
gingen niet de duiker in om de snelweg over
te steken.
De bruggen zijn alleen gebruikt door men-
sen en huisdieren (hond en kat), terwijl de
onderdoorgangen ook door dieren zoals de
das werden gebruikt. De meeste diersoorten
zijn vastgelegd bij het ecoduct, onder andere
ree, vos en konijn. Ten slotte zijn bij de dui-
kers diersoorten zoals vos en kleine marter-
achtigen gefilmd (figuur 4). Er zijn
verschillende GIS-kaarten gemaakt, om een
overzicht te krijgen waar de oversteekmoge-
lijkheden zich bevinden en welke dieren er
zijn vastgelegd.

Wilde kat Helaas zijn er geen wilde kat-
ten vastgelegd. Sommige katten hadden wel
verschillende uiterlijke kenmerken van de
wilde kat, zoals ringen op de staart en een
zwarte punt. Maar niet alle uiterlijke ken-
merken waren aanwezig of zichtbaar, waar-
door het waarschijnlijk (verwilderde)
huiskatten waren. Huiskatten zijn op één
oversteekplek na overal gefilmd. Ze rea-
geerden vaak sterk op de geurstokjes, door
er tegen aan te wrijven of de substantie op
te likken. Niet alleen katten, maar ook die-
ren zoals vos, ree en hond vertoonden dit ge-
drag. 

Vos en das Op het ecoduct zijn meer-
dere malen vossen vastgelegd, terwijl deze
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Figuur2 Tijden waarop wilde katten de weg oversteken en actief zijn in Duitsland2.

Figuur 3 Het geïnventariseerde stuk snelweg. 

Figuur 4 Marter in de cameraval

Figuur 5 Huiskat loopt door een duiker



niet bij bruggen en slechts negen keer bij
onderdoorgangen zijn gefilmd. Opvallend
was dat smalle duikers regelmatig door vos-
sen werden gebruikt om de snelweg over te
steken. Dassen zijn één keer gefilmd op het
ecoduct, meerdere malen tijdens het over-
steken via onderdoorgangen en helemaal
niet bij duikers. Het ecoduct, rustige voet-
gangerstunnels en afgelegen duikers lijken
over het algemeen het meest geschikt voor
dieren om de snelweg over te steken.

Aanbevelingen Dit onderzoek heeft
laten zien dat ondanks dat alle oversteek-
mogelijkheden alleen voor mensen zijn in-
gericht (behalve het ecoduct), meerdere
constructies ook door dieren worden ge-
bruikt om de snelweg veilig over te steken.
Sommige oversteekplekken kunnen met en-
kele aanpassingen nog geschikter worden
gemaakt voor dieren zoals de wilde kat. Bij
grote duikers die (tijdelijk) water bevatten
kunnen bijvoorbeeld loopplanken worden
geplaatst. Verder kan er meer vegetatie en
andere beschutting worden geplaatst bij
voetgangerstunnels. Daarnaast zouden er
hekken langs de snelweg kunnen worden
geplaatst, met rasters die leiden naar de
oversteekplekken.

Huidige situatie Nederland Een
aantal wilde katten heeft Nederland al be-
reikt, misschien via het ecoduct bij Welken-
raedt of via een andere route. Tot nu toe zijn
vijf wilde katten voorzien van een zender,
waarvan er vier katten momenteel nog in
leven zijn. Er zijn meer wilde katten aanwe-
zig. Er zijn namelijk wilde katten zonder zen-
der vastgelegd op camera’s. Hoeveel wilde
katten er precies aanwezig zijn is onbekend.
Misschien lopen er tien rond, maar dit zou-
den er ook al meer kunnen zijn. Tot nu toe
lijkt de wilde kat vooral in Zuid-Limburg voor
te komen. Daarnaast is recentelijk een wilde
kat gefotografeerd in Noord-Brabant, op de
Strabrechtse Heide. De grootste obstakels
voor de wilde kat zijn drukke wegen en grote
open terreinen. Sommige knelpunten bij
drukke wegen kunnen verbeterd worden
door bestaande oversteekplaatsen te verbe-
teren en nieuwe oversteekpunten te bouwen.
Grote open terreinen lijkt de wilde kat moei-
lijk over te steken. Dit kan gedeeltelijk opge-
lost worden door groene verbindingen aan te
brengen in de vorm van aanplant. Hierdoor
heeft de wilde kat meer dekking en is de
barrière om de dekking van het bos te verla-
ten waarschijnlijk lager.
Om te zorgen dat de terugkeer van de wilde
kat succesvol is en blijft zijn goede verbin-

dingen het belangrijkst. Verder is voldoende
voedsel ook essentieel. Graslanden met veel
structuur in de vorm van struweel, graften
en hagen zijn waarschijnlijk interessant voor
de wilde kat.

Conclusie De wilde kat is bezig met zijn
terugkeer naar Nederland. Drukke wegen
vormen een groot obstakel vanwege moge-
lijke aanrijdingen. Om dit te minimaliseren
moet er worden gekeken naar oversteekmo-
gelijkheden bij drukke wegen in gebieden
waar de wilde kat zich verplaatst naar
nieuwe leefgebieden. Bestaande oversteek-
plekken voor mensen kunnen met relatief
kleine aanpassingen nog geschikter worden
gemaakt voor de wilde kat en andere dieren,
zodat ze veilig kunnen oversteken.

Elze Polman (elze_p@hotmail.com) heeft
de inventarisatie van de knelpunten uitge-
voerd als stagiaire bij Ark Natuurontwikke-
ling en Anke Brouns (anke.brouns@ark.eu)
is projectleider voor het onderzoek naar de
wilde kat in Zuid-Limburg.

Figuur 6  Pagina over de wilde kat in de Roofdiergids. De gids is ook gratis te downloaden als Roofdierapp. Jeroen Helmer/ARK Natuurontwikkeling.

Zoogdier 26-3 pagina 3 @Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen zetten we 
ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten

en weblinks online. Kijk op 
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_26-3



Wereldwijd wordt de huismuis als de be-
langrijkste knaagdierenplaagsoort gezien. In
Nederland komt de Westerse huismuis voor.
Deze is in voorkomen en verspreiding sterk
verbonden aan menselijk handelen en kan
in allerlei typen gebouwen, zoals bijvoor-
beeld woningen, scholen, winkels, bedrijven,
stallen en schuren worden aangetroffen.
Hier kunnen zij op verschillende manieren
voor schade en overlast zorgen, zoals door
het opeten en bevuilen van voedsel, het

kapot knagen van materialen, het overbren-
gen van ziekteverwekkers en het teweeg-
brengen van (ernstige) schrikreacties.

Kleur bekennen  Meestal is het niet
de huismuis zelf, maar zijn het keutels of
schade die de aanwezigheid verraden. De
uitwerpselen van volwassen huismuizen va-
riëren in grootte van drie tot zeven millime-
ter en zijn puntig van vorm. Vers zijn ze bruin
van kleur en grijs tot zwart als ze zijn uitge-

droogd. De kleur kan echter variëren, af-
hankelijk van het voedsel dat is gegeten. Bij
het gebruik van gekleurde bestrijdingsmid-
delen (rodenticiden) is de kleur terug te zien
in de uitwerpselen. Als muizen zich aan een
gipswand tegoed hebben gedaan, blijkt dat
niet alleen uit het gat in de wand, maar ook
uit de witte keutels. Uitwerpselen van huis-
muizen worden nog weleens verward met
die van vleermuizen, bijvoorbeeld als ze op
een zolder of in een schuur worden aange-
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Hoewel huismuizen algemeen voorkomende zoogdieren zijn in Nederland, krijgen ze over het

algemeen weinig aandacht. Tenzij men er overlast van ondervindt, dan krijgen ze die wel.

Meestal in de vorm van klapvallen met blokjes kaas en rodenticiden (bestrijdingsmiddelen voor

knaagdieren). Hoewel begrijpelijk, is dat jammer, omdat het gedrag en de leefwijze van de

huismuis juist zo interessant is. Bovendien kunnen we hier veel van leren, ook voor de bestrij-

ding en wering van deze soort. 

Bruce Schoelitsz

Hoe de huismuis in huis huist

Huismuis in aangevreten brood. Foto Bruce Schoelitsz



troffen. In tegenstelling tot vleermuizenpoep
zijn muizenkeutels niet gemakkelijk fijn te
wrijven en bevatten ze weinig tot geen in-
sectendelen. Uitwerpselen van huismuizen
zijn lastig te onderscheiden van die van de
bosmuis, die ook vaak in gebouwen worden
aangetroffen. Om dat onderscheid te kunnen
maken, moet je zoeken naar andere sporen,
zoals een verzameling van stenen, noten
en/of andere materialen. Schade bestaat uit
kapot geknaagde materialen, zoals verpak-
kingen van voedingsmiddelen en de voe-
dingsmiddelen zelf, bedrading van
elektrische apparatuur en houten vloerde-
len of gipsen wanddelen. De tanden van
huismuizen laten een spoor achter van on-
geveer één tot twee millimeter breed, terwijl
dat van ratten drieënhalf tot vier millimeter
breed is. 
Omdat ze regelmatig dezelfde routes nemen
tussen voedsel en nestelplaats ontstaan na
verloop van tijd sporen van buiksmeer. Elke
keer dat muizen dezelfde route nemen blijft
een kleine hoeveelheid vet en vuil, dat zich
in de vacht bevindt, achter en hoopt zich op.
Samen met de uitwerpselen geeft dit een in-
dicatie waar de huismuizen actief zijn. Dit is
van te voren vaak niet te voorspellen, omdat
eetgedrag, sociale interacties en bewe-
gingspatronen complex zijn en afhankelijk
van vele factoren, zoals voedselbeschik-
baarheid, populatiedruk en de omgeving.
Een huismuis in een woning gedraagt zich
vaak anders dan in een restaurant of stal, en
zelfs per type locatie kan het gedrag ver-
schillend zijn. 

Kat uit de boom kijken Op het mo-
ment dat een muis een gebouw betreedt,

een opening van tien millimeter is voldoende
voor een volwassen huismuis, voor jonge
huismuizen is dat slechts vijf millimeter,
vergroot hij langzaam het verkenningsge-
bied en keert daarbij regelmatig terug naar
een schuilplaats dicht bij waar hij is binnen-
gekomen. Hierbij beweegt de muis zich
voornamelijk langs de wanden. Op het mo-
ment dat die zijn verkend, gaat de muis ver-
der op verkenning waarbij hij zich ook langs
objecten, zoals een stoel, kast of tafel, be-
weegt. Snel leert hij verschillende routes,
voornamelijk op basis van tast en urinespo-
ren, om bij de bekende schuilplaats te
komen. Wordt deze verstoord, dan zoeken ze
snel een nieuwe schuilplaats. Huismuizen
steken zelden open terreinen over, aange-
zien ze dan een gemakkelijk prooi kunnen
zijn voor roofdieren. Omdat huismuizen veel
binnen zitten vormen katten het grootste ge-
vaar.
In gebouwen bewegen huismuizen zich
meestal niet verder dan tussen drie en tien
meter, zowel verticaal als horizontaal. Als er
te weinig voedsel is, vergroot de muis zijn
bereik, er zijn afstanden van 122 meter be-
kend. Ze zijn vooral in het donker actief, met
name net na zonsondergang en vlak voor
zonsopkomst. In gebouwen worden ze vaak
binnen dertig tot zestig minuten actief nadat
de menselijke avondactiviteiten zijn ge-
staakt. Ook overdag kun je een muis zien, tij-
dens de korte perioden waarin ze op zoek
zijn naar voedsel. Dit zegt echter niets over
de grootte van de populatie.

Alleseters Huismuizen zijn alleseters
en opportunisten. ‘s Nachts kunnen ze voed-
sel van tientallen verschillende bronnen

halen. Per keer eten ze twintig tot dertig mil-
ligram, waarna een periode van rust volgt.
Per etmaal eet een muis ongeveer tien tot
twintig procent van zijn totale lichaamsge-
wicht (één tot drie gram). Huismuizen kun-
nen een voorkeur ontwikkelen voor bepaalde
producten, ook al zijn er verschillende soor-
ten voedsel aanwezig, bijvoorbeeld in super-
markten, woningen en restaurants. Daarbij
kunnen ze andere voedingsmiddelen, inclu-
sief lokaas, links laten liggen. Onder droge
omstandigheden hebben ze een voorkeur
voor voedingsmiddelen met veel vocht, zoals
fruit, terwijl bij voldoende water de voorkeur
uitgaat naar bijvoorbeeld graanproducten.
Als het eten dat ze vinden genoeg vocht
bevat, kunnen muizen overleven zonder
water te drinken. Ze eten ook insecten, zoals
kakkerlakken en huiskrekels. Als insecten
met lijmplaatjes, gebruikt voor monitoring
van insecten,  gevangen zijn, blijven na het
muizenmaal voornamelijk de pootjes en
vleugels over en de haren van de huismuis
in de lijm. Ook een indicatie van de aanwe-
zigheid van een muis.

