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In november 1994 kwam de 'Rode Lijst 
van bedreigde zoogdieren in Nederland' 
uit en in december 1994 de 'Rode Lijst 
van de zoogdieren in Vlaanderen'. De 
Rode Lijsten geven een overzicht van de 
situatie waarin de zoogdierfauna in 
beide landen verkeerd. Die is niet best. 
Dertîg van de achtenzestig zoogdieren 
van Vlaanderen staan op de Rode Lijst 
en vijfentwintig van de negenenzestig 
Nederlandse zoogdieren. Meer dan een 
derde van de zoogdieren in Nederland 
en Vlaanderen wordt in zijn voortbe
staan bedreigd. 

Voor de Vereniging voor Zoog
dierkunde en Zoogdierbescherming 
(VZZ) en de Nationale Campagne 
Bescherming Roofdieren (N CBR) is dit 
reden om meer aandacht te vragen voor 
onze inheelnse zoogdieren. Een begin 
daarvan is dit themanUlnll1er van 
Zoogdier. 

In de Rode Lijsten worden overzich
ten gegeven van de bedreigingen van 
onze inheen1se zoogdieren, nlaar er 
worden geen concrete oplossingen aan
gedragen. Met dit thenlanulnmer willen 
de NCBR en de VZZ aan overheden 
(nationaal en regionaal), aan terreinbe
heerders en aan de gewone burger 
handvatten aanreiken on1 concrete 
lnaatregelen voor zoogdieren te nemen. 

Voor dit themanummer is gekozen 
voor een indeling per landschapstype, 
omdat meestal een terrein beheerd 
wordt en niet een soort. Mell dient ech
ter te bedenken dat zoogdiersoorten zel
den van één landschapstype afl1ankelijk 
zijn en dat voor het behoud van een 
soort men over de grenzen van de land
schappen (en van de beide landen) lnoet 
kijken. De lnaatregelen die genoelnd 
worden vormen dan ook slechts een 
kleine selectie van de vele lnogelijkhe
den die er zijn. De lokale onlstandighe
den vragen SOll1S onl meer specifieke 
maatregelen. De VZZ en de N CBR wil
len daarbij graag de helpende hand bie
den. 

Uiteraard blijft het niet bij dit thema
nunlll1er. Voor het behoud van een 
diverse zoogdierfauna is meer nodig. 
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De VZZ is nu druk bezig met het opzet
ten van een Overlevingsplan voor 
inheenlse zoogdieren (zie het laatste 
kader). Bij de uitvoering van dit plan 
kunnen wij ieders hulp gebruiken, want 
zoogdieren leven niet alleen in natuur
reservaten, maar ook vlak bij u om de 
hoek of misschien wel bij u in huis. U 
kunt ons helpen door lid te worden van 
de VZZ en de N CB R of door nieuwe 
abonnees te werven voor het tijdschrift 
Zoogdier. Alleen lnet uw hulp kunnen 
we er voor zorgen dat over tien jaar 
geen Rode Lijsten voor zoogdieren 
nodig zijn. 

Dennis Wansînk 
VZZ 

Paul Roijers 
NCBR 

landbouw, natuurbeheer 
en visserij 

Dit themanunlmer was mogelijk dankzij 
een subsidie van het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
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Een Rode Lijst is een hulpn1iddel voor het natuurbeleid 
en het natuurbeheer. Rode Lijsten vervullen een signaal-
.functie: ze geven aan met welke soorten het slecht gaat en 
die zonder extra luaatregelen uit onze landen dreigen te 
verdwijnen of reeds verdwenen zijn. In Nederland en 
Vlaanderen kwamen de Rode Lijsten Zoogdieren haast 
gelijktijdig tot stand. In hun opzet kOluen ze n1et elkaar 
overeen, zodat we ze hier san1en behandelen. 

Overal laten ze hun sporen achter: zoogdieren. Ze vor
men een onlosmakelijk onderdeel van het landschap. 
Foto Dick Klees 

De Rode Lijst Zoogdieren schetst de 
toestand van onze inheelnse zoogdierM 

soorten en bevat een analyse van de 
oorzaken die verantwoordelijk zijn voor 
de achteruitgang van enkele van hen. 
Ook noemt zij de voorwaarden en de 
mogelijkheden waarbinnen aan het 
behoud en het herstel van de bedreigde 
soorten kan worden gewerkt. Zo kUI1-

nen gebîeds- of habitatgerichte bescher
lningsmaatregelen aan Rode Lijst-soOl'
ten worden gekoppeld of kunnen er op 
zijn minst rekening nlee houden. De 
soorten kunnen ook gebruikt worden 
voor de evaluatie van maatregelen en de 
kwalitatieve beoordeling van ecosyste
men. Een Rode Lijst kan bovendien 
gebruikt worden 0111 een politiek en 
n1aatschappelijk draagv lak te creëren 
voor natuurbehoud În België en 
Nederland. 

Ontstaan van de Rode Lijsten 
Nederland kent) net als onze buurlan
den Groot-Brittannië en Duitsland) 
reeds langer een traditie in het opstellen 
van Rode Lijsten. De Rode Lijst 
Zoogdieren is echter pas de tweede die 
ook door de overheid als officiële Rode 
Lijst is vastgesteld. De eerste was de 
Rode Lijst Vogels. De Vlaamse Rode 
Lijst Zoogdieren is de eerste Rode Lijst 
van België. 

De Nederlandse Rode Lijst is opgesteld 
door het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij. Deze Rode 
Lijst is gebaseerd op het wetenschappe
lijke basisrapport dat is opgesteld door 
de Vereniging voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierbeschenning (VZZ). 

De officiële Rode Lijst telt vijf soorten 
minder dan het basisrapport. Het betreft 
een viertal vleermuissoorten (meer-, 
baard-, bos- en gewone grootoorvleer
muis) en de hamster. De belangrijkste 
reden dat deze soorten op de officiële 
Rode Lijst ontbreken is dat er onvol
doende gegevens beschikbaar waren 0111 

een uitspraak te doen over de status van 
deze vijf soorten. Met betrekking tot de 
vleermuizen heeft men bij het opstellen 
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van de officiële Rode Lijst bovendien 
een ander crîteriUll1 gebruikt dan in het 
basisrapport gebruikt is. 

De Vlaamse Rode Lijst is opgesteld 
door de Nationale Campagne Be
scherming Roofdieren (NCBR), in 
opdracht van de Adlninistratie Milieu-, 
Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMI
NAL). 

Om de Vlaan1se Rode Lijst op te kun
nen stellen was het eerst noodzakelijk 
duidelijkheid te krijgen over het aantal 
zoogdiersoorten dat België en in het bijM 
zonder Vlaanderen telde. Dit was tot op 
dat l110lnent niet bekend. De publikatie 
bevat daaron1 eveneens een officiële lijst 
van de zoogdiersoorten die in België tot 
de inheemse fauna mogen worden gere
kend. 

Het aantal rode soorten 
In beginsel werden bij de saInenstelling 
van de Rode Lijsten de zeldzaamheids
klassen van de International Union for 
Conservation of Nature and Natural 
Resources erVeN) gehanteerd. 

De Nederlandse Rode Lijst bevat in 
totaal 25 van de 69 soorten die 
Nederland rijk is. Vier soorten zijn in de 
periode 1960-1994 uitgestorven. Eén 
soort is ernstig bedreigd. Drie soorten 
zijn bedreigd. Zes soorten zijn kwets
baar en elf soorten staan geclassificeerd 
als gevoelig. In het basisrapport valt nog 
één soort extra onder de klasse gevoelig 
en waren van vier soorten onvoldoende 
gegevens beschikbaar Oln ze in een cate
gorie onder te brengen. 

Van de achtenzestig vroeger en nu in 
Vlaanderen voorkon1ende wilde zoog
diersoorten staan er dertig op de Rode 
Lijst. Inmiddels zijn elf soorten geheel 
verdwenen, waarvan vier soorten gedu
rende het afgelopen decennium. Zeven 
soorten worden sterk bedreigd en staan 
op het punt geheel te verdwijnen. Zes 
soorten worden bedreigd en vijf andere 
zijn dat vermoedelijk al. Eén soort - de 
veldspitsn1uis - komt in dermate kleine 
aantallen voor, dat eveneens voor haar 
voortbestaan moet worden gevreesd. 