Snelle voortplanters De meeste po-
pulaties huismuizen bestaan uit groepen van
verwante individuen. De populaties zijn ver-
deeld in territoria, die ieder worden verde-
digd door één dominant mannetje. In een
territorium bevinden zich verder meerdere
geslachtsrijpe vrouwtjes, een deel van het
nageslacht en een aantal ondergeschikte
mannetjes. Uit een studie in Engeland bleek
dat de muizen uit verschillende aaneenge-
sloten woningen in één blok genetisch ver-
want waren, terwijl muizen uit het blok aan
de overkant van de straat van deze groep

Muizenkeutels. Foto Bruce Schoelitsz



verschilden. Uitwisseling tussen de ver-
schillende groepen huismuizen vond bijna
niet plaats. Onder gunstige omstandigheden
kan een muizenpopulatie zich snel uitbrei-
den. Muizen planten zich jaarrond voort. Na
een draagperiode van circa drie weken,
wordt een nest van meestal vijf à zes jongen
geboren, maar een nest met twee of dertien
jongen kan ook. De nestgrootte is afhanke-
lijk van factoren, zoals temperatuur, voed-
selaanbod en de genetische achtergrond.
Goed doorvoede muizen zijn zeer reproduc-
tief. Waar bij veel zoogdieren de paardrift pas
weer optreedt nadat de jongen zijn gezoogd
en de moeder geen melk meer produceert,
kan dit bij de huismuis echter snel na het
werpen van de jongen al weer plaatsvinden.
Een vrouwtje kan onder gunstige condities
iedere maand een nest werpen. Na ongeveer
twee maanden zijn de jongen geslachtsrijp.
Ook huismuizenpopulaties kunnen – geluk-
kig - niet oneindig blijven groeien en bij een
bepaalde populatiedruk reguleert de popu-
latie zich zelf.
Door toenemende competitie nemen agres-
sie en stress toe, de reproductie neemt af of
stopt zelfs en emigratie vindt plaats. Door
zwangere vrouwtjes regelmatig bloot te stel-

len aan onbekende mannetjes, het zogehe-
ten ‘Bruce-effect’, treedt abortus op. 

Toepassen van kennis Ondanks dat
het prachtige dieren zijn, worden huismui-
zen bestreden als ze voor overlast zorgen.
Door onderzoek naar de biologie en leefwijze
van de huismuis, kunnen we echter nagaan
hoe overlast van deze zeer succesvolle en
snel voortplantende soort te voorkomen en
te beperken. Om een bestrijding succesvol
uit te kunnen voeren moet je rekening hou-
den met:
•Sporen: het herkennen hiervan geeft een
indicatie van de activiteit.
•Vroege detectie: het is eenvoudiger om een
populatie aan het begin van kolonisatie te
bestrijden dan een goed gevestigde popula-
tie.
•De voedselvoorkeur van de huismuizen: te
testen met een lokaaskeuzeproef. Het voor-
keursvoedsel kan gebruikt worden bij klap-
of kastvallen (bijvoorbeeld chocolade in een
kantorenpand).
•Het aantal locaties met lokaas: meer loca-
ties met weinig lokaas is vaak effectiever
dan weinig locaties met veel lokaas. Dit geldt
zeker als concurrerend voedsel niet verwij-

derd kan worden, als in een voorraadkast.
•Het is belangrijk dat het lokaas niet op-
raakt, zodat altijd voedsel aanwezig is op de
plekken waar je ze wilt bestrijden en ze niet
hoeven te zoeken naar alternatief voedsel. 

Om vestiging en ontwikkeling van populaties
huismuizen te voorkomen is het van belang
dat:
•Het terrein rondom gebouwen ordelijk is en
vegetatie verwijderd of kort gehouden wordt.
•Openingen van vijf millimeter of groter
worden afgedicht met knaagbestendig ma-
teriaal, zoals metalen ventilatieroosters (let
op dat ventilatieopeningen niet volledig ge-
dicht worden).
•Voedselaanbod wordt verwijderd of be-
perkt.

Bruce Schoelitsz is bioloog bij het Kennis-
en Adviescentrum Dierplagen (KAD)
bschoelitsz@kad.nl 

@Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen zetten we 
ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten

en weblinks online. Kijk op 
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_26-3
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Nestelende muis. Foto Bruce Schoelitsz
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In 1859 en 1860 verschenen kort na elkaar
de twee belangrijkste boeken die in de ne-
gentiende eeuw zijn geschreven, het ene
non-fictie, het ander fictie maar gebaseerd
op waargebeurde zaken; het ene in Enge-
land, het andere in Nederland. Charles Dar-
win publiceerde in November 1859 ‘On the
origin of species by means of natural selec-
tion, or the preservation of favoured races in
the struggle for life’. Drie maanden later
verscheen van de hand van Eduard Douwes
Dekker, alias Multatuli, zijn ‘Max Havelaar,
of de koffy-veilingen der Nederlandsche
Handel-Maatschappij’. Lees die boeken,
voor zover u dat nog niet gedaan heeft, want
beide vormen een grote verrijking van de
geest. Een van de aangrijpendste verhalen
uit de Max Havelaar is de legende van Saïd-
jah en Adinda, waarbij het noodlot van de
hoofdpersoon begint nadat de waterbuffel
van Saïdjahs vader door de inheemse auto-
riteiten wordt afgepakt, en daarna weer, en
weer. 
De waterbuffel: voor ons Nederlanders is
dat een exotisch rund, bekend uit de verha-
len over Insulinde. Vroeger hadden we er
schoolplaten van met palmbomen en een
verre vulkaan, prenten waarop runderen met
enorme platte hoorns en een klein inheems
jongetje op hun rug loom een ploeg door de
sawah trokken. Politiek-geografische fijn-
slijpers kunnen beweren dat ooit in Neder-
land veel waterbuffels voorkwamen, indien

je er namelijk van uitgaat dat Nederlands-
Indië gewoon Nederland was. Het verre Ne-
derland. In het dichtbije Nederland, dat
landje aan de kille Noordzee, leven en leef-
den geen waterbuffels. Er groeien hier ook
geen palmbomen en we telen geen rijst
(hoewel de hoeveelheid neerslag de laatste
jaren zoiets wel zou faciliteren). 
Of toch? In 1999 werd in een zandput, de
Azewijnsche Broek bij Netterden in de Ach-
terhoek vlak bij de Duitse grens, een hoorn-
pit gevonden met een opvallend driehoekige
doorsnede. Het ding was bijna 30 centimeter
lang. Er was door de vorm maar één con-
clusie mogelijk: de hoornpit was van een

waterbuffel. Al eerder waren er in Europa
Pleistocene waterbuffels gevonden. Het is
weliswaar een andere soort dan de gedo-
mesticeerde Indische buffel, die Bubalus bu-
balis of B. arnee bubalis heet, maar wel
onmiskenbaar een waterbuffel. De laat-
Pleistocene Europese waterbuffels worden
gerekend tot de soort Bubalus murrensis.
Die soort is genoemd  naar de Duitse vind-

plaats Steinheim an der Murr, wat een be-
roemde plek is omdat daar de ongeveer
300.000 jaar oude schedel van Homo stein-
heimensis vandaan komt, een fossiele men-
sensoort die eigenlijk gewoon een late
Homo erectus is danwel een Homo heidel-
bergensis of vroege neanderthaler, al naar
gelang de smaak van de onderzoeker. Uit
Steinheim is een rijke zoogdierfauna be-
kend, waaronder dus een heuse waterbuf-
fel.
Er zijn ettelijke fossiele waterbuffelsoorten;
zo is B. palaeokerabau van Java beschreven,
B. platycerus uit de Siwaliks (Pakistan), B.
marathousae uit de Peloponnesos, B. teil-
hardi en B. youngi uit China. Dan is er een
stel korthoornige soorten uit China be-
schreven onder de namen B. brevirostris en
B. mephistopheles. De meeste van al die
soorten zijn wat ouder dan B. murrensis en
of het allemaal wel goede soorten zijn is ook
nog een punt van discussie: er werd vooral
vroeger nogal makkelijk met namen ge-
strooid. 
Of kleine Homo steinheimensis-jongetjes
net als Saïdjah op de rug van een Bubalus
murrensis langs de oevers van de oer-Murr
sjokten, of zelfs in wat nu de Achterhoek is,
valt te betwijfelen maar ik kan het ook niet
helemaal uitsluiten. Het is eigenlijk wel een
mooi idee; als Zdenek Burian nog leefde zou
ik hem hebben gevraagd er een schilderij
van te maken. Zonder palmbomen dan wel.

“...een hoornpit met 
een opvallend drie-
hoekige doorsnede”

De waterbuffel
Welke zoogdieren kwamen in

vroeger tijden in Nederland en/of

Vlaanderen voor, 

maar verdwenen uit de lage lan-

den? Jelle Reumer, 

directeur van het Natuurhistorisch

Museum Rotterdam,

blikt in deze rubriek terug. 

Verdwenen zoogdieren

Illustratie Peter Twisk
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Vleermuizen zijn geweldige insectenvan-
gers. Een kolonie kan 150.000 tot 750.000
muggen per nacht wegwerken! Dit is een se-
rieuze dienst die ze ons verlenen, die we

zeker in gebieden met open water en veel
bos goed kunnen gebruiken. Bovendien zijn
het prachtige, intrigerende vliegende zoog-
dieren. Veel mensen genieten ervan als ze

vleermuizen zien. Natuur ervaren, ook in je
woon- of werkomgeving, maakt mensen ge-
lukkiger en is goed voor de gezondheid. 
Als bij sloop of renovatie vleermuisverblijf-

Vleermuisvriendelijk
bouwontwerp

Vleermuizen maken vaak gebruik van gebouwen, met name om er veilig de dag door te komen. 

Het kan gaan om een veel voorkomende soort als de gewone dwergvleermuis, maar ook 

om een zeldzame als de vale of de tweekleurige vleermuis. 

Van nature gebruiken deze soorten grotten en spleten in rotsen in bergachtige landschappen. 

Onze huizen, flats, fabrieken en kantoren zijn voor vleermuizen kunstmatige rotsen. 

Lange tijd konden vleermuizen probleemloos bij ons inwonen. Nieuwe manieren van bouwen 

houden ze echter buiten de deur. Onbedoeld en onterecht.

Herman Limpens en Peter Twisk

Vleermuisvriendelijke brug

Inclusief bouwen is noodzaak!?



   

Gewone dwergvleermuis, een echte gebouwbewoner. Foto Bernadette Van Noort 

plaatsen in gebouwen verloren gaan, ver-
plicht de Flora- en faunawet ons tot het aan-
bieden van alternatieve verblijfplaatsen.
Helaas gaat dat niet altijd op rolletjes.

Waarom ‘vleermuisvriendelijk
bouwen’? Fouten in het planproces,
vooral het te laat onderzoeken of vleermui-
zen een gebouw bewonen, leveren soms veel
gedoe en vertraging op.  Als hun aanwezig-
heid vroegtijdig bekend is en maatregelen tij-
dig in het proces worden meegenomen zijn
zulke problemen meestal te voorkomen. 
Een ander aspect waar we wellicht verstan-
diger mee om kunnen gaan is de overlast die
vleermuizen in gebouwen kunnen veroorza-
ken. We maken gebouwen (meestal) niet om
vleermuizen onderdak te bieden, en de ruim-

ten die vleermuizen in gebouwen gebruiken
zijn daarvoor zodoende vaak maar in be-
perkte mate geschikt. Een van de gevolgen is
dat vleermuizen regelmatig op plaatsen op-
duiken waar ze niet gewenst zijn. Als we
doelbewust ruimten in gebouwen inrichten
ten behoeve van vleermuizen moet dit pro-
bleem op te lossen zijn.

Wat voor plekken worden be-
woond? Veel gebouw bewonende vleer-
muizen gebruiken spleten in en aan huizen.
Dat kan gaan om de spouwmuur, de ruimte
achter daklijsten, houtbekleding of andere
gevelplaten, de ruimte tussen dakpannen en
dakbeschot en noem maar op. Een klein
spleetje zoals een open stootvoeg is meestal
genoeg om binnen te komen. Er zijn ook

soorten die liever in de open ruimte aan de
balken op een zolder hangen, of juist daar
weer in de spleten tussen balken wegkrui-
pen. Voor de winterslaap kan een dilatatie-
voeg heel geschikt zijn mits deze diep in een
gebouw doorloopt en vorstvrij is.

Heeft hun aanwezigheid nade-
len?  Vleermuizen eten alleen insecten. Ze
hebben een gebit met kleine scherpe tan-
den. Dit is ideaal voor het vermalen van in-
secten, maar niet geschikt om te knagen. 
Hun voorpoten gebruiken vleermuizen om te
vliegen en de kleine achterpootjes zijn ge-
schikt om aan te hangen. Graven of een nest 
bouwen zit er dus ook niet in. Ze zijn volledig
afhankelijk van spleten en gaten die er al zijn
en veranderen daar niets aan. Zodoende

Zoogdier 26-3  pagina 9

Voorbeeld 1 
Vleermuisvriendelijke brug

Bij de plaats Monster, ten zuidwesten van Den
Haag, wordt een vleermuisvriendelijke brug ge-
realiseerd. Dit is een project van Next Archi-
tects in samenwerking met Pieters
Bouwtechniek. Het bureau van de Zoogdierver-
eniging heeft geadviseerd over voorzieningen
voor vleermuizen. De brug heeft een s-vorm en
is de entree tot een groen recreatiegebied, de
Poelzone. In de brug zijn de volgende ruimten
ingericht als vleermuisverblijfplaats:
- Het brughoofd wordt ingericht als winterver-
blijfplaats (A). Doordat dit deel  verzonken ligt
in de aarde biedt het een vochtige en vorstvrije
ruimte die geschikt is als winterverblijf voor
onder andere water- en meervleermuis. De
buitenwand van deze ruimte is van beton en
met behulp van metselwerk is de ruimte in
compartimenten verdeeld. Controle van de
ruimte is mogelijk via een luik, de toegang voor
vleermuizen bevindt zich boven het water.
- Een deel van de balustrade bestaat uit met-
selwerk (B). De spouw die zich hierin bevindt is
geschikt als zomer- of kraamverblijfplaats voor
onder andere gewone dwergvleermuis. Door de
oriëntatie op het zuiden nemen de bakstenen
veel warmte op, wat de kans op gebruik door
vleermuizen vergroot. De bovenzijde van de
spouw is in twee lagen verdeeld door een
dunne, ruwe plaat waardoor er meer variatie in
hangplaatsen ontstaat. Vleermuizen kunnen de
spouw binnenkomen via open stootvoegen.
- In het brugdek van beton zijn diepe, ruwe
spleten gemaakt die aan de onderzijde toegan-
kelijk zijn voor vleermuizen (C). Ook dit brug-
dek warmt op door de zon waardoor het een
geschikt klimaat biedt voor zomerverblijfplaat-
sen van water- en meervleermuis, en mogelijk
ook voor een kraamverblijfplaats van water-
vleermuis.