Verscbillen tussen Nederland 
en Vlaanderen 
Tabel I geeft de verdeling van de soor
ten over de twee landen en hun status 
volgens de Rode Lijsten. Gemakshalve 
zijn de verschillende gelijkwaardige 
categorieën tot één herleid. De meest 
bedreigde soorten staan bovenin de 
tabel, de minder bedreigde soorten kre-

De uitgestorven Europese nerts. Wel op de Vlaamse, 
maar niet op de Nederlandse Rode lijst. Foto Dick 
Klees 

gen een plaatsje onderin. 
Er zijn duidelijke verschillen tussen 

de twee landen. Zoogdieren lijken in 
België sterker bedreigd te zijn dan in 
Nederland. 

R~lerentieperÎode 
Gedeeltelijk zijn de verschillen terug te 
voeren op de afwezigheid van twee 
soorten in Vlaanderen, die daar ook 
nooit hebben geleefd: de grijze zeehond 
en de noordse woelmuis. Ook worden 
op de Vlaamse Rode Lijst soorten 
genoenld die reeds lang in Vlaanderen 
zijn uitgestorven, zoals de Europese 
nerts, de wolf, de bruine beer en de 
wilde kat, terwijl de opstellers van de 
Nederlandse Rode Lijst een grens heb
ben getrokken bij het jaar 1900. Soorten 
die in Nederland vóór 1900 zijn uitge
storven zijn niet in de Nederlandse 
Rode Lijst opgenomen. 

Gebrekkige kennis 
De overige verschillen zijn te herleiden 
tot de kennis die aanwezig was in de 
twee landen met betrekking tot het 
voorkonlen en de populatieontwikke
ling van de zoogdiersoorten. Doordat 
Nederland over een verspreidingsatlas 
(Broekhuizen et al. 1992) beschikt kon 
men terugvallen op kwantitatieve gege
vens. Bij de kwantitatieve onderbou
wing van de Nederlandse Rode Lijst is 
uitgegaan van de huidige verspreiding 
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en aantallen en de ontwikkelingen daar
in sinds 1960. Hoewel dit niet voor alle 
soorten even goed bekend was, is voor 
alle soorten door een groep deskundi
gen hiervan een schatting gemaakt. 

Vlaanderen beschikt niet over zo'n 
atlas en 1nen liet derhalve meer ruimte 
voor een beperkte subjectieve interpre-

Categorieën 
o = verdwenen of bijna verdwenen 
1 = ernstig bedreigd 
2 bedreigd 
3 =: kwetsbaar 
4 = gevoelig 

niet voorkomend/opgenomen 

NL VL 

kleine hoefijzerneus 0 0 
grote hoefijzerneus 0 0 
otter 0 0 
tuimelaar 0 0 
mopsvleermuîs 4 0 
bever 4 0 
edelhert 4 0 
Europese nerts 0 
wolf 0 
bruine beer 0 
wilde kat 0 

bruinvis 1 
ingekorven vleermuis 2 
vale vleermuis 2 
gewone zeehond 3 
Bechsteins vleermuis 4 
bosvleermuis 
hamster 

waterspitsmuis 3 2 
Brandts vleermuis 4 2 
grijze grootoorvleermuis 4 2 
hazelmuis 4 2 
das 2 
meervleermuis 2 
damhert 2 

franjestaart 3 3 
boommarter 3 3 
grootoorvleerm u is 3 
ruige dwergvleermuis 3 
baardvleermuis 3 
noordse woelmuis 3 
eikelmuis 3 

veldspitsmuis 4 4 
grote bosmuis 4 
wild zwijn 4 
grijze zeehond 4 

totaal aantal soorten 25 30 

Verdeling van de soorten over de twee landen en hun 
status volgens de twee Rode Lijsten. Gemakshalve 
zijn de verschillende gelijkwaardige categorieën tot 
één herleid. De meest bedreigde soorten staan 
bovenin de tabel. de minder bedreigde soorten kre
gen een plaatsje onderin. 
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tatie van de sterk versnipperde en vaak 
onvolledige gegevens over verspreiding 
en populatiegroottes. Evenlnin kon men 
steunen op gegevens over de versprei
ding van de soorten in relatie tot het 
areaal dat zij onder optÏ1nale Oll1standig
heden in Vlaanderen zouden kunnen 
innen1en. Dit is niet alleen te wijten aan 
een gebrek aan relevante verspreidings
gegevens, maar evenzeer aan de beperk
te inforn1atie over het habitatgebruik 
van de soorten en de verspreiding van 
geschikte leefgebieden . Een euvel dat 
de ll1eeste opstellers van Rode Lijsten 
parten speelt. 

Het is dan ook de vraag of alle ver
schillen tussen de twee Rode Lijsten 
echte verschillen in zeldzaamheid zijn, 
of alleen verschîl1en in kennis. 

Andere criteria 
Het zuiver hanteren van kwantitatieve 
gegevens op nationaal niveau kan overi
gens tot lnerkwaardige vaststellingen 
leiden. Vanwege hun lage aantallen 
staan soorten op de Nederlandse Rode 
Lijst, die op Europees niveau nauwelijks 
bedreigd zijn, zoals het wild zwijn, het 
edelhert en het damhert. Daarentegen 
ontbreekt een soort als de das, omdat de 
populatieafname recentelijk is gestopt 
en de populatie op nationaal niveau 
zelfs iets is toegenomen. Er heeft even
wel een verschuiving plaats gevonden in 
de verspreiding van de das: in de opti
male dassengebieden in Limburg gaat 
de soort nog steeds achteruit, terwijl hij 
toeneemt in de marginale gebieden die 
voor menselijk gebruik minder interes
sant zijn, zoals de Veluwe en Drenthe. 
Had n1en dit criterium niet ook moeten 
meenemen bij het opstellen van de 
Rode Lijst? 

Hoe nu verder? 
Rode Lijsten hebben een signaalfunctie. 
Ondanks alle lnitsen en maren ll1et 
betrekking tot de gehanteerde criteria 
geven de Rode Lijsten duidelijk aan dat 
er iets grondig mis is lnet ons milieu en 
de wijze waarop wij het land gebruiken. 
Rond 40% van de in Nederland en 
Vlaanderen in het wild levende zoog
diersoorten staan op de Rode Lijsten. 
En dan zijn er ook nog Rode Lijsten 
voor vogels, vlinders, n10ssen en korts
Inassen! Actie is dus geboden. 

Actie kan plaats vinden op nationaal 
en regionaal niveau en kan bestaan uit 
het nemen van specifieke beheersmaat
regelen, het geven van voorlichting of 
het bijstellen van het beleid. In de vol-



Op zoek naar zoogdieren. We weten nog erg weinig 
over de aantalsontwikkelingen en de habitateisen van 
onze inheemse zoogdieren. Foto Johan de Meester 

gende hoofdstukken worden enkele 
handvatten gegeven. 

Samenwerking Nederland-Vlaanderen 
Wie de Rode Lijsten van beide landen 
goed bekijkt zal bovendien opvallen dat 
hier vooral soorten op staan, waarvan 
het huidige verspreidingsgebied ten zuÎ
den en ten oosten van Nederland en 
Vlaanderen ligt - In et uitzondering van 
de noordse woelmuis en de zeezoogdie
ren (zie de kaartjes op de poster). Voor 
beide landen geldt dan ook dat het her
stel van een aantal Rode Lijst-soorten 
alleen mogelijk is als ook het buurland 
meewerkt. Beide landen hebben nu 
onafhankelijk van elkaar Rode Lijsten 
opgesteld, lnaar om het tij te keren en er 
voor te zorgen dat er over vijf à tien jaar 
Rode Lijsten liggen die nlinder soorten 
bevattten is samenwerking tussen 
Nederland en Vlaanderen gewenst. --rl 



De Noordzee en de getijdewateren van Nederland en 
België zijn biologisch zeer rijke leefgebieden voor zee
zoogdieren. De produktie van voedsel in de vorm van vis 
is enonn. Er worden dan ook veel soorten zeezoogdieren 
waargenonlen; in totaal 12 walvisachtigen en 3 soorten 
zeehonden. De lneeste bezoeken onze kusten slechts 
incidenteel en halen dan de krant, zoals de aangespoelde 
potvissen en de dwergvinvis van afgelopen winter 
(Snleenk & Van Gonlpel 1994). Van de zeezoogdieren 
staan er vier op de Rode Lijsten. 

Het was ooit een gewoon verschijnsel: tuimelaars 
langs de Vlaams-Nederlandse kust. Nu zie je er voor
namelijk recreanten. Foto Martijn de Jonge 

Slechts vijf soorten zoogdieren worden 
beschouwd als vaste bewoners van het 
Nederlands-Vlaamse deel van de 
Noordzee: gewone en grijze zeehond, 
bruinvis, witsnuitdolfijn en tuimelaar. 
Langs de Vlaamse kust worden alleen 
de gewone zeehond, de bruinvis en de 
tuill1elaar regelnlatig waargenoluen, 
maar staan alle drie op de Rode Lijst 
van Vlaanderen. Op de Nederlandse 
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Rode Lijst ontbreekt alleen de witsnuit
dolfijn. De tuimelaar staat op beide 
Rode Lijsten zelfs als uitgestorven te 
boek. Al nlet al duidelijke signalen dat 
er ll1el ons zoute water iets grondig mis 
is. 