Bouwbesluit 2012
Sinds 2012 biedt het Bouwbesluit doelbewust ‘ruimte voor vleermuizen’. In eerdere ver-

sies gaf het Bouwbesluit aan dat openingen in buitenmuren en daken niet breder moch-

ten zijn dan 1 cm. Voor veel soorten vleermuizen is dat te klein om de ruimte in

spouwmuren, achter gevelbekleding of in daken te kunnen bereiken. Vanaf 1 januari 2012

geldt echter dat, ten behoeve van vleermuizen en andere door de Flora- en faunawet be-

schermde soorten, openingen ook groter mogen zijn (Bouwbesluit artikel 3.69, lid 2 en

3.73, lid 2). 



Zoogdier 26-3  pagina 10

brengen ze ook geen schade toe aan een ge-
bouw.
De uitwerpselen van vleermuizen zijn rela-
tief droog en stevig. Een grote kraamgroep
produceert natuurlijk veel mest, maar zo’n
groep is maar gedurende een maand of twee
bijeen. In zeldzame gevallen, als mest en
urine op zachte, vocht doorlatende materia-
len terecht komen kun je kringen in muren
of plafonds krijgen. Als de plaats waar de
vleermuizen huizen weinig ventileert kun je
er soms iets van ruiken. Het grootste deel
van het jaar leven vleermuizen individueel of
in kleine groepjes, en vormen hun uitwerp-
selen sowieso geen probleem. 
Zoals hiervoor gemeld duikt er soms een
vleermuis op een vreemde plaats op in een
gebouw. Dit gebeurt vooral bij gebouwen
waar vleermuizen een verblijfplaats hebben.
Dit kan problemen geven, bijvoorbeeld door-
dat een alarmsysteem wordt geactiveerd of
omdat men bang is voor het dier. Als bekend
is waar de verblijfplaats van de vleermuizen
zich in het gebouw bevindt is het afsluiten
van de doorgang vaak relatief eenvoudig en
is het probleem van de baan.

In de praktijk van architect of
aannemer? In de huidige praktijk wor-
den voorzieningen voor vleermuizen in ge-
bouwen bijna uitsluitend gerealiseerd als
een ontheffing van de Flora- en faunawet dit

afdwingt. Vaak wordt er pas laat in het pro-
ces, als het ontwerp al is gemaakt, gekeken
waar de vleermuizen iets geboden kan wor-
den. Meestal wordt alleen aan de buitenkant
van het gebouw iets aangeboden en worden
andere mogelijkheden niet benut. De dieren
worden dan als storend in het proces erva-
ren. Aanwezigheid van vleermuizen in een
gebouw kan veel positiever ervaren worden
als onderzoek daarnaar vroeg in het proces
wordt uitgevoerd, kennis en ervaring over
voorzieningen in de ontwerpfase worden
benut en goed gecommuniceerd wordt over
de ervaringen. 

Is vleermuisvriendelijk bouwen
duur? Het gaat in principe alleen om het
toegang verlenen van vleermuizen tot sple-
ten en ruimten die er al zijn in het gebouw.
Het gaat daardoor zelden om extra kosten,
en als die optreden is het een zeer klein deel
van de bouwkosten. 

Is vleermuisvriendelijk bouwen
moeilijk? Niet elk gebouw is geschikt,
maar naar onze ervaring kan zeker 95% van
de gebouwen ruimte bieden aan vleermui-
zen. Bij elk nieuw gebouw moeten architect
en vleermuisdeskundige kijken waar de
‘ruimte die het ontwerp biedt’ zich bevindt.
Het blijft maatwerk, maar voor vleermuis-
vriendelijk bouwen (van bovengrondse ge-

bouwen) zijn de volgende principes van be-
lang: 
- Verleen toegang tot de spouw (open stoot-
voegen), de ruimte achter gevelbekleding,
achter daklijsten of onder de pannen of dak-
bedekking.
- Zorg dat dit vooral aan de zuid-, zuidwest-
en westkant mogelijk is, want daar krijgen
de dieren de warmte van de middag- en
avondzon cadeau. 
- Breng open stootvoegen aan op ongeveer
een meter onder de bovenrand van spouw.
Sluit de ruimte daarboven af zodat daar
warme lucht blijft hangen. 
- Zorg dat de spouw vanuit de ene gevel naar
de andere toegankelijk is, zodat de dieren op
erg warme dagen een koelere plek kunnen
zoeken.
- De ruimte waar de dieren in wonen, tussen
buitenblad en isolatiemateriaal, hoeft maar
tussen 1,7 en 3 cm te zijn; 
- Zorg dat het oppervlak van het gebruikte
isolatiemateriaal ruw is; span er eventueel
gaas op.
- Laat de spouw doorlopen tot in de funde-
ring, zodat de dieren tijdens vorstperioden
laag en vorstvrij kunnen gaan zitten. 
- Veel gebouwen hebben ook een ‘losse’
gevel die niet direct aan woon- of kantoor-
ruimtes grenst, maar bijvoorbeeld aan een
trappenhuis of balkon; deze is prima te be-
nutten als verblijfplaats door vleermuizen. 

Voorbeeld 2 
Vleermuisvriendelijk gemeentekantoor

Het kantoor van de gemeente Utrechtse Heuvelrug grenst direct aan het Natuurnetwerk Nederland. Er was dus een goede reden om
rekening te houden met de natuurwaarden die dit gebouw kan opleveren. Daarom heeft de gemeente Ranox natuuraannemer op-

dracht gegeven in een deel van dit gebouw, De Hoeve, voorzieningen te treffen voor vleermuizen.  Daarbij is rekening gehouden met
het aanzicht van het gebouw, de isolatiewaarden en de gebruiksfuncties. Vooral voor soorten die graag nauwe ruimten benutten,
zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger, zijn er aan de binnen- en buitenzijde van het gebouw voorzieningen getroffen. De

ruimte aan de binnenzijde waar voorzieningen zijn aangebracht is speciaal bestemd voor vleermuizen. Vanuit de kasten aan de bui-
tenzijde zijn er doorgangen naar de kasten binnen. De voorzieningen zijn in 2013 aangebracht, het wachten is nog op de eerste vleer-

muizen.

    



- Daklijsten kunnen extra breed en met
opzet dubbel (2 x een spleet van 1,7 à 3 cm)
worden uitgevoerd. 
- Ongebruikte zolders of andere loze ruimtes
kunnen ruimte bieden aan soorten die vrij op
een zolder hangen.
Zie ook de brochure ‘Vleermuisvriendelijk
Bouwen’.

Eenvoudige, maar minder effec-
tieve maatregelen:
- Losse, grote ‘vleermuiskasten’ (2 x 1 x 0,4
m, gemaakt van hout of houtbeton met
meerdere nauwe ruimten, van onderen toe-
gankelijk en open) kunnen aan de buitenkant
op de gevels worden aangeboden; zij hebben
het nadeel dat ze minder profiteren van de
warmtecapaciteit van de gevel.
- Er zijn allerlei inbouwkasten te koop. Tot
nog toe zijn die alleen geschikt voor bijvoor-
beeld paarverblijven omdat ze een te klein
volume hebben. Er worden schakelbare in-
bouwkasten ontwikkeld waarmee een groter
volume haalbaar is. Deze zouden geschikt
moeten zijn als kraamverblijven.
De in dit artikel opgenomen voorbeelden zijn
niet uitputtend. Ze zijn gebaseerd op ons in-
zicht in de ecologie van vleermuizen, kennis
over de plekken die ze in gebouwen bewo-
nen en ervaringen met nieuwbouw en reno-
vatie waarbij speciaal voor vleermuizen
verblijfplaatsen zijn gemaakt. Het toepassen
van deze principes in het ontwerp en het

maken van gebouwen met zulke voorzienin-
gen gebeurt nog weinig, maar gelukkig zijn
in Nederland toch al de nodige vleermuis-
voorzieningen gerealiseerd. Van groot be-
lang is om daarvan te leren. 
Architecten en aannemers worden uitge-
daagd om hun kennis en vaardigheden te
gebruiken om de ecologen te helpen betere
voorzieningen te maken. Vervolgens moet
worden gevolgd welke voorzieningen door
welke vleermuissoorten gebruikt worden,
door hoeveel dieren en voor welke functies.
Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen de
voorzieningen monitoren en hun ervaringen
kunnen dan gebruikt worden om de ontwer-
pen verder te verbeteren. 

Herman Limpens (herman.limpens@zoog-
diervereniging.nl) werkt voor het Bureau van
de Zoogdiervereniging en Peter Twisk bij Re-
gelink Ecologie & Landschap
(peter.twisk@regelink.net).

@Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen zetten we 
ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten

en weblinks online. Kijk op 
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_26-3

Voorbeeld 3   
Voorzieningen in de Noordwaard

Polder de Noordwaard, ten noorden van de Biesbosch, wordt in het kader van het project Ruimte voor de Rivier ontpolderd. Hiervoor
zijn onder andere ruim 200 gebouwen gesloopt. In veel van die gebouwen huisden vleermuizen. Om het verlies aan verblijfplaatsen

te compenseren heeft Bureau Viridis in uiteenlopende gebouwen vleermuisvoorzieningen laten aanbrengen. In 9 nieuwe gemalen en
een aantal nieuwe bruggen zijn 79 houtbetonkasten ingemetseld. Na vier maanden was reeds  100% van de kasten door gewone en
ruige dwerg-vleermuizen in gebruik genomen, sommige kasten waren al na één maand bezet. Ook zijn drie grote dijkbruggen zoda-
nig aangepast dat er geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen ontstonden en zijn twee niet meer gebruikte trafohuisjes optimaal
voor vleermuizen ingericht. Daarnaast is er een 12 meter lang winterverblijfplaats voor vleermuizen aangelegd. Cruciaal is dat er
steeds proactief gewerkt is door al in de ontwerpfase aan te geven hoe en waar vleermuisvoorzieningen aangebracht moeten en

kunnen worden. Theo de Jong, Bureau Viridis

Tabel 1 Gebruik van gebouwen door vleermuizen in Nederland
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In deze rubriek wordt telkens een

vrijwilliger uit de vereniging voor

het voetlicht gebracht. Waar

houdt hij/zij zich mee bezig? Waar

komt de passie vandaan?

In deze aflevering Goedele Ver-

beylen, professioneel medewer-

ker van Natuurpunt Studie,

vrijwillig medewerker van de

Vlaamse Zoogdierenwerkgroep en

hazelmuisonderzoeker.

door Niels Desmet

Geschiedenis

Hoe/wanneer is je interesse in zoogdieren
ontstaan? 
Toen ik klein was had ik heel veel huisdie-
ren – allemaal zoogdieren – en samen met
mijn vader schuimde ik alle markten af om
de jongen te verkopen van alle dieren die
ik had. Dat was in de tijd dat je nog als
particulier op de markt kon gaan staan om
dieren te verkopen, nu heb je daar een ver-
gunning voor nodig. Daar zaten zelfs exo-
ten bij: grondeekhoorns en chinchilla’s en
zo. Als kind realiseer je je natuurlijk niet
wat een exoot is en welke problemen ze
kunnen veroorzaken. Ik wilde vroeger ei-
genlijk dierenarts worden, en in het laatste
jaar van de middelbare school ging ik op
woensdag en zaterdag mee met een die-
renarts op zijn ronde. Het probleem was
dat ik bij operaties altijd flauwviel, en dan
ben ik uiteindelijk toch maar biologie gaan
doen. Er was iemand bij mij in het dorp die
onderzoek deed op eekhoorns. Ik ben een
paar keer meegegaan en heb uiteindelijk
ook mijn thesis bij hem gedaan. Ik heb
later, wanneer ik voor het INBO (Instituut
voor Natuur en Bosonderzoek, red.werkte,
honderden beverratten opengesneden,
zonder probleem. Als ik zelf bezig ben
gaat dat, maar ernaar staan kijken kan ik
niet. Ik ben heel blij dat ik geen dierenarts
ben geworden. Ik vind mijn huidige bezig-

heden veel boeiender dan ergens in een
dierenartsenpraktijk honden en katten
behandelen.

Wat onderneem je allemaal? 
Momenteel ben ik vooral bezig met het
hazelmuisonderzoek in Voeren – dat is
het laatste Vlaamse hazelmuisbol-
werk. Daar kruipt heel veel tijd in. Het
begon in 2003 met een hazelmuisex-
cursie, en is intussen uitgegroeid tot
een intensief populatieonderzoek.

Sinds 2007 doen we elk jaar een gestan-
daardiseerde monitoring: in het najaar
gaan we op zoek naar hazelmuisnesten in
de randvegetatie langs vaste transecten.
Sinds 2010 controleren we om de twee
weken nestkasten en nestbuizen en wor-
den de dieren ook individueel gemerkt met
een microchip. In 2013 ontwikkelden we
een efficiëntere vangmethode met live-
traps op hangplatforms, en die moeten we
dus ook controleren. We gebruiken ook
kleine zenders van minder dan twee gram
die we op een klein halsbandje rond de
nek van de hazelmuizen plaatsen. Aan de
hand van die zenders kunnen we de hazel-
muizen gaan opsporen en komen we veel
te weten over de locaties van hun nesten
en hoe ze hun habitat gaan gebruiken.