Oorzaken van de achtel1IÏtgsng 
Men hoort nogal eens de bewering dat 
Noordzee en Waddenzee onze enige 
nog natuurlijke ecosystemen vornlen. 
Dit is een ll1isvatting. Het natuurlijk 
evenwicht, de kringloop van stoffen, de 
aantalsregulatie van soorten: het is alie
nlaal ernstig verstoord. Enerzijds ver-

8 



vuilen en verstoren we het nlariene 
lnilieu direct via gas~ en oliewinning, 
olielozingen, overbevissing, recreatie en 
het intensieve scheepvaartverkeer. 
Anderzijds konlt vervuiling vanuit het 
achterland via de rivieren en de lucht in 
het mariene milieu terecht. Alles bij 
elkaar is het een wonder dat er nog zee
zoogdieren voorkonlen langs onze kus
ten. 

Gewone zeehond 
De gewone zeehond is vanouds een 
gewone verschijning langs de 
Nederlandse kust, maar is langs de 
Vlaamse kust altijd zeldzaam geweest. 
Langs de Vlaaillse kust worden jaarlijks 
12 tot 15 dieren waargenomen, o.a. in de 
lnonding van cle Schelde. In de 
Nederlandse Waddenzee leven nu nog 
ongeveer 1.100 dieren terwijl de popula
tie in de Zeeuwse wateren op circa 17 
wordt geschat (Broekhuizen et al. 1992). 
Rond 1900 zouden er ongeveer 17.000 in 
de Waddenzee hebben en onge
veer 11.500 in het Deltagebied. Deze 
dramatische achteruitgang is gedeelte
lijk het gevolg van de intensieve jacht op 
de gewone zeehond in de eerste helft 
van deze eeuw. Maar ook na het instel
len van een jachtverbod in de jaren 
zestig bleef de stand achteruitgaan. 
Waterverontreiniging en verlies aan 
leefgebieden waren hieraan debet. 

Het lnariene nlilieu werd en wordt 
nog steeds via diverse kanalen vervuild 

Voor is geen ruimte meer in de 
Noordzee. Foto Martijn de Jonge 

met stoffen die moeilijk afbreekbaar 
zijn. Van deze stoffen zijn de polych
loorbifenylen (PCB's) waarschijnlijk de 
veroorzakers van de sterke achteruit
gang van de zeehondenpopulatie. De 
PCB's brengen ernstige verstoringen 
van het hormoonstelsel teweeg, waar~ 
door de voortplanting van zoogdieren 
zoals de gewone zeehond nadelig beïn
vloed wordt en de overlevingskans van 
de jongen slechter wordt. Hoewel de 
fabricage van PCB's sinds enkele jaren 
is verboden, zijn er nog grote hoeveel
heden, via lucht en grondwater, naar 
onze kustwateren onderweg. De proble
men zijn nog geenszins voorbij, al lijkt 
de belasting van de Noordzee geleidelijk 
iets lninder te worden. Het beangstigen
de is echter, dat we de PCB's die zich 
eenmaal in het milieu bevinden, er 
nooit meer uitkrijgen. 

Het afsluiten van de Zeeuwse delta 
heeft ertoe bijgedragen dat niet alleen 
de Nederlandse populatie zich niet kon 

maar dat ook de Vlaamse 
populatie achteruitging, De meeste 
gewone zeehonden die langs de 
Vlaalnse kust verbleven waren waar
schijnlijk afkOlTIstig uit het Nederlandse 
Deltagebied. Onder verlies aan 
bieden lnoeten we ook de verstoring 
van de lig- en werpplaatsen rekenen. 



De kolonie grijze zeehonden op De Richel blijft kwets
baar. Foto Marlijn de Jonge 

Recreatie legt een toenenlend beslag op 
de beschikbare ruimte, waardoor er 
minder overblijft voor zeehonden. 

In de Waddenzee en het Deltagebied 
kunnen in principe veel meer gewone 
zeehonden leven dan nu het geval is. 
Voor de overlevingskansen van de zee
hondenpopulatie is het belangrijk dat 
hiernaar gestreefd wordt, want een klei
ne populatie zoals we die nu hebben is 
zeer kwetsbaar. Dit bleek in 1988 toen 
de populatie gehalveerd werd (tot zo'n 
500 exen1plaren) door het uitbreken van 
een epidemie, ten gevolge van het zee
hondenvirus. 

Grüze zeehond 
De grijze zeehond is net als de gewone 
zeehond een noordelijke soort. De grijR 
ze zeehond komt niet voor langs de kust 
van Vlaanderen en in Nederland heeft 
hij zich, na een afwezigheid van enkele 
eeuwen, recentelijk weer gevestigd. 

De stand van de grijze zeehond in de 
Nederlandse Waddenzee werd in 1993 
geraanld op nleer dan 200 dieren. De 
grijze zeehonden in de Waddenzee zijn 
oorspronkelijk af1<omstig van de kolo
nies op de Britse Farne-Eilanden. De 
jonge dieren worden in de herfst gebo
ren en zwerven al vroeg over grote 
afstanden uit. In de winter belanden 
sommigen in de Waddenzee. Olndat ze 
vermoeid waren door de overtocht wer
den ze door opvangcentra opgelapt en 
later weer uitgezet. Dit was het begin 
van de vestiging in Nederland, maar een 
aantal heeft zîch spontaan gevestigd. 
Het lijkt opmerkelijk dat de grijze zee
hond het in de Waddenzee zo goed 
doet. Het feit dat deze soort haar voed
sel grotendeels buiten het vervuilde 
waddengebied zoekt, zal hiertoe bijdra
gen. Verder worden de jongen buiten 
het toeristenseizoen geboren, waardoor 
de verstoring van de kolonies l11inÎlnaal 
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blijft. Dat de grijze zeehond, ondanks 
deze gunstige ontwikkeling op de Rode 
Lijst is gezet, heeft te maken met de 
kwetsbaarheid van de kolonies; een 
goede bescherming hiervan blijft essen
tieel. 

Bruinvis 
Slechts weinigen zullen bruinvis en tui
melaar in onze kustwateren in levenden 
lijve gezien hebben. De bruinvÎs is niet
temin een karakteristieke bewoner van 
de Noordzee en was tot ongeveer het 
midden van deze eeuw een gewone ver
schijning aan onze kusten, met inbegrip 
van de getijdewateren. Er bevond zich 
hier een flinke zOlnerpopulatie, waarin 
ook jongen geboren werden. Op bepaal
de plaatsen, zoals het Marsdiep en de 
Schelde, kon men dikwijls bruinvissen 
en tui111elaars waarnenlen (Verwey 
1975). In de jaren vijftig kwam daarin 
verandering. Het aantal waarnemingen 
liep sterk terug en in de jaren zestig was 
de bruinvis een grote zeldzaanlheid 
geworden. Nu worden bruinvissen voor
al '8 winters waargenomen en dan voor
al ter hoogte van de Waddeneilanden en 
het noorden van Noord-Holland. 

Als oorzaken van de achteruitgang 
van de bruinvis worden drie factoren 
vermoed die elkaar op verschillende wij
zen kunnen hebben versterkt. In de eer
ste plaats is daar de vervuiling nlet voor
al PCB's, die ook de gewone zeehond 
parten heeft gespeeld. Een tweede fac
tor is nl0gelijk het ongunstiger worden 
van de voedselsituatie, door overbevis
sing van bepaalde vissoorten. Men kan 
zich voorstellen dat juist dieren die zich 
door voedselgebrek in een niet-optüna
Je conditie bevinden, extra gevoelig zijn 
voor de schadelijke effecten van, onder 
andere, PCB's. De derde factor is waar
schijnlijk het verdrinken van grote aan
tallen bruinvissen in de netten van vis
sers, de zogenaalnde bijvangsten. 
Vooral in de tweede helft van deze 
eeuw, filet de toegenOlnen intensiteit 
van de visserij en de ontwikkeling van 
nylonnetten die de bruinvis minder 
gen1akkelijk lijkt op te ll1erken, is deze 
sterfte vernloedelijk van grote invloed 
geweest op de stand van de bruinvis in 
de Noordzee. Uit onderzoek van het 
Leids Natuurmuseul11 is gebleken dat 
10-20% van de op de kust aangespoelde 
bruinvissen in netten is verdronken. 
Deense cijfers uit het noorden van de 
Noordzee wijzen op een jaarlijkse sterf
te van enkele duizenden dieren. Hoewel 
de bijdrage van deze bijvangsten aan de 
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achteruitgang niet onderschat moet 
worden, is de niet-zichtbare sterfte door 
watervervuiling waarschijnlijk de 
belangrijkste oorzaak van de achteruit
gang. 