Hoe verhouden je activiteiten zich tot je
werk?
Ik werk bij Natuurpunt Studie. Daar doe ik
zo goed als geen veldwerk: ik ondersteun
de Zoogdierenwerkgroep, stel projecten
op, coördineer vrijwilligers, schrijf rappor-
ten en beheer databanken. Het veldwerk
voor het hazelmuisproject doe ik in mijn
vrije tijd. Ik heb eerst aan de Universiteit
Antwerpen onderzoek gedaan naar eek-
hoorns. Dat kaderde binnen een doctoraat,
maar ik heb dat niet afgewerkt. Ik had
enkel de eerste twee jaar een beurs, en
daarna werkte ik steeds op kleine projec-
ten die vaak niets met mijn onderzoek te
maken hadden en dat doctoraat bloedde
stilaan dood. In 2001 ben ik dan bij het
INBO gaan werken. Daar liep een onder-
zoek naar rattenbestrijding, en ik hield me

Mens
Naam 

Goedele Verbeylen

Woonplaats
Muizen (Mechelen)

Leeftijd 
42 jaar

Beroep
Medewerker bij Natuurpunt Studie

Actief in
Vlaamse Zoogdierenwerkgroep, 

hazelmuisonderzoek in Voeren

Mijn tijdsbesteding hazelmuisonderzoek in Voeren, 

nachtvlinders vangen en 

determineren
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vooral bezig met beverratten. Na de ille-
gale uitzetting van de bevers maakten die
ook deel uit van mijn opdracht. Ik heb daar
vijf jaar gewerkt, maar ik vond dat het te

dicht stond bij het beleid. Dan steek je bij-
voorbeeld heel veel tijd in het uitwerken
van een onderzoek, en dan wordt dat in
één haal geschrapt omdat het te duur is of
niet in het politieke plaatje past. Gelukkig
vond ik een nieuwe uitdaging in het hazel-
muisonderzoek. In 2003 is Sven Verkem,
mijn voorganger bij Natuurpunt, ermee
gestopt. Hij had een hazelmuisproject in-
gediend, maar er was niemand die dat van
hem kon overnemen. Ik heb dat dan als
vrijwilliger gedaan. Dat was uiteindelijk de
echte doodsteek voor mijn doctoraat: die
hazelmuizen zijn veel sterker bedreigd dan
eekhoorns en ik spendeerde al mijn tijd
aan het project, waardoor ik mijn docto-
raat nooit heb afgewerkt. Voor ik op pro-
fessionele basis bij Natuurpunt aan de
slag ging, deed ik dus eigenlijk gelijkaar-
dige dingen op vrijwillige basis, en nu doe
ik dat als job. Maar dat loopt allemaal in
elkaar over waardoor je er uiteindelijk dag
en nacht mee bezig bent.

Toekomst

Wat zijn de toekomstplannen?
Ik zou graag nog een paar jaar het hazel-
muisonderzoek willen doen. Dan heb ik

gegevens van vier volle jaren en kan ik
alles analyseren en artikelen schrijven. Ik
heb aan Ivo (haar partner,red.) beloofd dat
ik daarna zou helpen bij zijn hobby’s. Ik
sleur hem nu overal mee naartoe, dan
mag het eens omgekeerd zijn.

Heb je bepaalde wensen?
Ik hoop dat de hazelmuizen in Voeren (en
ook elders) meer kans op overleven zullen
hebben door de betere kennis die we via
mijn onderzoek krijgen over welke be-
heermaatregelen al dan niet geschikt zijn.

Oproep voor hulp of ideeën?
Ja, hulp! Ze mogen hier altijd komen hel-
pen! Het probleem is dat we vaak mensen
krijgen die eens een keertje meegaan, en
wanneer ze een hazelmuis gezien hebben,
is het voor hen genoeg geweest. Anderen
komen wel eens een dagje helpen, maar
tegen de tijd dat ze alles aangeleerd heb-
ben, is de dag om. We hebben mensen
nodig die echt regelmatig kunnen meehel-
pen, en ook mensen die op vrijdag be-
schikbaar zijn, want dan hebben we
gewoonlijk het meeste werk.

De spoorwegberm in Voeren is het onderzoeksgebied 
van Goedele (foto Niels Desmet)

Gevangen hazelmuizen worden gezenderd zodat ze later kunnen worden teruggevonden (foto Niels Desmet)
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Uit de tijd vóór 1900 is over dassen in Noord-
Brabant weinig bekend. Waarschijnlijk
kwam onze grootste marterachtige na de
laatste ijstijd al in ons land voor. Historische
informatie is soms in gemeentearchieven te
vinden. In het archief van het dorpje Crom-
voirt bij Vught werd de volgende informatie
gevonden. Tussen 1778 en 1783 werd door
de Cromvoirtse regenten ´volgens Oudt ge-
bruyck´ zestien maal een premie uitbetaald
voor het vangen (meestal schieten) van das-
sen. Elfmaal ging het om een oude das à
twee gulden en tien stuivers, en vijfmaal om
een jonge das voor de helft van dat bedrag. 

Populatie voor de Tweede We-
reldoorlog Rond het begin van de twin-
tigste eeuw lag er in Noord-Brabant op de
grens van hoog naar laag nog een onafge-
broken lint van soms eeuwenoude dassen-
burchten. Ook in de Loonse en Drunense
Duinen en omgeving kwamen veel be-
woonde dassenburchten voor. Inventarisa-
ties voor de Tweede Wereldoorlog leverden
maar liefst 17 bewoonde dassenburchten op.
Een van deze burchten bevond zich op de
plaats waar nu het pretpark De Efteling is
gevestigd. Hier staat nu het Spookslot. 
In de periode tussen de Tweede Wereldoor-

log en 1980 stierf de das door allerlei rede-
nen uit, zoals ruilverkavelingen, de aanleg
van wegen, woonwijken, industrieterreinen
en stroperij. De laatste melding van dassen
in de omgeving van de duinen dateert van
begin zestiger jaren van de vorige eeuw.

Spontane terugkeer van de das
In 1993 bezocht de toenmalige Werkgroep
Brabant van Vereniging Das&Boom een
oude burcht langs de Nieuwkuijkseweg in de
huidige gemeente Heusden. Tot hun grote
vreugde troffen ze tien belopen pijpen en
verse dassenharen aan. Korte tijd later

De das terug van weggeweest
Rond 1980 was de das in de Loonse en Drunense Duinen en het overgrote deel van

Noord-Brabant uitgestorven. In 1999 werd de das in de Loonse en Drunense Duinen

geherintroduceerd.  Door bestuurders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid

lukte het voorzieningen rond wegen gerealiseerd te krijgen en bleef het aantal ver-

keerslachtoffers in deze regio binnen de perken. Mede daardoor gaat het nu goed met

de das in Midden-Brabant. Hoe verliep de succesvolle herintroductie? 

Bert  van Opzeeland

In de Loonse en Drunense Duinen

3 dassen. Foto Dassenwerkgroep Brabant
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kwam ik in aanraking met de werkgroep en
sloot me hierbij aan. Sindsdien volg ik dit
prachtige dier: de das heeft mij niet meer
losgelaten. Ik volgde de genoemde burcht en
kamde de omgeving uit naar meer sporen.
Deze burcht bleek een ‘knipperlichtburcht’
te zijn: op het ene moment werd hij be-
woond, het jaar erop waren de dassen afwe-
zig. In 1997 kwam het bosje met de burcht in
eigendom van Natuurmonumenten. Omdat
gevreesd werd dat een nabijgelegen, door-
gaande weg slachtoffers zou eisen werd ge-
probeerd hier rasters en tunnels
gerealiseerd te krijgen. Dankzij een finan-
ciele bijdrage van de huidige gemeente
Heusden lukte dit. En met resultaat: de
burcht werd sterker. Een vervelende gebeur-
tenis was het verstoren van de burcht in
1999. De daders werden ter plekke staande
gehouden. In de daarop volgende periode
lieten zich hier geen dassen meer zien. Hoe-
wel dit een van de minder leuke dingen van
dassenwerk is, hebben de personen in
kwestie later veel goed werk verzet voor de
das! 

Vooronderzoek herintroductie
das in de duinen Een onderzoek in
1990, uitgevoerd op verzoek van het toen-
malige consulentschap voor Natuur-, Mi-
lieu- en Faunabeheer Noord-Brabant (zie
onder le Mire & de Ponti, 1990), leerde dat 

het potentiële foerageergebied de Brand e.o.
voor de das als zeer geschikt kon worden
beschouwd. Ook werden de gebieden Plant-
loon en de Margriet zeer geschikt geacht. In
de evaluatienota Dassenbeleid, opgesteld
door het toenmalige Ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij, werden de
Loonse en Drunense Duinen aangewezen
als herintroductiegebied. In 1998 trad Na-
tuurmonumenten in overleg met het Bra-
bants Landschap en Das&Boom om te
onderzoeken of het mogelijk was in de dui-
nen dassen uit te zetten. Om tot een succes-
volle herintroductie te komen, werden
meerdere partijen zoals de duinboeren, de
bewoners in de omgeving en de wildbeheer-
eenheid Broek & Duin over de plannen inge-
licht en erbij betrokken. Dit leidde
uiteindelijk tot de herin-troductie van de das
in het gebied.

Uitzetten van dassen In de zomer
van 1999 werden twee uitzetrennen aange-
legd in het oostelijke deel van de duinen.
Hierin werden per ren zes dassen uitgezet.
Deze dieren kwamen uit heel Nederland. De
groepen bestonden vooral uit verweesde
jonge dieren, met een gelijk aantal manne-
tjes en vrouwtjes. Ook was er ten minste een
volwassen vrouwtje bij om de jongen te leren
‘das te zijn’. Na enkele maanden te zijn bij-
gevoerd werden de dassen eind november 

1999 vrijgelaten. De eerste weken werd heel
voorzichtig de omgeving verkend, maar al
gauw gingen de dassen verder van de kunst-
burcht af foerageren. 
Vanwege het succes van de herintroductie
en omdat het wenselijk was bloedlijnen te
mengen werd de populatie versterkt. In 2001
werden drie dassen bijgezet en in septem-
ber 2004 nog eens zes dieren. Ook deze die-
ren werden eerst enkele maanden in een
uitzetren gehuisvest. Dit bijzetten gaf veel
onrust bij de aanwezige dassen, wat bleek
uit graafwerk rond de rennen en grote uit-
getrokken bossen dassenhaar. We moesten
dagelijks herstelwerk verrichten aan de uit-
zetrennen vanwege ongewenste graafwerk-
zaamheden. 
In totaal werden 21 dassen uitgezet. Van te-
voren werden deze dieren getatoeëerd. In de
loop der tijd zijn hiervan vijf dassen als ver-
keerslachtoffer teruggemeld.

Periode 1999-2014 Het doet mij
deugd dat het uitzetproject een groot succes
is geworden. De afgelopen vijftien jaar is de
populatie dassen gestaag gegroeid (zie de
grafiek). De das heeft zich in ons werkter-
rein, de driehoek Waalwijk - ’s-Hertogen-
bosch - Tilburg, verspreid over een groot
gebied. In de Loonse en Drunense Duinen
wonen dassenfamilies vooral in de randwal-
len, maar ook diep in het bos zijn burchten te
vinden. In het natte gebied De Brand, ten
zuiden van de duinen, bewoont de das plaat-
sen die iets hoger in het landschap liggen.
Op landgoed Huis ter Heide, ten westen van
de duinen, ligt ook een aantal burchten.
Naar het noorden, in de Baardwijkse Over-
laat en het Vlijmens Ven, en naar het oosten,
de Vughtse heide, bevinden burchten zich in
overhoekjes en in oude dijken. Een vergelij-
king van oude aantekeningen met de huidige
situatie leert dat de das oude burchtlocaties
perfect weet terug te vinden, zoals in de
Cromvoirtse dijk bij Vught, op de randwallen
en middenin de Loonse en Drunense Dui-
nen.

Aantal dassen en burchten Er is
nu een groep van zes mensen, de dassen-
werkgroep Loonse en Drunense Duinen, die
de ontwikkelingen volgt. Eind 2014 bedraagt
het geschatte aantal dassen in ons werkge-
bied 144. De leeftijdsopbouw is gezond, er
zijn jonge dieren en ervaren dassen. Omdat
de uitgezette dieren uit diverse gebieden in
Nederland kwamen zijn er veel bloedlijnen.
Waarschijnlijk hebben zich ook dassen uit de
omgeving van Vught en Boxtel bij de popula-
tie in de duinen gevoegd. Er leven momen-
teel 45 dassenfamilies. Het totaal aantal

Bert van Opzeeland bij dassentunnel. 
Foto Jeroen van Eijndhoven

Bert van Opzeeland en Jan Verhagen (Natuur-
monumenten). Foto André Janssen

Juli 2009: aanleg onderdoorgang Udenhoutseweg.
Foto Bert van Opzeeland



Foto Bert van Opzeeland.

Uitzetten van dassen in 1999. 
Foto Dassenwerkgroep Brabant

@Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen zetten we 
ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten

en weblinks online. Kijk op 
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_26-3

burchten bedraagt 51, waarvan een aantal
leeg staat. De ervaring heeft geleerd dat on-
bewoonde burchten vaak weer bewoond
worden omdat dassen soms wisselen van
burcht of omdat er zich een nieuwe familie
vestigt. De lege burchten worden bij inven-
tarisaties dan ook meerdere keren per jaar
bezocht. Er is burcht bij met een oppervlakte
van maar liefst 1.700 m2, een andere burcht
telt 75 ingangen! Een aantal andere burch-
ten wordt al langdurig bewoond maar blijft
klein. 
De meeste burchten liggen op terrein van
Natuurmonumenten. Ook de burchten die op
particulier terrein liggen worden bijgehou-
den, uiteraard met toestemming van de ei-
genaren. Zij worden door ons van ‘hun’
dassenfamilie op de hoogte gehouden. 