Tuimelaar 
Met de tuimelaar is het al niet veel beter 
gesteld. De tuimelaar wordt in beide 
landen als uitgestorven beschouwd. Ook 
deze dolfijn was ooit een vrij gewone 
verschijning aan onze kusten. De soort 
leefde hier min of meer aan de noord~ 
grens van zijn verspreidingsgebied. 
Tegen het eind van de jaren zestig is de 
tuimelaar plotseling uit onze wateren 
verdwenen (Verwey 1975, Bakker & 
Smeenk 1987). Thans wordt er slechts af 
en toe een tuimelaar gezien. Over de 
leefwijze van onze voornlalige tuime
laarpopulatie weten we vrijwel niets en 
kunnen we slechts speculeren over de 
oorzaken van haar verdwijning. Ver
vuilîng en overbevissing hebben mis
schien een rol gespeeld, nlaar men mag 
niet uitsluiten dat er ook natuurlijke fac
toren in het geding zijn, zoals klimaat~ 
veranderingen of concurrentîe met de 
witsnuitdolfijn. Voorlopig blijft het wel 
en wee van de tuimelaar in de Noordzee 
een raadsel. Er zijn nog geen tekenen 
dat de soort hier terugkeert, al zijn er de 
laatste jaren weer enkele dieren gezien 
(Addink & SIneenk 1990, Kleef 1993). 

Maatregelen 
Het zal niet makkelijk zijn l11aatregelen 
te nenlen om de achteruitgang van de 
zoogdiersoorten in de Noordzee te 
keren. Gezien het voorgaande is dit 
vooral een zaak van milieubeheer. 
Een verantwoordelijkheid die niet 
beperkt is tot Nederland en Vlaanderen, 
nlaar die ook ligt bij de landen die 
stroomopwaarts van de grote rivieren 
liggen. 

Beleid 
De problemen worden door de overheid 
ten volle erkend, nlaar een krachtdadig 
beleid is er nog niet. Over weinig gebie
den zijn zo veel adviezen en aanbevelin
gen gepubliceerd als over de Noordzee 
en de getijdewateren. Ook in internatio
naal verband liggen er vele verdragen en 
overeenkomsten en worden er talrijke 
vergaderingen en conferenties gehou
den. Wat zeezoogdieren betreft, is het 
nieuwste de ondertekening door 
Nederland en België van ASCEBANS, 
de Agreement on Small Cetaceans in 
the Baltic and North Seas, een uitvloei-

Aangespoelde bruinvis, die waarschijnlijk verstrikt is 
geraakt in een vissersnet en is verdronken. Foto 
Martijn de Jonge 

sel van de Conventie van Bern uit 1970: 
het verdrag inzake het behoud van 
wilde dier- en plantensoorten en hun 
natuurlijke leefmilieu in Europa. Het 
konlt er nu op aan al die goede adviezen 
en studies onl te zetten in een goed, 
krachtig en consistent beleid. Uit
gangspunt zou 1110eten zijn dat elk men
selijk gebruik van de Noordzee en haar 
getijdewateren allereerst getoetst dient 
te worden op de mogelijke effecten op 
natuur en 11lilieu. Daarbij moet het 
'voorzorgsprincipe' voorop staan: geen 
activiteiten toelaten waarvan schadelijke 
gevolgen voor het milieu kunnen wor~ 
den venl10ed, ook al valt dat nog niet te 
bewijzen. 

In Nederland zou een ruimere toepas
sing van de Natuurbeschermingswet een 
begin kunnen zijn. In Vlaanderen is een 
betere afstemlning tussen de Vlaamse 
en de federale overheid gewenst. Door 
de bevoegdheidsverdeling tussen de 
Vlaanlse en de federale overheid ont
stond in Vlaanderen namelijk de vreem
de situatie dat de gewone zeehond in de 
Belgische territoriale wateren niet 
beschermd is, nlaar dat wel wordt wan
neer hij op het strand gaat liggen. 
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De invloed die het achterland heeft 
op de kwaliteit van het mariene milieu 
vraagt tevens on1 een betere samenwer
king tussen de Nederlandse en de 
Vlaan1se overheden (Schelde-problen1a
tiek). 

Minder vervuiling 
Het verbod op de produktie van PCB's 
is een eerste stap in de goede richting, 
maar nog steeds worden afvalstoffen ~ 
illegaal - geloosd in onze kustwateren. 
Verbeteren van de handhaving en de 
controle is gewenst. Misschien zou de 
overheid eens moeten overwegen haar 
lnarine in te zetten bij het beteugelen 
van de olie- en afvallozingen in de 
Noordzee? Het gaat hierbij toch om het 
bestrijden van een bij uitstek bedreigen
de vijand! 

Overbevissing en büvangsten voorkomen 
De visserij vormt een groot probleem. 
De gang van zaken rond de kokkel- en 
lTIosselvisserij in Waddenzee en Delta is 
een frappant voorbeeld van falend 
beleid. De visserij blijft vrijwel ongehin
derd haar destructieve vangstmethoden 
uitoefenen. Zelfs een simpele Inaatregel 
als het verplicht stellen van een keer
want voor fuiken in het Deltagebied lijkt 
onlTIogelijk. Men zet zorgvuldig opge
fokte zeehonden uit in de Delta, terwijl 
n1en weet dat die een grote kans lopen 
in een fuik te verdrinken. Het behoeft 
geen betoog dat deze uitzettingen 
gestaakt moeten worden, zolang dit niet 
geregeld is. 

Bij de staand-wantvisserij op de 
Noordzee komen grote aantallen bruin
vissen om. Hoewel dit terdege bekend 

wordt dit type visserij geen strobreed 
in de weg gelegd. Over de on1vang van 
bijvangsten of verwonding van bruinvis
sen en witsnuitdolfijnen in de boomkor
en trawlervisserij is nog niet zoveel 

Zeehonden in het opvangcentrum van Pieterburen. 
Foto DennÎs Wansink 
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bekend, maar deze zou wel eens groter 
kunnen zijn dan wordt vermoed. Tot nu 
toe wordt hiernaar geen onderzoek ver
richt. Een lichtpuntje is het onderzoek 
dat de afgelopen tijd is uitgevoerd (o.a. 
in het dolfinariu111 te Harderwijk) naar 
het voorkón1en van bruinvissterfte in 
netten. Dergelijk onderzoek moet gesti
muleerd worden. 

Voor de Waddenzee en de 008-

terschelde is wel beleid ontwikkeld met 
betrekking tot beschermde gebieden 
waar geen visserij is toegestaan, maar 
helaas biedt dit geen soelaas voor de 
zeezoogdieren omdat zij veel grotere 
arealen bestrijken. 

Verstoring door visser{j en recreatie 
Verstoring van zeehonden op hun rust
en werpplaatsen moet aan banden wor
den gelegd. Dit is niet alleen de verant
woordelijkheid van de overheid, maar 
ook een gedragsregel die elke recreant 
en beroepsvisser in acht zou moeten 
nemen. In het uiterste geval n10et wor
den overgegaan tot het instellen van 
beschermingszones (in Europees ver
band), waar de voedselgronden be
schermd zijn en verstoring door recre
atie en scheepvaart minimaal is. 

De Voordelta had zich hiervoor goed 
geleend. Helaas zijn alle mogelijkheden 
on1 dit gebied, dat ons als gevolg van de 
Deltawerken als het ware in de schoot is 
gevallen (vergelijk de Oostvaarders
plassen), een ongestoorde ontwikkeling 
te laten doofll1aken, alweer verkeken. 
Het gebied is nu volledig door recreatie 
en visserij in beslag genomen. 

Opvangcentra 
Dat de populatie gewone zeehonden 
zich na de epidemie van het zeehonden
virus zo snel herstelde is voor een deel 
te danken aan de opvangcentra. Op zich 
is het diep triest dat we een zoogdier
soort alleen in stand kunnen houden 
door zieke en verweesde individuen 
kunstmatig in leven te houden. Echter, 
zolang de factoren die de populaties 
bedreigen niet zijn weggenon1en, spelen 
de opvangcentra een belangrijke rol bij 
het in stand houden van populaties zee
zoogdieren. Het streven zal echter Inoe
ten zijn dat de opvangcentra overbodig 
worden. 