Faunavoorzieningen Het percentage
verkeerslachtoffers van ongeveer 11% per
jaar is relatief laag. Het totale aantal ge-
melde slachtoffers in de periode 1999-2014
bedroeg 97. Hieronder waren 36 beren en 30
zeugen, van 31 dieren was het geslacht niet
bekend. Bijna alle slachtoffers vielen in het
verkeer. We hebben een goed beeld van
plaatsen waar veel slachtoffers vallen. Voor
een aantal van deze ‘hot spots’ werd aan ver-
antwoordelijke overheden gevraagd maatre-
gelen te nemen. Gelukkig kreeg ik vaak
gehoor en werden er op zeven plaatsen fau-
narasters en -tunnels aangelegd. Naast de
das hechten wij uiteraard ook veel belang
aan de verkeersveiligheid: waar deze maat-
regelen getroffen werden leidde dit tot aan-
merkelijk minder dassenslachtoffers én
minder schade aan voertuigen.

Toekomst De verwachting is dat de das
zich nog verder in het gebied zal versprei-
den. Ten westen van de N261, de weg tussen
Tilburg en Waalwijk, zullen zich nog enkele
families vestigen. In het noorden en oosten
van de duinen zal een verdichting plaats
gaan vinden. Er zullen op plaatsen in het
buitengebied nog families bij komen. De
N261 wordt momenteel omgebouwd tot
snelweg, waarbij een natuurbrug over de
weg is aangelegd.
Het gebied ten westen van landgoed Huis ter
Heide is niet zo geschikt voor de das. Het is
echter niet uitgesloten dat er hier en daar
een dier opduikt naar mate de das zich ver-
der naar het westen verspreidt. 

Om dassen en andere dieren een ‘handje te
helpen’ is het wenselijk op wegen waar vaak
dassen oversteken, faunarasters en -tunnels
aan te leggen. Informatie over slachtoffers
is hierbij van groot belang. Als u een dode
das aantreft dan kunt u deze dag en nacht
melden bij Das& Boom, tel.nr. 024-6842294
of per e-mail info@dasenboom.nl.

Bert van Opzeeland
vanopzeeland@hotmail.com
Dassenwerkgroep Brabant

Grafiek 1 Ontwikkelingen das in de Loonse en Drunense Duinen 1999-2014. Bron dassen-
jaarverslag 2014, Bert van Opzeeland.
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Voor of tegen huisdieren Op mijn
eerste vraag over huisdieren antwoordt
David, dat ze thuis twee katten en een toom
kippen hebben. “Ik kan niet zeggen dat ze
een onderdeel van het gezin vormen, maar
zo voelt het toch wel een beetje. Mijn huis-
dieren reageren op mij en we hebben een

zekere interactie, maar dat betekent niet per
definitie dat ze ook van mij houden.” Het is
hartstikke mooi als we van onze dieren hou-
den en als die dieren andersom enige gene-
genheid of respect naar ons tonen.  Maar
wat er in werkelijkheid veelal aan de hand is,
is dat we een afhankelijkheidsrelatie creë-

ren. Onze huisdieren zijn van ons afhankelijk
voor voedsel en andere basislevensbehoef-
ten. In veel gevallen zijn ze vooral daarom zo
op ons gericht. Het natuurlijk gedrag van
niet-gedomesticeerde dieren blijft steeds
aanwezig en daar hebben we rekening mee
te houden. Dat ligt anders bij gedomesti-

“Eindelijk een positieflijst
voor zoogdieren”

David van Gennep is directeur van Stichting AAP. Op hun website staat: ‘AAP geeft apen en

andere exotische zoogdieren weer een toekomst. We vangen dieren in nood op én pleiten

voor betere wetten in heel Europa. Dweilen met de kraan dicht, noemen we dat.’ Om de

kraan dicht te draaien, is de positieflijst het instrument. David van Gennep vertelt me hoe

een hoop dierenleed voorkomen kan worden, door het natuurlijk gedrag van dieren als uit-

gangspunt te nemen.

Carolien van der Graaf

Interview met David van Gennep

De fret staat in Nederland niet op de positieflijst, maar in België wel. Foto Shutterstock.
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ceerde dieren die generaties lang geselec-
teerd zijn op specifieke eigenschappen en
daardoor een deel van het natuurlijk ge-
dragsrepertoire hebben ingeleverd.
Stichting AAP zet zich in voor wilde exotische
dieren, die onterecht als huisdier gehouden
worden. “Ik ben niet voor of tegen huisdie-
ren, veel diersoorten zijn alleen niet geschikt
om als huisdier te houden en dat kan
enorme problemen geven. We maken hier bij
AAP voldoende schrijnende gevallen mee en
dan heb ik het niet alleen over het dieren-
leed.” Ook voor de huisdierhouders kan het
dramatisch zijn, denk aan agressief gedrag,
vernielingen in huis of ruzie met de buren
vanwege overlast. Uiteindelijk is de verzor-
ging niet meer op te brengen of wordt onbe-
taalbaar en het eindigt ermee dat het dier,
waar men toch een band mee heeft, weg
moet. Als het dier dan zomaar ergens in de
natuur wordt losgelaten, ontstaan opnieuw
problemen. In Zuid-Europa zijn bijvoorbeeld
zoveel losgelaten en ontsnapte roodwang-
schildpadden in de natuur terechtgekomen,
dat ze de Europese moerasschildpad ver-
dringen. De Europese moerasschildpad
wordt nu zelfs met uitsterven bedreigd.
Daarom is de roodwangschildpad op de ne-
gatieflijst geplaatst en mag in heel Europa
niet meer geïmporteerd worden. De nega-
tieflijst is een lijst met dieren, waar een ver-
bod op ingesteld wordt.

Van negatieflijst naar positief-
lijst Laten we het even, heel cru, vergelij-
ken met een product uit de winkel, neem
bijvoorbeeld een pen. Een kapotte pen kan
geruild worden. Maar hoe zit dat met een
dier, als blijkt dat het toch niet zo geschikt
is als huisdier? Wie is daar verantwoordelijk
voor? “Daarom zetten wij ons bij AAP al
meer dan 22 jaar in voor de positieflijst. Het
is veel beter om aan te geven welke dieren
wel geschikt zijn als huisdier, dan om een
negatieflijst op te stellen nadat het is misge-
gaan. Want ook dat hebben we gemerkt met
de roodwangschildpad: binnen no time
kwam er een alternatief op de markt. In dit
geval was dat de geelwangschildpad én te-
gelijkertijd nog een ondersoort én een krui-
sing van soorten. De markt is niet bij te
houden. Het is achter de feiten aan lopen.
Ondertussen is het zelfs mogelijk dat de al-
ternatieven die op de markt komen, nóg
minder geschikt zijn als huisdier, met nog
meer problemen en dierenleed in het ver-
schiet. Daarom is er dus een positieflijst
nodig!” 

De vier zeven België heeft in 2002 de
eer gehad om het eerste land te zijn dat een

positieflijst heeft geïmplementeerd (zie
tabel). Ik vraag hoe de Nederlandse positief-
lijst tot stand is gekomen en refereer aan de
achterliggende studie. In een studie van de
Universiteit van Wageningen zijn de risico’s
voor de volksgezondheid én de risico’s voor
de gezondheid en het welzijn van het dier af-
gewogen in de beoordeling of een dier ge-
schikt is als huisdier. “Het natuurlijk gedrag
van dieren vormde hierin het uitgangspunt.
Als een dier in de natuur kilometers op een
dag loopt, zoals de wolf, dan is duidelijk dat
een achtertuin te klein is. Als een dier zich
overdag schuilhoudt in dicht bladerdek, kan
een getraliede kooi in de huiskamer zeer
stressvol zijn.” Van Okko Reussien, de op-
richter en vorige directeur van AAP, leerde
David begin jaren tachtig al dat je dieren de
beste verzorging kunt bieden door hun na-
tuurlijk gedrag te bestuderen. Destijds was
men meer bezig om dieren te temmen en
kunstjes te leren. Zo werden papagaaien het
liefst afzonderlijk en zo jong mogelijk ge-
traind. Dan kunnen ze goed kunstjes leren,
maar ten kosten van wat? Voor zo’n jonge
papegaai, die vooral behoefte heeft aan con-
tact, fungeert de mens noodgedwongen als
surrogaat voor een soortgenoot. Maar een
echte soortgenoot worden we nooit en het is
dan ook geen wonder dat zo’n papegaai dan
stereotype gedrag gaat vertonen. Hij gaat, bij
wijze van spreken, kapot van eenzaamheid.

“Eigenlijk zouden we een systeem met een
stuk of vier zeven moeten hebben.” Op de
hele wereld zijn ongeveer 5.400 zoogdieren,
die achtereenvolgens over de zeven worden
gehaald. De eerste zeef, is de zeef van
CITES. CITES is de ‘overeenkomst inzake de
internationale handel in bedreigde soorten
wilde dieren en planten’. De tweede zeef zou

dan betrekking hebben op dierenwelzijn: hoe
geschikt is een dier eigenlijk als huisdier of
gehouden dier, met het oog op hun natuur-
lijk gedrag? De derde zeef is de zeef van de
volksgezondheid en tot slot volgt de zeef van
de invasiviteit. Dat is de kans dat ontsnapte
exotische dieren de inlandse dieren verdrin-
gen, zoals de roodwangschildpad de Euro-
pese moerasschildpad verdringt. Uiteindelijk
blijven alleen de geschikte huisdieren over.
“In de positieflijst wordt het criterium van in-
vasiviteit helaas niet meegenomen, omdat
dat geen onderdeel van de wet is.”Dat wil
zeggen de Gezondheid- en welzijnswet voor
dieren uit 1992, die sinds 2013 in de Wet Die-
ren opgenomen is. Artikel 2.2, lid 1uit de hui-
dige Wet Dieren zegt dat het verboden is
dieren te houden, tenzij deze behoren tot de
door de minister aangewezen soorten of ca-
tegorieën van dieren. De wet is gebaseerd op
het ‘nee, tenzij’-principe. Dat betekent dat
dieren in principe niet geschikt zijn om te
houden, tenzij de minister het goedkeurt.
Dat komt voort uit het voorzorgsbeginsel.
“Sinds 1992 zijn we bij AAP al aan het pleiten
voor de implementatie hiervan en per 1 fe-
bruari 2015 is de eerste Positieflijst zoogdie-
ren eindelijk van kracht geworden.
”Zoogdieren van tabel 1 mogen zonder spe-
ciale voorwaarden als huisdier gehouden
worden (zie tabel) en zoogdieren van tabel 2
mogen alleen onder bepaalde randvoor-
waarden gehouden worden. Dieren die niet
op de lijst staan mogen niet meer als huis-
dier worden gehouden. David vindt ‘m nog
niet optimaal. “Er staan nog dieren op, die
onzes inziens niet geschikt zijn om door par-
ticulieren gehouden te worden, zoals een
kangoeroesoort van tabel 1 en een zebra-
soort van tabel 2. Maar we zien deze lijst als
een eerste stap, die later altijd nog verbeterd

Zoogdier 26-3 pagina 18     

David van Gennep en Julio. Foto Petra Sonius



kan worden.” Begin 2016 worden ook nog
aanpassingen verwacht. Bekijk de over-
heidswebsite www.Mijn.RVO.nl voor de ge-
publiceerde tabellen.
Ik eindig met de vraag waar hij in de toe-
komst van droomt. Naast optimalisatie van
de huidige Positieflijst zoogdieren en uit-
breiding met andere soortgroepen droomt
David van een bredere toepassing van de
methode van de positieflijst.  “Als we de po-
sitieflijst ook in andere Europese lidstaten

ingevoerd zouden kunnen krijgen, dan kun-
nen we echt heel veel onbedoeld dierenleed
voorkomen in plaats van gesneuvelde dieren
te moeten opvangen!” 

Carolien van der Graaf zit in de redactie van
Zoogdier (carolien@vroegvlieger.nl).
Meer informatie op:
https://www.aap.nl/nl/dit-doen-wij/preven-
tie/positieflijst

Dieren die onze hulp nodig hebben
Op de vraag ‘Waarom apen?’ antwoordt David,

dat het niet specifiek apen zijn die hem fascine-

ren. Vroeger was hij bijvoorbeeld helemaal gek

van vogels. “Ik heb iets met dieren die onze hulp

nodig hebben; dieren die van ons afhankelijk

zijn” en hij licht dit het toe met het voorbeeld

van de lampongaap Pegase. 

Een aantal jaar geleden liep David met de lokale

verzorgers door een opgeheven dierentuin op

Île de la Réunion in Afrika. Ze kwamen langs

een klein schuurtje, waarin een onhandelbare

aap was opgesloten. Dat dier was zo extreem

agressief, dat de verzorgers hadden besloten

dat hij daar ter plekke maar moest sterven. Dat

is iets wat David moeilijk kan accepteren, vooral

omdat agressiviteit van mannelijke dieren on-

derdeel is van het natuurlijk gedragspatroon.

Vervolgens is hij naar het verblijf gelopen, on-

danks de waarschuwingen van de verzorgers.