Zoogdieren kennen geen grenzen 
In het grensgebied van Nederland en 
Vlaanderen worden de leef gebieden 
van vele soorten zoogdieren door 
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staatkundige grenzen doorsneden. 
Zoogdieren hebben geen weet van de 
bestuurlijke situatie aan weerszijden 
van de grens. Zij echter zeer 
gevoelig voor de verschillen in 
grondgebruik die hier111ee samen
hangen. Dat deze verschillen soms 
zeer groot kunnen zijn toont het 
voorbeeld van het Leydal bij 
Turnhout. Op VlaalllS grondgebied 
treffen we een kleinsçhalig gemengd 
agrarisch landschap aa.u met relatief 
veel houtwallen, boselenlenten en 
natte terreintypen. De Ley volgt hier 
grofweg nog de oude loop. Aan de 
Nederlandse kant is het kleinschalige 
landscha,p door ruilverkavelingen 
verdwenen en is de Ley gekanali
seerd.De staatsgrens is hier tevens 
de grens tussen verschillende land
schaps typ en. 
Er zijn·· ook voorbeelden waar de 

grens juist voor een meer 
natlludij'k Omdat grensge-
bieden aan vaneen land 
liggen zijn ze myestal1uinder illten~ 
sief gebruikt en kennen ze 801118 nog 
een historiscb landschap. Het is niet 
toevallig dat sommige zoogdiersoor
ten zich juist in het grensgebied 
ophouden, bijvoorbeeld de veldspits
lullis en de ondergrondse woelmuis. 
Het zijn soorten die zich in een klein
schalig cultuurlandschap thuîs voe
len. 
In de meeste gevai1en verschilt het 

landscha.pen het ruimtelijke orde
ningsbeleid aan beide kanten van de 
Vlé\alUS-N ederla.ndse grens echter 
wezenlijk. Vooral de zoogdieren met 
grote leefgebieden, zoals de marter
achtigen, de vleermuizei1 en de hoef
dieren worden hierdoor in hun bewe
gingen belemillerd. Aan de 
problemen van zoogdieren in grens
situaties is tot dusver nauwelijkS aan
dacht besteed. Het vereist een inter
nationale aanpak. 
Rode Lijst-soorten waarvoor salnen

werking tussen Nederland en 
Vlaanqeren gewenst is zijn otter, das, 
wild zwijn, edelhert, hamster, eikel
en hazelmuis, grote bosmuis, onder~ 
grondse woelulUls, veldspitsmuis, 
vale vleermuis, ingekorven vleer
muis, de heide hoefijzerneuzen en de 
zeezoogdieren. Van deze soorten 
bevindt een belangrîjk deel van hun 
huidige verspreidingsgehied zich 
langs de grens van beide landen. 
Hiervan is de hamster waarschijnlijk 
het llleest sprekende en n1eest urgen~ 

De Eurregio Limburg-Voerstreek biedt veel mogelijk
heden voor internationale samenwerking ten bate 
van in het wild levende zoogdieren. Foto Dennis 
Wansink 

te voorbeeld, OUl,dat deze soort voo.r
namelijk op de löss- e11 leemhQrleI11s 
in lfet Nederlands-Belgisch grensge
bied voorkomten popul~tie geï
soleerd is van populaties elders in 
Europa. Recent zijn het Nederlandse 
Natuurhistorisch Genootschap en de 
Belgische Jeugdbond voor Natuur
studie en Milieubescherming begon
nen ll1et het in kaart brengen van het 
voorkolnen en het terreingebruik van 
de halnster in dit grensgebied. Laten 
we hopen dat dit particuliere initia
tief de overheden stünuleert ook 
samen te werken. 

Het grensoverschrijdend zoogdieren
beleid zal zich in eerste instantie op 
de ecologisch en biologisch meest 
waardevolle gebieden moeten toe~ 
spitsen, zoals het grensgebied tussen 
de provjncies Limburg; in het bijzon
der het gebied rond de Sint
Pietersberg ell het overgal1gsgebied 
tussen het Mergelland en Voeren~ 
met als belangrijke verbindîngsader 
de Maas. Daarnaast is het grensge
bied tussen het Vlaamse krekenge
bied en Zeeuws-Vlaanderen waarde
vol, o.a. voor de otter. Dit sluit 
uit dat ook andere streken voor 
gerichte maatregelen in aanmerking 
konlen, zoals het voor de das belang,.. 
rijke grensgebied tussen Noord
Brabant en Antwerpen. 
Het grensoverschrijdend zoogdie

renbeleid is nog een onontgonnen 
terrein en vormt een uitdaging voor 
ieder die zoogdierbeschenning e11 de 
samenwerking tussen de EG-landen 
serieus neeInt. -'('f 



In het waterrijke Nederland en Vlaanderen is een groot 
deel van de voorkon1ende zoogdiersoorten gebonden aan 
water en oevers. In totaal is 40-50% van onze zoogdier
soorten in n1eerdere of lnindere mate afhankelijk van 
waterrijke ge bieden als lnoerassen, rivieren, beken en 
lneren. Hiervan komen negen soorten voor op zowel de 
Nederlandse als de Vlaamse Rode Lijst, in beide landen 
dus 30% van de Rode Lijst-soorten. 

De lage landen zijn rijk aan water. Foto Pieter EIbers 

Een aantal zoogdiersoorten brengt langs 
het water vrijwel de gehele levenscyclus 
door, zoals waterspitsmuis, ll1uskusrat, 
noordse woelnluis en bever (beide 
alleen in Nederland) en de uitgestorven 
otter en Europese nerts. Andere soorten 
zijn ll1Îllder gebonden aan water maar 
konlen relatief veel in de oeverzone 
voor: woelrat, bosspitsmuis, dwergnluis, 
bruine rat, hernlelijn en bunzing, Ook 
wild zwijn en edelhert horen bij deze 
groep, hoewel zij zich door kunstmatig 
beheer niet in hun optimale voedselge-
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bieden, waaronder de uiterwaarden 
langs de grote rivieren, kunnen bege
ven. Veel vleermuissoorten zijn voor 
een belangrijk deel van hun voedsel
voorziening afhankelijk van oppervlak
tewateren. Voor watervleermuis en 
ll1eervleermuis geldt dit in sterkere 
mate dan voor andere soorten. Ook 
twee exoten, die verder niet behandeld 
worden, zijn gebonden aan de oeverzo
ne: beverrat en Amerikaanse nerts. 
In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan 
op de problenlen die de soorten onder
vinden die sterk gebonden zijn aan de 
oeverzone. Een aantal van de aanbeve-

14 
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lingen geldt ook voor de andere soorten. 
Hoewel in dit hoofdstuk de nadruk 

ligt op de waterrijke zijn de 
aanbevelingen gericht op de soorten en 
zijn ze dus ook toepasbaar voor wateren 
in andere landschappen, zoals beken in 
bossen, sloten in cultuurland of grach
ten en vijvers in de stad, nlits de soorten 
daar voorkomen of zouden kunnen 
voorkomen. 

De problemen en hun oplossingen 
Natuurlijke wateren en oevers zijn nau
welijks nog te vinden in België en 
Nederland. Dit betekent overigens niet 
dat door mensen beheerde wateren en 
oevers altijd slecht zijn voor zoogdieren. 
De turfwinning in Nederland heeft bij
voorbeeld bijgedragen aan de ontwikke
ling van nieuwe waterrijke gebieden 
bestaande uit grote en lc1eine wateren 
nlet een gevarieerde oeverstructuur: de 
petgaten. Ook het kleinschalige beheer 
van rietvelden~ een nevenactiviteit van 
boeren in de waterrijke gebieden, heeft 
in het verleden bijgedragen aan het 
onderhouden van een diversiteit aan 
oevervegetaties. Een aantal oeverbewo
nende zoogdiersoorten zal hier toenter
tijd zeker van geprofiteerd hebben. 
Momenteel is het beheer echter veel 
grootschaliger of worden de oevers aan 
hun lot overgelaten en treedt verlanding 
op. 

Door de water- en oeverbeheerders 
wordt sinds kort weer gestreefd naar 
natuurvriendelijk water- en oeverbeheer 
(zie bijvoorbeeld Wansink & Lanting 
1994). Het beheer van de wateren en 
hun oevers is echter vooral gericht op 
vogels en planten, voor zoogdieren 
wordt nog niet veel gedaan. Wateren en 
oevers die aantrekkelijk zijn voor vogels 
en planten zijn nleestal ook aantrekke
lijk voor zoogdieren, lnaar er zijn een 
aantal lnaatregelen die genomen moe
ten worden speciaal voor zoogdieren en 
dan met nanle voor de Rode Lijst-soor
ten. 

Oever- en watervegetatie 
Voor de nleeste oeverbewonende zoog
dieren is een gevarieerde oever- en 
watervegetatie gunstig. Gevarieerde 
vegetatie biedt namelijk een veelzijdig 
aanbod van voedsel. De watervegetatie 
trekt bijvoorbeeld vissen en mnfibieën 
aan, het voedsel van de otter en de 
Europese nerts. Waterinsekten die tus
sen de waterplanten leven dienen als 
voedsel voor de waterspitsn1uis en de 

Uitgestrekte rietvelden beschermen de oevers tegen 
afkalving en bieden zoogdieren schuil mogelijkheden. 
Foto Dennis Wansink 

Însekten die aan en boven het waterop
pervlak leven worden gegeten door 
vleermuizen. De vegetatie op de oever 
trekt slakken, vogels en kleine 

aan, welke weer gegeten 
worden door otter en waterspitsmuis. 
De planten zelf en hun zaden dienen als 
voedsel voor de noordse woelmuis en 
de bever. Voor deze laatste twee som·ten 
is het dat er verschillende 
plantensoorten aanwezig zijn omdat 
deze elk seizoen een ande~ 
re hebben (zie bijvoor-
beeld N olet 1994). 

De biedt de zoogdieren ook 
beschutte waar ze kunnen rus-
ten of hun kunnen werpen. Het 
biedt zowel beschutting tegen de ele
nlenten, als verstoring door nlen
sen en andere dieren. Zo trekken noord
se woel111uizen zich terug in de hoge 
vegetatie in de natte delen van de oever, 
als hoger op de oever koeien het gras 
kort houden (Van der Vliet 1993). Otters 
in Schotland lnaken hun rust- en slaap
plaatsen bij voorkeur in rietvelden, 
nloeilijk bereikbaar voor mensen en 
grote landroofdieren (Kruuk 1995). 
Waarschijnlijk gold dit ook voor de 
otters die ooit in de lage landen leefden. 
Rietvelden bieden ook de waterspits
ll1uizen, die in het veenweidegebied en 
langs de nleren leven, de ideale con1bi
natie van veel voedsel en een beschuHe 
plek (Schröpfer 1985). 

De water- en kan ech-
ter ook een belenlnlering vormen. Dit 
geldt bîjvoorbeeld voor de watervleer
l11Uis en de meervleermuis die insekten 
van het wateroppervlak pileken. Een 
watervegetatie die een groot deel van 
het wateroppervlak bedekt is dan nade
lig. Dit zal vooral spelen bij de kleine 
waterpartijen. 



Zoogdieren die in het water voedsel zoeken, zoals de 
otter, moeten regelmatig aan land komen om zich te 
poetsen. Foto Johan de Meester 

Oeverstructuur 
De vacht van zoogdieren houdt in het 
water slechts gedurende een beperkte 
tijd zijn isolerend vermogen, waardoor 
de dieren langzaanl afkoelen. Dit bete
kent dat de oeverbewonende zoogdie
ren, die regelmatig in het water konlen 
om daar voedsel te zoeken, makkelijk 
weer aan land moeten kunnen komen 
om het isolerend vernlogen van hun 
pels te herstellen, bijvoorbeeld door 
zich te poetsen. De overgang van land 
naar water nloet daaronl niet te steil 
zijn. 

Hier zijn natuurlijk nuanceverschil~ 
len, want wat steil is voor een water
spitsmuis is dat niet voor een otter. 
Daarbij konlt dat waterspitsmuizen juist 
langs steile oevers hun prooien zoeken. 
Een oever die voor waterspitsmuizen 
interessant is lnoet dus zowel steile als 
glooiende delen bevatten. Deze afwisse
ling in oevers1ructuur moet dan aanwe
zig zijn binnen een oppervlak van 80 tot 
200 vierkante llleter, het leefgebied van 
een waterspitsmuis. Voor de otter 
den andere maatstaven, want diens leef
gebied strekt zich uit over 5 tot 35 kilo
meter oever (afhankelijk van het gebied 
en de sexe). 

Een natuurlijk kronkelende beek als 
de Geul in Limburg, of een n1eer met 
afwisselend kale oevers~ begroeide 
oevers en rietvelden, of uiterwaarden 
met poelen, lnoerasbosjes en graslan
den zijn goede voorbeelden van terrei
nen waar meerdere van de oeverbewo
nende zoogdieren naast elkaar kunnen 
leven. 

Verdroging 
Voor oeverbewonende zoogdieren is 
verdroging uiteraard funest. Het bete-
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kent voor de meeste soorten verlies aan 
leefgebieden en voedsel. In het geval 
van de noordse woelmuis betekent ver
droging waarschijnlijk ook dat concur
rentie optreedt lnet de aardnluis en de 
veldnluis. Noordse woelnluizen kunnen 
goed overleven in drogere terreinen, 
zoals dllinvalleien, nlaar als de aardmuis 
en de veldlTIllis hier ook voorkomen 
verdringen zij de noordse woelmuizen 
naar de nattere terreinen. Voorkonlen 
lnoet dus worden dat eilanden met een 
populatie noordse woelmuizen, zoals op 
Noord-Beveland en in delen van de 
Biesbosch, verbonden worden met het 
vaste land. 

Watervervuiling 
Watervervuiling kan op verschillende 
manieren de oeverbewonende zoogdie
ren treffen. Het voedsel kan vergiftigd 
worden en verdwijnen, waardoor er 
lninder te eten is voor de zoogdieren. 
De zoogdieren kunnen het vergiftigde 
voedsel waardoor zij zelf vergiftigd 
raken. als het om olie-achtige stof-
fen de pels van de zoogdieren kan 
besmeurd raken waardoor deze zijn iso
lerend vermogen sneller verliest en de 
dieren eerder afloelen in het water. 

Van welke factor onze inheemse 
zoogdieren het mees1 te duchten heb
ben is niet bekend, ook niet welke stof
fen het schadelijkst zijn. Bij 
Anlerîkaanse nertsen die vis met PCB's 
gevoerd kregen llaln de vruchtbaarheid 
af. Voor andere marterachtigen, zoals 
Europese nertsen en otters, zou dit ook 
kunnen opgaan, maar dit is nog niet 
aangetoond. Bij meervleermuizen die 
foerageren in wateren ll1et zwaar ver
vuilde bodems is aangetoond dat accu
mulatie van O.a. PCB's optreedt via de 
prooidieren (met name muggen). Of 
deze accumulatie ook negatieve effec
ten heeft op de vleern1llÎzen zelf is 
onbekend (Reinhold 1994). 

Dat de bevers het in de Gelderse 
Poort lllinder goed doen dan in de 
Biesbosch zou te nlaken kunnen hebben 
111et watervervuiling. Hetzelfde geldt 
voor het verdwijnen van waterspitsmui
zen uit bepaalde gebieden. De precieze 
relatie tussen watervervuiling en het 
verdwijnen van zoogdiersoorten is nog 
open voor discussie en onderzoek. 

Isolatie en versnippering 
Zelfs al is de interne kwaliteit van een 
waterrijk gebied goed, dan nog is het 
mogelijk dat de verscheidenheid aan 
zoogdieren daar laag is. Dit kan te 
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maken hebben met de geïsoleerde lig
ging van het gebied ten opzichte van 
andere waterrijke gebieden. Gebieden 
kunnen zo ver uit elkaar liggen dat ze 
onbereikbaar worden voor rondtrekken
de dieren. Ook kan er tussen gebieden 
een barrière aanwezig zijn die onneem
baar is voor bepaalde soorten. Edel
herten worden zelfs moedwillig in hun 
bewegingen beperkt door een raster. 

De afstanden die soorten kunnen 
afleggen vertonen grote verschillen, 
welke voornamelijk afhankelijk van 
de grootte van de soort (Van Apeldoorn 
1994). Noordse woelnlllÏzen komen zel
den verder dan enkele honderden 
n1eters en waterspitslnuizen tot één 
kilonleter, maar voor otters zijn meerde
re tientallen kilometers geen probleenl. 
De kans dat de dieren een ander gebied 
bereiken kan vergroot worden door te 
zorgen voor verbindingszones en voor 
111aatregelen bij barrières die de negatie" 
ve effecten beperken. 