Het dier, een wat oudere mannelijke lampon-

gaap reageerde inderdaad agressief en trok een

scheur in zijn T-shirt. David had echter nog

niets gezien wat niet bij het gedrag van een der-

gelijke geïsoleerde aap hoort en gaf geen

krimp, ondertussen kwetterende, smakkende

en lokkende geluidjes makend en zichzelf vlooi-

end. Na een tijdje nam de agressiviteit af. Pe-

gase werd onderdanig en begon David zelfs te

vlooien. Zo bleek dat dit dier vooral behoefte

had aan aandacht en stokslagen waren daar

geen oplossing voor.

Pegase, een lampongaap. Foto Stichting AAP

Soorten van de Belgische en Nederlandse Positieflijst Zoogdieren, die respectievelijk in 2009 en op 1 februari

2015 van kracht zijn geworden. Van de Nederlandse Positieflijst worden alleen de zoogdieren van tabel 1 ge-

noemd; zoogdieren die zijn toegestaan als huisdier. De gepubliceerde tabellen staan op www.Mijn.RVO.nl. In Bel-

gië is de lijst nadien uitgebreid met 4 zoogdieren, die enkel voor productiedoeleinden gehouden mogen worden.
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Nederland & België wetenschappelijke naam
Rund Bos taurus
Waterbuffel Bubalus bubalis
Huishond Canis lupus familiaris
Geit Capra hircus
Steenbok Capra ibex
Cavia Cavia porcellus
Middeneuropees edelhert Cervus elaphus
Damhert Dama dama
Ezel Equus africanus asinus
Paard Equus caballus
Huiskat Felis catus
Echte renmuizen, Nederland: 8 soorten Gerbillus spec. 
Bennettwallaby Macropus rufogriseus
Gerbil, België: woestijnmuizen Meriones (Pallasiomys) unguiculatus, Meriones spec.
(waaronder de gerbil)
Goudhamster Mesocricetus auratus
Huismuis Mus musculus
Konijn Oryctolagus cuniculus
Schaap Ovis aries
Bruine rat Rattus norvegicus
Varken Sus scrofa domesticus

Nederland (niet in België) wetenschappelijke naam
Witbuikegel Atelerix albiventris
8 soorten steenbokken Capra spec.
8 soorten grasmuizen Lemniscomys spec.
3 soorten kangoeroes Macropus spec.
Nerts Neovison vison

België (niet in Nederland) wetenschappelijke naam
Stekelmuizen Acomys spec.
Axishert Axis axis
Sikahert Cervus nippon
Chinchilla Chinchilla lanigera
Chinese dwerghamster Cricetulus griseus
Zwartstaartprairiehond Cynomys ludovicianus
Mara Dolichotis patagonum
Lama Lama glama
Guanaco Lama guanicoe
Dwergmuis Micromys minutus
Afrikaanse dwergmuis Mus minutoides
Fret Mustela putorius furo
Degoe Octodon degus
Wild schaap Ovis ammon
3 soorten dwerghamsters Phodopus spec.
Aziatische gestreepte grondeekhoorn Tamias sibiricus
Oostelijke wangzakeekhoorn Tamias striatus
Alpaca Vicugna pacos

België (productiedoeleinden) wetenschappelijke naam
Poolvos Alopex lagopus
Amerikaanse bizon Bison bison
Amerikaanse nerts Mustela vison
Vos Vulpes vulpes



    

Je hoort er lang niet zo veel over, maar ook het kleine neefje van de wolf timmert in Europa stevig

aan de weg. Traditioneel kennen we de goudjakhals (Canis aureus) uit landen als Bulgarije, Grie-

kenland en Turkije, maar de soort breidt zich snel uit richting het noorden en het westen. Bij onze

oosterburen is hij al waargenomen. De opmerkelijke opmars van de jakhals is door de nodige

raadsels omgeven. Zo is het onduidelijk waardoor hij wordt veroorzaakt. Een nog prangender

vraag is in welk “hokje” de oprukkende jakhalzen thuishoren. Zijn het exoten die moeten worden

uitgeroeid, of verdienen ze juist bescherming? Ook als de jakhals opduikt in de Lage Landen?

Twee biologen en een jurist namen de jakhalzenexpansie en de bijbehorende raadsels onder de

loep.

Arie Trouwborst

De goudjakhals is een hondachtige die qua
formaat tussen vos en wolf in zit. Eigenlijk is
hij nauwer verwant aan de wolf en de coyote
dan aan de zadeljakhals uit de Afrikaanse

documentaires. Goudjakhalzen komen voor
in delen van Afrika, Azië en Europa. Het zijn
opportunistische, in groepsverband levende
roofdieren die hebben bewezen in uiteenlo-

pende habitats uit de voeten te kunnen. Ook
in de omgeving van de mens, zolang ze niet
te intensief vervolgd worden. Goudjakhalzen
huilen als wolven, maar zijn net zo omnivoor

Goudjakhals. Foto Miha Krofel

De raadselachtige opmars 
van de goudjakhals

In rap tempo naar Noord-West-Europa

Zoogdier 26-3 pagina 20



Zoogdier 26-3  pagina 21

als vossen. Ze lusten onder andere hoefdie-
ren (zelf gejaagd of dood gevonden), hazen
en konijnen, knaagdieren, reptielen, vogels
en hun eieren, ongewervelden, fruit en afval.

Europese opmars De eerste goud-
jakhalzen bereikten het Europese continent
waarschijnlijk vroeg in het Holoceen.1 Mid-
deleeuwse geschreven bronnen maken ver-
volgens melding van jakhalzen in Bulgarije,
Griekenland en Kroatië. Ook nu nog komen
de meeste jakhalzen voor in het zuidoosten
van het continent. Maar zeker niet meer al-
leen daar.
In de loop van de 20e eeuw begon de goud-
jakhals voorzichtig toe te nemen, vermoede-
lijk als gevolg van minder intensieve
bejaging. De soort begon niet alleen de
gaten te vullen die waren gevallen in zijn ver-
spreidingsgebied op de Balkan, maar zich
ook langzaam maar zeker richting Midden-
Europa uit te breiden, naar landen als Roe-
menië, Hongarije en Slovenië.2 Eind jaren ’80
doken de eerste jakhalzen op in Italië en
Oostenrijk, en in 1996 werd er zowaar voor
het eerst – en niet voor het laatst – een
goudjakhals in Duitsland waargenomen.3 In-
middels hebben cameravallen in Zwitser-
land en zelfs in de Baltische staten plaatjes
van jakhalzen geschoten, en er verschijnt
een gestage stroom aan artikelen met als

titel: “Eerste waarneming van een goudjak-
hals in ...”.
De huidige stand van zaken is gedetailleerd
in kaart gebracht door drie roofdieronder-
zoekers – twee biologen (Miha Krofel en
John Linnell) en een jurist (ondergetekende)
– en recent gepubliceerd in het tijdschrift 
Biodiversity and Conservation.4 Zoals de ver-
spreidingskaart laat zien, is de goudjakhals
inmiddels in zo’n dertig Europese landen ge-
spot. Het einde aan de expansie lijkt nog
lang niet in zicht en ook Nederland en Vlaan-
deren liggen binnen bereik.

Raadsels Waar deze spectaculaire are-
aaluitbreiding van de goudjakhals door
wordt veroorzaakt, of mogelijk gemaakt, is
nog een open vraag. Afgenomen vervolging
en veranderend landgebruik door de mens
spelen mogelijk een rol. Dat pionierende jak-
halzen steeds noordelijker en westelijker
verschijnen heeft wellicht ook te maken met
het veranderende klimaat, met name de
minder strenge winters. Ook is wel gesug-
gereerd dat jakhalzen zich gemakkelijker
kunnen vestigen in gebieden waar weinig of
geen wolven zijn. Dat laatste is echter dui-
delijk niet het hele verhaal, want in Polen en
Duitsland zijn jakhalzen onlangs juist gesig-
naleerd in gebieden waar het wemelt van de
wolven. Het komt zelfs voor dat een wolf en

een goudjakhals samen een gezin stichten.
In Bulgarije is dergelijke hybridisatie al vast-
gesteld.5 Interessante vraagstukken, en voer
voor verder onderzoek. 
Heel wat prangender zijn de vragen waar-
mee natuurbeheerders en overheden wor-
den geconfronteerd in landen waar de
goudjakhals als ogenschijnlijke nieuwkomer
op het toneel verschijnt. Dient de soort hier
beschouwd te worden als exoot die moet
worden bestreden, of moet hij juist met open
armen worden ontvangen? Moeten arrive-
rende jakhalzen niet anders behandeld wor-
den dan bijvoorbeeld de wolf, waarvan wel
duidelijk is dat zijn opmars in (heel) Europa
een “comeback” betreft? De eerder ge-
noemde studie ging deze vragen te lijf.4 De
antwoorden moesten voor een belangrijk
deel gezocht worden in internationale af-
spraken in het kader van het Biodiversiteits-
verdrag, het Verdrag van Bern over
Natuurbescherming in Europa, en de EU
Habitatrichtlijn. Dat verklaart meteen
waarom een jurist zich met jakhalzen be-
moeit. Hieronder volgen enkele resultaten.

De goudjakhals is geen exoot
Recente controverses in “nieuwe” jakhals-
landen illustreren dat de benoemde vraag-
stukken niet slechts theoretisch van aard
zijn. In landen als Estland, Letland, Litouwen

Huidige verspreiding van de goudjakhals in Europa. In de geel gekleurde gebieden komt de soort permanent voor. De oranje cirkels geven individuele waarnemingen weer



@Meer weten?

Naast de literatuurverwijzingen zetten we 
ook gerelateerde filmpjes, artikelen, rapporten

en weblinks online. Kijk op 
www.zoogdierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_26-3
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en Oekraïne wordt de goudjakhals door de
nationale autoriteiten aangemerkt als onge-
wenste exoot, en afschot van jakhalzen ge-
stimuleerd. Met deze opstelling wordt de
plank echter goed misgeslagen. Sterker
nog, zo ingewikkeld is het helemaal niet.
Breed gedragen definities overeengekomen
onder het Biodiversiteitsverdrag en het Ver-
drag van Bern maken duidelijk dat de term
“exoot”, of “uitheemse soort” (“alien spe-
cies” in het Engels), alleen van toepassing is
op soorten die door de mens buiten hun nor-
male verspreidingsgebied gebracht zijn.

In het licht van het indrukwekkende recente
verspreidingspatroon van de goudjakhals
moet er ook bij jakhalswaarnemingen in lan-
den als Zwitserland, Duitsland en Estland
van uit worden gegaan dat de dieren daar
zelfstandig zijn gearriveerd. Die jakhalzen
moeten dus niet worden aangemerkt als
exoot, en internationale afspraken om de
verspreiding van exoten tegen te gaan zijn
dus niet op hen van toepassing. Dit ligt enkel
anders in gevallen waar concrete aanwijzin-
gen zijn dat bepaalde jakhalzen door de
mens zijn geïntroduceerd.

Juridische status  Maar als de goud-
jakhals geen exoot is, in welk vakje past hij
dan wel? Een inventarisatie van de juridische
status van de goudjakhals in de nationale
wetgeving van alle Europese landen waar hij
voorkomt laat grote verschillen zien – van
strikt beschermd tot vogelvrij. Tegelijkertijd

leggen internationale verplichtingen beper-
kingen op aan de vrijheid van nationale over-
heden om hun beleid ten aanzien van de
jakhals te bepalen, of het nu gaat om lang
gevestigde populaties of nieuwkomers. Zo
verplicht het Verdrag van Bern staten in al-
gemene zin om te waarborgen dat jakhals-
populaties niet bedreigd worden. In de
lidstaten van de EU vloeien bovendien con-
crete verplichtingen voort uit de Habitat-
richtlijn. De goudjakhals is een soort van
EU-belang die staat vermeld op Bijlage V van
de richtlijn. Op hun zwerftochten door de EU

reist deze juridische status met de jakhalzen
mee.

Bejagen, niet uitroeien  Anders dan
de wolf, die in de meeste EU-landen strikte
bescherming geniet onder Bijlage IV van de
Habitatrichtlijn, en waarvoor Natura 2000
gebieden moeten worden aangewezen op
grond van Bijlage II,6 is op de goudjakhals
uitsluitend het flexibele regime van Bijlage V
van toepassing. Dit betekent dat bejaging
van jakhalzen mag worden toegestaan, maar
wel op voorwaarde dat die bejaging niet in de
weg staat aan het behouden of bereiken van
een gunstige staat van instandhouding. EU-
lidstaten zijn bovendien verplicht de jakhals-
populatie(s) op hun grondgebied
systematisch te monitoren. Nationaal beleid
dat erop gericht is de soort uit te roeien of
de vestiging van jakhalzen te voorkomen,
staat duidelijk op gespannen voet met de

Habitatrichtlijn.
De Baltische staten lopen op dit punt mo-
menteel duidelijk uit de pas, en komen in be-
ginsel in aanmerking voor een tik op de
vingers uit Brussel. Dat laatste geldt in min-
stens even sterke mate voor Griekenland.
Hoewel de Griekse jakhalzenpopulatie
steeds verder lijkt weg te drijven van een
gunstige staat van instandhouding, is het
doden van jakhalzen momenteel niet eens in
nationale wetgeving gereguleerd. In Slove-
nië, ten slotte, is de jakhals onlangs aange-
merkt als bejaagbare soort, hoewel
systematische monitoring van de populatie
bepaald niet plaatsvindt.
Andere vraagstukken die verband houden
met de huidige ontwikkelingen rond de
goudjakhals in Europa, maar hier verder on-
besproken blijven, zijn de wenselijkheid van
grensoverschrijdende samenwerking ge-
richt op deze soort, en eventueel te nemen
maatregelen om hybridisatie tegen te gaan
tussen jakhals en huishond, en tussen jak-
hals en wolf. Ook die laatste categorie kan
namelijk niet in alle gevallen worden be-
stempeld als “natuurlijk”.4

De hierboven aangestipte vraagstukken zijn
niet alleen op de goudjakhals van toepas-
sing. Het geval van de goudjakhals in Europa
staat immers niet op zichzelf. Meer en meer
soorten zijn hun areaal aan het uitbreiden of
verleggen onder invloed van onder meer kli-
maatverandering, en de verwachting is dat
deze ontwikkeling zich zal versterken. De
uitkomsten van de besproken studie kunnen
dus ook voor andere soorten relevant zijn.

Ook in de Lage Landen? De trend
van de metapopulatie op Europees niveau
suggereert dat de positieve krachten die op
de jakhals inwerken de laatste decennia be-
duidend sterker zijn dan de negatieve. De
opmars van de goudjakhals lijkt voorlopig
dan ook niet ten einde. Of en wanneer er ooit
jakhalzen zullen opduiken in Nederland of
België is koffiedik kijken, maar het lijkt zeker
niet uitgesloten. Toch maar vast reserveren,
die domeinnaam www.goudjakhalzeninne-
derland.nl?

Arie Trouwborst  is universitair hoofddocent
milieurecht aan de Universiteit van Tilburg
en lid van het Large Carnivore Initiative for
Europe. 
(a.trouwborst@tilburguniversity.edu)

Goudjakhals bij nacht in Slovenië. Foto Miha Krofel
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Waarnemingen Bijzondere waarnemingen van zoogdieren 
in Vlaanderen en Nederland.

De laatste dode hamster?
Op 4 juni 2015 vond David ‘Billy’ Herman in
de buurt van Tongeren – het laatste zekere
bolwerk van de Europese hamster in Vlaan-
deren/België – een schedel op een mols-
hoop. Na inspectie bleek het om de schedel
van een hamster te gaan. Een speurtocht in
de pas gemaaide gerstakkers leverde vier of
vijf kleine (mogelijk verlaten) burchten op.
Zonder extreem veel tijd te spenderen in het
habitat vond Billy de afgelopen jaren drie
dode hamsters: een dier dat gedood werd
door een maaimachine, een verkeersslacht-
offer en het meest recente exemplaar dat
vermoedelijk werd gedood door een roofdier.
Zijn ze dan toch nog met zoveel? We hopen
van wel, maar de realiteit lijkt een ander ver-
haal te vertellen. Billy houdt, samen met
Dirk Criel van de Zoogdierenwerkgroep en
Benno Geertsma van de Dienst Beleid van
Natuurpunt, de vinger aan de pols voor het
soortbeschermingsplan dat in de maak is. In
september zou de definitieve versie op tafel
moeten liggen en dan kan er overgegaan
worden tot maatregelen. Hopelijk is het dan
nog niet te laat voor de hamster.

Grijze zeehond aangespoeld in
Oostende
Op 10 juli 2015 spoelde een grijze zeehond
aan op het strand van Oostende. Het ging om
een sterk vermagerd volwassen mannetje.
Omdat hij oud en erg verzwakt was, werd hij
de dag erop geëuthanaseerd. Het was de vijf-
tiende zeehond die dit jaar strandde aan de
Belgische kust:  zeven gewone en acht grijze
zeehonden. In 2014 werden in totaal 35 aan-
gespoelde zeehonden gevonden, waarvan
zestien gewone en negentien grijze zeehon-
den. Levende dieren worden overgebracht
naar SeaLife Blankenberge en eventueel op
een later tijdstip weer vrijgelaten.

Uitzonderlijke waarneming van
Groenlandse walvissen
Op maandag 8 juni 2015 werd een uitzon-
derlijk grote groep Groenlandse walvissen
waargenomen langs het pakijs voor de oost-
kust van Groenland. Deelnemers van een ex-
peditie van Natuurpunt en Inezia Tours door
de Noord-Atlantische Oceaan zagen op min-
der dan drie uur tijd minstens 85 verschil-

lende exemplaren. De wereldpopulatie
Groenlandse walvissen wordt geschat op
10.000 tot 40.000 exemplaren. Voor de wa-
ters tussen de oostkust van Groenland en
Spitsbergen houden experts het op een 100-
tal dieren. Een waarneming van zoveel die-
ren in dit deel van de wereld is dan ook
hoogst uitzonderlijk en het belang van deze
waarneming kan dan ook niet worden over-
schat. Groenlandse walvissenautoriteiten
noemen de waarneming zelfs ‘de vondst van
de eeuw’.
Met een lengte van 18 meter en een gewicht
tot 100 ton behoort de Groenlandse walvis tot
de grotere walvissoorten. De soort kan ouder

worden dan 100 jaar, en is daarmee het
langst levende zoogdier ter wereld. Dankzij
het ontbreken van een rugvin kunnen de
walvissen zich tussen het pakijs begeven om
te foerageren. Verder kun je de Groenlandse
walvis herkennen aan de witte kin en staart-
aanzet en de V-vormige spuitfontein.

De Groenlandse walvis laat zich niet zo vaak zien langs de kust van het land waar hij naar vernoemd is
Foto Cor Visser, Inezia Tours

Elke hamster kan de laatste zijn.
Foto David 'Billy' Herman
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Mede door het ruige berglandschap (zonder
jeep kom je niet omhoog) viel het niet altijd
mee om informatie over zoogdieren te ver-
zamelen in ons onderzoeksgebied. Deson-
danks  lukte het om de aanwezigheid van 37
soorten zoogdieren vast te stellen in het
Shebenik Jabllanice. De meeste aangetrof-
fen soorten zijn kleine zoogdieren en vleer-
muizen, waarvan een aantal nog niet eerder
bekend was van dit gebied. Van de grote
zoogdieren waren wilde kat, beer en wolf de
meest opvallende, deels door registraties op
cameravallen en deels door uitwerpselen en
andere sporen.

Gebezigde vangtechnieken Vrij-
wel alle middelen werden ingezet om zo veel
mogelijk informatie over het voorkomen van
zoogdieren te verzamelen. Dit betekent dat
er in zo veel mogelijk verschillende biotopen
allerlei typen vallen werden uitgezet als in-
loopvallen en boomvallen om zo veel moge-

lijk verschillende kleine zoogdieren te van-
gen. In de avond en in de nacht werden langs
stuwmeertjes beken en grotten mistnetten
opgezet om vleermuizen te vangen. Er wer-
den opnames met bat-detectors gemaakt
om de geluiden te analyseren. Overdag wer-
den  leegstaande huizen, kelders en gebou-
wen onderzocht op het voorkomen van
vleermuizen en sporen. Ook bruggen en
oude tunnels werden zorgvuldig geïnspec-
teerd op zowel vleermuizen als sporen en
prenten. In de nachtelijke uren werden al-
lerlei landweggetjes bezocht om grotere
zoogdieren te spotten met lichtbundels. En
last but not least werden op strategische
plekken cameravallen geplaatst om ook de
meest verborgen zoogdiersoorten kunnen
vaststellen. 

Vleermuizen Voor het plaatsen van
mistnetten voor vleermuizen werden vooral
enkele kleine stuwmeertjes, kleine beekjes

en ingangen van kleine grotten benut. Vleer-
muizen komen hier graag foerageren of
drinken en grotten worden vaak verkend. Er
werden op deze manier 10 soorten vleer-
muizen vastgesteld (zie tabel). De water-
vleermuis was (net zoals in Montenegro
vorig jaar) ook hier de meest bijzondere
vangst. Door gebruik van bat-detectors wer-
den naast bovengenoemde soorten ook de
aanwezigheid van zes andere soorten vast-
gesteld, waarobder Kuhls dwergvleermuis
en Schreibers vleermuis. De bulvleermuis
werd slechts eenmaal gehoord, een soort
die in het mediterrane gebied normaal ge-
sproken algemeen voorkomt. Het doorzoe-
ken van een aantal leegstaande huizen en
andere gebouwen leverde vooral verblijf-
plaatsen op van vale vleermuizen, grote en
kleine hoefijzerneuzen. Kerkgebouwen
waren niet aanwezig in deze omgeving. On-
danks het doorzoeken van heel wat leeg-
staande gebouwen en lukte het niet om aan

Zoogdieronderzoek in Albanië
Van 28 juli tot en met 7 augustus 2015 vond het jaarlijkse buitenlandse kamp van de Veldwerkgroep
van de Zoogdiervereniging plaats in Albanië en wel in het Shebenik Jabllanice National Park. Dit
berggebied ligt in het midoosten van Albanië en is sinds 2008 een beschermd natuurgebied. Be-
kend is dat er enkele soorten grote zoogdieren voorkomen, zoals bruine beer, wolf en de bedreigde
Balkanlynx.  Van kleine zoogdieren en vleermuizen was vrijwel niets bekend in het gebied, dus
daar lag dus vooral een schone taak voor de Veldwerkgroep.

Kees Mostert

Kleinschalig agrarisch gebied. Foto Kees Mostert

Jaarlijks buitenlands kamp in Shebenik Jabllanice
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braakballen te komen. De kerkuil ontbreekt
in deze bergachtige omgeving en van de bos-
uil was het vrijwel niet mogelijk om braak-
ballen te verzamelen. 

Kleine zoogdieren Het onderzoek
met inloopvallen vond plaats in een aantal
verschillende biotopen in de ruime omgeving
van ons onderkomen, maar ook op drie ver-
schillende locaties hoger in de bergen. Veel
vallen werden aanvankelijk geplaatst in
moerassige vegetatiestoken langs kleine
beken in een kleinschalig agrarisch gebied.
Dit leverde tientallen vangsten op van Millers
waterspitsmuizen, maar nagenoeg geen an-
dere soorten. Wat hoger in de bergen wer-
den de vallen geplaatst langs akkers en in
beukenbossen. Dit leverde vangsten onder
meer vangsten op van bosmuis, grote bos-
muis en de “oostelijke” veldmuis. Omdat de
soort heel moeilijk van de gewone veldmuis
is te onderscheiden werd een DNA sample
genomen om de determinatie later nog met
zekerheid te kunnen bevestigen.

In de bergen Omdat de wegen in de
bergen moeilijk begaanbaar waren zijn er op
drie lokaties tijdelijke kampplaatsen in ge-
bruik genomen om de vallen in de bergge-
bieden (grotendeels) boven de boomgrens
regelmatig te kunnen controleren. Helaas
waren er maar weinig vangsten. Het bleef
beperkt tot een klein aantal bosmuizen,
grote bosmuizen en rosse woelmuizen. Wel
werd tot vijf maal een relmuis in een Long-
worth-val gevangen, iets wat nog maar zel-
den is gebeurd in de historie van
buitenlandse kampen van de Veldwerkgroep.
Ook werd hier een hazelmuis gevangen in
een boomval. Andere boomvallen leverden
een groot aantal vangsten van relmuizen op.
De meest bijzondere soort was de Balkan-
sneeuwmuis, de soort die lokaal in de ber-
gen van de Balkan leeft. Deze soort werd een
paar maal in de avond waargenomen in de
ingangsgedeelte van een oude tunnel tijdens
het vangen met mistnetten. Het diertje kon
herhaaldelijk goed worden gezien. Achteraf
geplaatste cameravallen lieten op dezelfde
plek een wezel zien, maar helaas geen bal-
kansneeuwmuis meer.  

Zichtwaarnemingen en camera-
vallen Zichtwaarnemingen werden ge-
daan van onder meer haas, wezel, eekhoorn
en vos. Van deze soorten werden ook op di-
verse lokaties sporen en keutels gevonden.
Niet zo ver van ons onderkomen werd tijdens
het vallen uitzetten een versdode blinde mol
gevonden. Het gebruik van cameravallen
heeft op diverse lokaties honderden foto’s en
videomateriaal opgeleverd. De cameravallen
waren goed voor acht soorten zoogdieren,
waaronder wilde kat, bruine beer, steen-
marter en das. Er werden in totaal vijf beren
via de cameravallen vastgesteld (waaronder
een vrouwtje met twee jongen). Los daarvan
werden  overal uitwerpselen en voetprenten
van beren gevonden.  Ook van wolven wer-
den op meerdere plaatsen uitwerpselen ge-
vonden, maar helaas lukte het niet om deze 

op de cameraval te krijgen. Tijdens de nach-
telijke uren in de bergen werden mogelijk
huilende wolven gehoord. Het geluid ging
echter grotendeels verloren door de afstand
en een nadere onweersbui waardoor de wind
steeds heviger begon te waaien. Ook hadden
we een onderhoud met een herder die
slechts enkele minuten voor onze ontmoe-
ting twee wolven in de buurt van zijn kudde
schapen had verjaagd. 

Overige diergroepen Naast zoogdie-
ren werden ook waarnemingen verzameld
van vogels, amfibieën, reptielen en een paar
insektengroepen. Het gebied was vooral rijk
aan dagvlinders. Twee libellensoorten waren
al decennia lang niet meer in Albanië waar-
genomen.