On1dat het hier om oeverbewonende 
zoogdieren gaat liggen verbindingszo
nes in de vorll1 van waterwegen het 
meest voor de hand. Deze verbindings
zones Inoeten in principe aan dezelfde 
biotoopeisen voldoen als de leefgebie
den. Voor otters houdt men als vuistre
gel de volgende ll1aten aan: 
- onl de 500 meter rietoevers van nlini

l11aal 5 nleter breed of zogenaall1de 
wildbochten met flauw talud; 

- op regelnlatige afstanden (circa 500 
nleter) solitaire bomen of bOOlngroe
pen als schuil- en rustplaats~ 

- op afstanden van gemiddeld 3,5 kilo
nleter rustgebieden van 2 tot 5 hecta
re, Inet voldoende voedsel- en schuil
mo gelijkheden. 

Waar een waterloop een barrière in de 
vornl van een weg kruist nloet er onder 
het viaduct een looprichel aanwezig 
of moet op het land een tunnel aange
legd worden onder de weg door. In de 
betonnen structuren die tegenwoordig 
in de middenberm van wegen worden 
neergezet nloeten openingen uitge
spaard worden op plaatsen waar men 
overstekende zoogdieren kan verwach
ten (zie ook het hoofdstuk over 
Agrarische cultuurlandschappen). 

In Nederland heeft Rijkswaterstaat de 
taak op zich genomen al deze knelpun
ten te inventariseren en op te lossen 
(Rijkswaterstaat 1990 en 1995 en Winter 
1993). Ook enkele Nederlandse provin
cies hebben zo'n inventarisatie uitge
voerd (Friesland, Noord-Holland en 
Zeeland). In Vlaanderen zijn dergelijke 

Zonder rasters zou de verspreiding van edelherten 
veel groter kunnen zijn. Foto Pieter EIbers 

Voor sommige zoogdieren is zo'n kanaal een barrière. 
Voor andere, zoals de meervleermuis, juist een 
belangrijke verbindîngsroute. Foto Martijn de Jonge 

activiteiten voorbereid voor de Schelde, 
de Maas, de IJzer, de Nete en het Oost
en Westvlamnse krekengebied. 

Een apart probleenl vormt de meer
vleernluis. Deze vleermuis jaagt boven 
open water, maar gebruikt gebouwen in 
dorpen en steden als verblijfplaats. De 
afstand tussen de verblijfplaats en het 
voedselgebied kan meer dan 15 kîlonle
ter bedragen. Tijdens de tocht van de 
verblijfplaats naar het voedselgebied 
volgt de meervleermuîs bij voorkeur 
brede watergangen. Het ontbreken van 
dergelijke watergangen of van geschikte 
gebouwen zou kunnen verklaren waar
om meervleermuizen soms in een 
waterrijk gebied ontbreken. 

Bijvangsten 
De ene soort wil men houden, de ande
re wil men juist kwijt. Dit leidt nogal 
eens tot conflicten. Zo gebeurt het 
regelmatig dat in vallen bedoeld voor 
muskusratten ook andere oeverbewo-



Bij het aanwijzen van gebieden die belangrijk zijn 
voor watervogels zou ook rekening gehouden kunnen 
worden met het (mogelijke) voorkomen van de 
noordse woelmuis. Foto Dick Klees 

nende zoogdieren terecht konlen 
(MeLckebeke 1986, Niewold 1993). De 
ideale oplossing is er nog niet, nlaar er 
wordt aan gewerkt. 

In het verleden verdronken er wel 
eens otters in palingfuiken. Als deze 
Rode Lijst-soort weer wordt uitgezet 
moeten maatregelen genomen worden 
die dit voorkomen. Het plaatsen van 
een raster met een maaswijdte van 8 
centimeter voor de ingang van de fuik 
biedt soelaas. 

Gebiedsgerichte maatregelen 
In 1975 werd de Conventie van Ramsar 
(Convention on Wetlands of Inter
national Importance especially as 
Waterfowl Habitat) van kracht. Zoals de 
naaln al zegt is deze conventie vooral 

Welke zoogdiersoorten zitten er in het riet? Uitleg 
over het leven in en het beheer van oevervegetaties. 
Foto Martijn de Jonge 

18 

bedoeld om waterrijke gebieden die 
belangrijk zijn voor watervogels veilig te 
stellen. Het zou goed zijn om het werk
gebied van deze conventie uit te breiden 
naar andere dieren, waaronder de oever
bewonende zoogdieren. Vooral gebie
den waar de, in Nederland endemische, 
ondersoort van de noordse woelmuis 
voorkomt zijn van internationaal 
belang. In deze gebieden kunnen dan 
grootschalige lnaatregelen genolnen 
worden, zoals zonering van streng 
beschernlde terreinen naar terreinen 
waar ook recreatie en landbouw moge
lijk zijn. 

Voor Vlaanderen heeft de Nationale 
Campagne Beschernling Roofdieren 
(NCBR) al een aantal gebieden 
genoemd die geschikt worden geacht 
voor grootschalige landschapsontwikke
ling ten behoeve van oeverbewonende 
diersoorten (Mets u & Van Den Berge 
1987). 

Onderzoek en Voorlichting 
We weten steeds meer over de zoogdie
ren die langs de oevers leven en over de 
factoren die verantwoordelijk zijn voor 
het verdwijnen van enkele van hen, 
lnaar er blijven lacunes in onze kennis. 
Zo is het niet duidelijk waarOln de 
bevers het in de Biesbosch beter doen 
dan in de Gelderse Poort. Ook is het 
onduidelijk of het nodig is on1 het water 
volledig gezuiverd te hebben van 
miIieuvervuilende stoffen voordat we 
otters of Europese nertsen uitzetten, of 
is een lneer natuurlijke en gevarieerde 
oeverstructuur voldoende? Kan men de 
aanwezigheid van de waterspitslnuis 
gebruiken als maat voor de kwaliteit van 
een watersysteem? Hoe kan nlen de 
poplliatiegroei van de muskusrat tempe
ren en die van de Rode Lijst-soorten 
stinluleren? Worden de mitigerende 
(verzachtende) maatregelen ver
keerswegen ook echt gebruikt door oe
verbewonende zoogdieren? Voor de 
water- en oeverbeheerders is het boven
dien belangrijk te weten welke ZOIOg(11er
soorten langs hun oevers voorkomen of 
zouden kunnen voorkomen. 

Oln het natuurvriendelijke water- en 
oeverbeheer, dat hier en daar al nage
streefd wordt, effectief te lnaken is 
beantwoording van deze vragen noodza
kelijk. Vooruitlopend hierop is het 
belangrijk de water- en oeverbeheer
ders, n1aar ook de burgers (recreanten) 
bewust te maken van het belang van de 
waterrijke gebieden voor onze inheemse 
zoogdieren. 
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Isolatie ~u v~rsnippering 
JuNederland en België legt de 111enS 
eel1 steeds groter beslag op de ruim.,. 
te. Wie wel eens een kaart of een 
satêlietopname van West·Ell,ropa 
fleeft be}{ekellzall1et zijn opgevcllen 
dat in Nederland, België en het 
Rllhrgebied de hoogste dichtheid aan 
~tedel1ell verkeerswegen te vinden 
is. Het totale wegennet in Nederland 
heeft een dicptheid van 3,0 ~rn per 
gm:?; in Vlaanderen zelfs 4,2i(m per 
kro2: een .record in West Europa. Het 
areaal aau steclen en verkeerswegen 
zal de komende j?Ien nog verder toe.,. 
nemen. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
(RIVM) verwaçht dat in 2Q10 17 % 
van de ruimte in Nederland door ste
del1 e11 verkeerswegen in, beslag zal 
zijn genomen (Langeweg 1988). De 
gewestplannen in het Vlaamse 

gewest reserveren supplementair 
alvast 3~9% voor illdufJtriezones en 
zones voor KMO's. 
Gebieden waar dieren ongestoord 

kunnen leven worden steeds kleiner 
en zeldzamer. Bovendien worden 
deze in toenelnende luate van elkaar 
gescheiden door steden, landbouw
gebieden, industrieterreinen en door 
barrières als (spoor)wegen en kana
len. Er zijn drie problemen waar 
zoogdieren mee te 111akell krijgen. 
1. Naarmate een gebied kleiner wordt 
kunnen er minder individuen van 
een soort leven. De kans dat de pop
ulatie in dat gebied uitsterft door de 
Iladelige effecten van inteelt of door 
catastrofes, zoals ziektes, predatie of 
een afllaIne van het voedselaanbod~ 
is dan groot. Een groot zoogdier, 
zoals de das of het edelhert, zal hier 
eerder last van hebben dan een klein 
zoogdier, zoals een muis of een 
konijn. Het kleiner worden van leef
gebieden wordt versnippering ge
noemd. 
2. Hoe verder geschikte leefgebieden 
uit elkaar liggen of hoe harder de bar
rière tussen geschikte leefgebieden, 
hoe moeilijker het voor zoogdieren is 
- vooral voor hen die niet kunnen 
vliegen - om van het ene gebied naar 
het andere te trekken. Een gebied 
waar een soort is uitgestorven zal dan 
niet snel geherkoloniseerd worden, 
ook al is het gebied zelf geschikt. Dit 
geldt voor de kleine zoogdieren in 
sterkere lllate dan voor de grotere 
zoogdieren. Dit noemt luen isolatie, 