Still van cameraval (3 bruine beren).                  Grote hoefijzerneus.                    Hazelmuis. Relmuis. 
Foto Bjernd-Jan Bulsink Foto Kees Mostert Foto Kees Mostert Foto Kees Mostert

Een greep uit de waargenomen dieren

zicht vangst vondst detector sporen cameraval

Oostelijke egel x x
Millers waterspitsmuis x
Blinde mol x x

Grote hoefijzerneus x
Kleine hoefijzerneus x x x x
Watervleermuis x
Baardvleermuis x
Franjestaart x
Kleine vale vleermuis x x x
Grote vale vleermuis x x x
Savi’s dwergvleermuis x x
Bosvleermuis x x
Tweekleurige vleermuis x
Bulvleermuis x

Balkansneeuwmuis x
(Oostelijke) veldmuis x
Hazelmuis x
Relmuis x x

Das x x
Wilde kat x
Steenmarter x x
Wolf x
Bruine beer x x



ZoogdierDigitaal
Naast veel interessante artikelen, zijn we in
Zoogdier gestart met iets nieuws: Zoogdier-
Digitaal. Per artikel staan op de site links

naar video’s, andere artikelen en handlei-
dingen die te maken hebben met de ge-
plaatste artikelen.
We zijn gestart met ZoogdierDigitaal om ons
tijdschrift interactiever te maken en het ge-
makkelijker te maken om nóg meer te weten
te komen naar aanleiding van een artikel.
Een voorbeeld: in de vorige uitgave van
Zoogdier stond een artikel over de grote
bosmuis. Maar wat was ook alweer het ver-
schil met de gewone bosmuis en wat is ei-
genlijk de verspreiding van de grote
bosmuis? Dit past niet allemaal in het arti-
kel, maar dankzij vrijwilliger Dirk Criel vind
je deze informatie voortaan snel via onze
site.

Bekijk ZoogdierDigitaal op http://www.zoog-
dierwinkel.nl/Zoogdierdigitaal_26-2.
We horen graag of dit idee jou verder helpt
om meer te weten te komen over de wilde
zoogdieren. Heb je nog suggesties of vragen
over ZoogdierDigitaal? Mail dan naar redac-
tie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl.

Website Otter
Tijdens het Ottersymposium op 26 juni is de
website Otters in Nederland gepresen-

teerd.  Deze website was een langgekoes-
terde wens van de partners van het Otter-
overleg om alle informatie over de otter bij
elkaar te verzamelen.
Op de website is niet alleen informatie te vin-
den over de otter zelf, zoals over de ecologie
en verspreiding, maar er staat daarnaast in-

formatie over de bedreigingen en maatrege-
len om sterfte bij otters tegen te gaan. Ook
zijn er diverse filmbeelden van otters te be-
kijken. De website wordt komende tijd
steeds verder aangevuld.
De website is te vinden op: http://www.zoog-
diervereniging.nl/otterinnederland
Otter in Nederland is een samenwerkings-
verband van verschillende organisaties: Wa-
terschap Reest & Wieden, Provincie
Overijssel, Provincie Fryslân, Landschaps-

beheer Flevoland, Stichting Ark, Staatsbos-
beheer, Natuurmonumenten, Alterra - WUR,
Stichting Otterstation Nederland, Niewold
advies, CaLutra, Bureau van de Zoogdier-
vereniging.

Zoogdieratlas komt er aan!

In een vorig nummer van Zoogdier moest ik
nog berichten dat het atlasproject door ver-
schillende oorzaken was vertraagd. Inmid-
dels wordt er heel hard gewerkt aan de
eindredactie van het manuscript. Tijdens
zo’n eindredactiefase blijkt dat er toch nog
tal van zaken moeten worden verbeterd, ver-
anderd en/of toegevoegd. Dat betekent dat
teksten nog een paar keer heen en weer
gaan tussen de redactie van de Zoogdierver-
eniging en de eindredactie van Naturalis en
dat kost meer tijd dan vooraf gedacht. Er
wordt naar gestreefd om de atlas rond de
jaarwisseling te laten verschijnen. 
Alle adoptanten krijgen tijdig bericht over de
verschijningsdatum.
In het volgende nummer van Zoogdier komt
meer informatie over de definitieve uitgave
van Atlas van de Zoogdieren van Nederland.
Jos Teeuwisse, voorzitter atlascommissie

Nieuws

NEDERLAND

Nieuws van de Zoogdiervereniging (Nederland) en van de Zoogdierenwerkgroep 
en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt (Vlaanderen).
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Hazelmuis beleefde topjaar in
2014
In het uiterste zuiden van ons land leeft de
hazelmuis (Muscardinus avelllanarius). Dit
zeldzame diertje leeft daar verborgen in bos-
randen met veel bramen en hazelnoten. De
afgelopen jaren zijn veel beschermings-
maatregelen genomen om het leefgebied
van de hazelmuis uit te breiden. In het Vijle-
nerbosch zijn door Staatsbosbeheer en het
IKL vele honderden meters bosrand terug-
gezet om weer ruimte en licht te creëren
voor de Hazelmuis en op de terreinen van
Stichting Ark krijgen bramen de ruimte. 

Omdat de hazelmuis erg zeldzaam is, niet
alleen in Nederland, maar in heel Europa,
wordt de soort al jarenlang goed gevolgd
door enthousiaste vrijwilligers in het kader
van het Netwerk Ecologische Monitoring
(NEM). Uit deze tellingen is duidelijk gewor-
den dat de hazelmuis sterk heeft geprofi-
teerd van alle maatregelen, met een record
aantal nesten in 2014.
Het vooruitzicht voor 2015 is gematigd posi-
tief. Meestal wordt een piekjaar, zoals 2014,
gevolgd door een daljaar. Spannend wat de
tellingen deze herfst gaan opleveren!
Lees het volledige bericht op
http://www.vzz.nl/hazelmuis-beleefde-top-
jaar-2014.

Naam auteur weggevallen bij
Waarnemingen
In Zoogdier 26(2) stond een waarneming van
een steenmarter tijdens nieuwjaarsnacht.
Helaas is de naam van de auteur niet ver-
meld. De waarneming van deze steenmarter
is afkomstig van Pierre Mannaert.

         
    

Bureau van de Zoogdiervereniging krimpt  

De financiële situatie van het Bureau van de Zoogdierver-
eniging is niet goed. Eind juni is daarom voor 5 van de 16
medewerkers ontslag aangevraagd. Deze betreurenswaar-
dige stap werd onvermijdelijk door een forse terugval van
de opdrachten van het bureau in de eerste helft van 2015. 

Het besluit om te krimpen is door de medewerkers op een
bewonderenswaardige wijze ontvangen. Het hele team, in-
clusief de collega’s die straks helaas afscheid moeten
nemen, zet alle zeilen bij om 2015 zo goed mogelijk af te
sluiten en in 2016 weer een positief financieel resultaat te
behalen. Het binnenhalen van enkele aanvullende opdrach-
ten helpt hier bij.

Deze situatie heeft ook gevolgen voor de samenwerking
met RAVON. Zoals bekend werken RAVON en het Bureau
van de Zoogdiervereniging al enkele jaren aan een steeds
verdergaande samenwerking, met als mogelijk eindbeeld
een volledige versmelting. Dit proces wordt na overleg met
de Raad van Toezicht van RAVON opgeschort: eerst moet
ons bureau gezond zijn. Tegen deze achtergrond is besloten
dat Rob van Westrienen niet meer de gezamenlijke direc-
teur is en dat John Melis, die voorzitter is van de van de
Raad van Toezicht van RAVON, uit het bestuur van de Zoog-
diervereniging treedt. Daarnaast heeft Albert van Zadelhof
zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Zijn werkgever is de
huisbankier van het bureau en dat gaat moeilijk samen in
deze situatie. Wij danken allen voor hun inzet voor de Zoog-
diervereniging de afgelopen jaren.

Per 1 juli is Nico Terra aangetreden als interim-directeur,
hij geeft de komende maanden leiding aan het bureau . Er
is een vernieuwingsslag ingezet om perspectief te krijgen
en te houden. Bureau en bestuur werken daar hard aan,
waar nodig samen met andere partijen zoals de andere
soortenorganisaties.  

Wij geven in de Algemene Ledenvergadering van 21 novem-
ber verdere tekst en uitleg en beantwoorden dan natuurlijk
ook eventuele vragen. 

Hans van Dord

Voorzitter Zoogdiervereniging
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Kapwerken verstoren 
hazelmuizen
Begin dit jaar vonden er intensieve kapwer-
ken plaats langs de spoorweg in Voeren. Er

werd minder gefaseerd gewerkt dan afge-
sproken en meer gekapt dan strikt nodig om
veiligheidsredenen. Men hield zich wel aan de
afspraak om struiken en bomen niet tot tegen
de grond kort te zetten – zodat hazelmuizen
die aan de voet lagen te winterslapen niet ge-
stoord zouden worden – maar de gekapte
stammen en takken werden daarna ter
plaatse in kleine stukken gezaagd, waardoor
de bodem toch werd verstoord.
Onderzoek door de Zoogdierenwerkgroep van
Natuurpunt toonde aan dat de winteroverle-
ving zeer laag was in de stukken waar zwaar
werd gekapt.
Veel van de schadelijke ingrepen die regel-
matig langs de spoorweg gebeuren, zijn te
wijten aan een gebrek aan kennis van hazel-
muisecologie bij de mensen die de werken
uitvoeren. Om het nadelig effect van toekom-
stige ingrepen te beperken, is het dus be-
langrijk dat hierbij experts worden
geraadpleegd. Dit werd reeds aangekaart bij
het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Kant-en-klaar vossenvrij kip-
penhok in de winkel
De beste manier om je kippen te beschermen
tegen hongerige vossen is een vossenveilig
kippenhok. Onder andere de website zoog-

dierenwerkgroep.be geeft tips om je kippen-
hok ontoegankelijk te maken voor vossen en
andere roofdieren zoals steenmarters. Omdat
niet iedereen een doe-het-zelver is, heeft de
Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt samen
met Vadigran – producent van dierentoebe-
horen – twee modellen kippenhokken ont-
wikkeld die zorgen voor een vosveilig

nachtelijk onderkomen voor je pluimvee. De
hokken zijn verkrijgbaar bij tuincentra en die-
renwinkels. Op die manier heeft iedereen de
mogelijkheid om zijn kippenren vossenveilig
te maken en wordt samenleven met de vos
een stuk gemakkelijker.

Vleermuizen en kleine land-
schapselementen
Stagestudente Lien Weyn van de bachelorop-
leiding agro-en biotechnologie, specialisatie
milieubeheer aan hogeschool Thomas More
Kempen onderzocht voor de provincie Ant-

werpen de connectiviteit voor vleermuizen in
Boshoek, een openruimtegebied in de Ant-
werpse Zuidrand (Boechout, Hove, Lint).
Door de toenemende verstedelijking en de
schaalvergroting binnen de landbouw ver-
dwijnt het traditionele kleinschalige land-
schap: hagen, houtkanten en bomenrijen
worden steeds zeldzamer. De meeste vleer-
muissoorten hebben nood aan deze kleine
landschapselementen om foerageergebieden
en verblijfplaatsen te kunnen bereiken. Het
verdwijnen van deze elementen kan dan ook
grote negatieve gevolgen hebben op de aan-
wezigheid van vleermuizen. 
Uit het onderzoek blijkt dat het creëren van
een aaneengesloten netwerk van kleine land-
schapselementen niet altijd ingewikkeld
hoeft te zijn. Soms volstaat het aanplanten
van een enkele boom om te grote openingen
(meer dan 25 meter) overbrugbaar te maken.
Het is echter aan te raden in eerste instantie
de verstoring door verlichting aan te pakken.
Hoe mooi een migratienetwerk voor vleer-
muizen er ook kan uitzien, verlichting kan er-
voor zorgen dat dit voor vleermuizen
onbruikbaar wordt. Het gebruik van batlam-
pen of intelligente LED-verlichting kan hier-
bij nuttig zijn, al blijft het doven van de
straatverlichting de beste oplossing. De re-
sultaten van het onderzoek werden gebun-
deld in een eindwerk en zullen worden
gebruikt om de provinciale projecten in het
gebied te ondersteunen.

Steenmarter op bezoek?
Natuurpunt heeft in samenwerking met het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de
website steenmarter.be gelanceerd. De site

bundelt kennis over effectieve methoden om
problemen met steenmarters te vermijden.
Van elektrische afwering voor je auto tot aan-
gepaste steenuilnestkasten, de website staat
vol tips over hoe je kunt samenleven met de
steenmarter.

VLAANDEREN
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Kapwerken in hazelmuisgebied gebeuren best in samenspraak met experts (Foto Goedele Verbeylen)
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De wolf terug
Vijf wolvendeskundigen 

geven in dit boekje 

antwoord op alle vragen 

die er over wolven leven. 

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



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

Ronald Messemaker

Boommarter komt buurten in aalscholverkijkhut Tijdens mijn broedvogelkartering deed ik op 26 mei 2010 de aal-
scholverkolonie in Wanneperveen aan. Na wat andere telgebieden bezocht te hebben arriveerde ik om 07.00 uur in
de observatiehut van de aalscholverkolonie, die alleen per excursie toegankelijk is. De vele aalscholvers waren aan
het poetsen of slapen. Toen het zonnetje al wat warmer werd vloog een groot aantal aalscholvers de kolonie uit om
te vissen.
Plots zag ik vanuit een van de kijkgaten iets op de grond scharrelen. In een flits zag ik dat het een boommarter was.
Yes! De lenige marter zag ik op een gegeven ogenblik in de dichtstbijzijnde boom vlak naast de hut zitten.
Omdat ik mijn camera in de aanslag had, had ik de stille hoop dat de boommarter in een van de kijkgaten ging zit-
ten. Ik probeerde de boommarter te lokken met een oud trucje; het met de mond nadoen van een piepende muis! En
jawel, nieuwsgierig geworden door het geluid kwam de boommarter inderdaad in het laatste kijkgat zitten. Kijkend
waar zijn potentiële prooidier kon zitten. Vlug maakte ik wat foto’s voordat hij het door had. Gelukkig bleef hij nog
een tijdje als een schoothondje op z’n achterwerk naar binnen zitten kijken. Daarna verloor hij zijn geduld en inte-
resse om vervolgens weer in het bos te verdwijnen. Opvallend was dat de zonnende en slapende aalscholvers niet in
paniek raakten van de marter.

Ronald Messemaker, boswachter De Wieden Natuurmonumenten