Een bos doormidden gesneden door een autosnel
weg. Foto Johan de Meester 

3. Het vorige punt gaat ook op op een 
kleinere schaal, namelijk als het rust
gebied niet hetzelfde is als het voed
selgebied. Vleerrnuissoorten die sla
pen in huizen in een dorp en hUll 

voedsel vangen boven water buiten 
het dorp zijn een goed voorbeeld: er 
is een litniet aan de afstand die zij 
kunnen overbruggen. Het geldt ech
ter ook voor ~ndere zoogdieren, 
zoals voor otters die rusten op bet 
land en voedsel zoeken in het water 
of voor dassen die slapen in het bos 
en voedsel zoeken in de onlliggende 
weilanden. Barrières als steile oevers 
(kanalen) of wegen die tussen de 
rust- en voedselgebieden liggen 
beperken de overlevingskansen van 
deze dieren. 
De rijks- en regionale overheden, de 

terreinbeheerders en de weg- en 
waterwegbeheerders zijn zich al een 
tijdje bewust van deze hedreigingen 
en proberen de nadelige effecten van 
versnippering en isolatie zo veel 
mogelijk te verzachten (zie kader 
EHS en GHS). Meer dan dat is het 
ook niet, want elke nieuwe weg of 
stadsuitbreiding betekent weer iets 
minder rU11nte voor zoogdieren. ~ 



Bosrijke gebieden kunnen veel soorten zoogdieren her
bergen. Het rijkst zijn de oude loofbossen lnet veel 
ondergroei en veel afwisseling in de vegetatiestructuur. 
Hier kunnen wel 20 soorten voorkonlen (Van Vuure 
1985). Tweederde van de Rode Lijst-soorten in 
Nederland en Vlaanderen bestaat uit soorten die afhan
kelijk zijn van boslandschappen. 

Een gevarieerd bos herbergt veel zoogdiersoorten. 
Foto Pieter EIbers 

Sommige zoogdiersoorten houden zich 
vooral op binnen de beslotenheid van 
het bos Dit geldt bijvoorbeeld voor 
boommarter, eekhoorn en grote bos
InuÏs. Andere soorten verkiezen juist de 
afwisseling van bos met stukken gras
land, water, heide, akkers of 
bebouwing. Voorbeelden hiervan zijn 
das, franjestaart en eikehnuis. Voor 
zoogdieren is het belangrijk on1 het bos
landschap in zijn totaliteit te bekijken. 

Teloorgang van het boslandschap 
De teloorgang van het boslandschap in 
Nederland en Vlaanderen startte al in de 
Middeleeuwen met grootschalige kap 
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ten behoeve van scheepsbouw, woning~ 
bouwen brandhout. De achteruitgang 
bereikte top in de twintigste eeuw. 
Veel bossen en heidevelden werden ont
gonnen tot agrarisch gebied. Andere 
werden Olngezet in woongebied, indus
trieterrein of recreatie-oord. Veel bos
sen werden steeds intensiever beheerd 
ten behoeve van de houtproduktie. 

Momenteel worden weer nieuwe bos
sen aangelegd en neemt het aantal oude 
bossen toe door een minder intensief 
beheer. De lneeste bossen hebben nu 
last van verzuring, vermesting en ver
droging. Bossterfte is thans een alge-
111een erkend probleem (Al 1995). 

Deze ontwikkelingen hebben hun uit
werking op de zoogdierfauna niet 
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gelnist. Eeuwen geleden verdwenen 
wolf, beer en wilde kaL Tussen 1960 en 
nu zijn nog eens 18 soorten in de geva
renzone beland: 13 in Vlaanderen en 18 
in Nederland. 

Om welke zoogdieren gaat het 
Elke soort heeft zijn eigen p lek in het 
bosecosysteen1. Grofweg kan onder
scheid gemaakt worden tussen vier 
groepen. 

Knaag{lÎeren en Însekteneters 
Dit zijn de 'kleintjes' onder de zoogdie
ren. Het betreft spitsmuizen, haasachti
gen, eekhoorn, slaapmuizen, ware mui
zen en woelmuizen. Het zijn vrijwel 
zonder uitzondering kortlevende dieren 
n1et een verscholen levenswijze en een 
klein leefgebied (niet groter dan enkele 
hectare). Ze zoeken hun voedsel (plan
tedelen of insekten) in of op de boden1. 
Enkele, zoals eekhoorn, bosmuis, rosse 
woelmuis en hazelJTIuis bewonen ook 
de bomen. 

De drie kleine soorten die op de Rode 
Lijsten staan (hazelmuis, eike!nlllÎs en 
grote bosmuis) zijn sterk in aantal en 
verspreiding achteruitgegaan on1dat hun 
leefgebieden versnipperd zijn geraakt -
waardoor geen herkolonisatie mogelijk 
1s - en de differentiatie in de ondergroei 
van bossen - nodig voor voedsel en voor 
beschutting is afgenon1en. Ook 
onzorgvuldig beheer leidt soms tot 
lokaal uitsterven, zoals het rigoureus 
snoeien van wegbennvegetaties, waar 
hazelInuizen hun nesten hebben. 

Vleermuizen 
Dit is, n1et 12 soorten, de grootste groep 
onder de bosbewonende zoogdieren. Er 
kan onderscheid gemaakt worden in 
soorten die in het bos slapen en foera
geren (franjestaart, grootoorvleermuis 
en baardvleern1uis), soorten die in het 
bos hun kolonies hebben, n1aar buiten 
hei bos foerageren (rosse vleern1uis, 
bosvleermuis en ruige dwergvleernllIÎs) 
en soorten die in het bos foerageren, 
n1aar hun kolonies daarbuiten hebben 
(grote en kleine hoefijzerneus). Allen 
zijn insekteneters. 

Dat elf soorten momenteel op de 
Rode Lijsten staan, hangt nauw san1en 
n1et het bosbeheer dat gericht is op 
houtproduktie of op een parkachtig 
landschap. Door het noodzakelijke 
intensieve beheer verdwijnen geschikte 
rust- en koloniebOlnen en is het aanbod 
aan insekten n1inder dan in natuurlijke 
bossen. 

Nest van een hazelmuIs in een wegberm met bra
menstruiken. Foto Oennis WansÎnk 

Roofdieren 
Karakteristiek voor het bos waren drie 
soorten die in Nederland en Vlaanderen 
zijn uitgestorven: wolf, beer en wilde 
kaL Nog aanwezig zijn zes lnarterachti
gen en de vos. Het betreft dieren met 
kleine (wezel: tot 25 hectare) tot grote 
leefgebieden (vos: 100 - 400 hectare), die 
in hun voedselkeuze niet zo kieskeurig 
zijn; zowel dierlijk als plantaardig voed
sel wordt genuttigd. Een soort als de vos 
heeft zich zelfs goed weten te handha
ven door zich aan te passen aan de 
lnens. Andere soorten lukte dat minder 
goed. 

Twee soorten staan op de Rode 
Lijsten: de bOOlnmarter en de das. 
Belangrijkste reden voor hun kwetsbare 
positie is waarschijnlijk verstoring door 
menselijke activiteiten en de hoge ver
keerslnortaliteit. De grote leefgebieden 
van beide soorten worden meer en meer 
doorsneden door wegen. In Nederland 
sterft jaarlijks 30% van de 2.000 dassen 
als gevolg van het verkeer. 

Grote herbivoren 
De soorten die thans nog in Nederland 
en in Vlaanderen voorkon1en zijn ree, 
edelhert en wild zwijn. In Nederland 
komt ook het damhert in het wild voor. 
Alleen de ree staat niet op een van de 
Rode Lijsten. 

Edelhert en wild zwijn waren in de 
vorige eeuw, als gevolg van de jacht vrij-



Een bos aangetast door zure regen. Foto Pieter EIbers 

wel verdwenen. Ult de resterende popu
laties en introducties ten behoeve van 
de jacht zijn sindsdien bestanden 
gegroeid die hoofdzakelijk binnen 
gesloten wildbanen worden gehouden. 
De aantallen wilde zwijnen en edelher
ten zijn hierdoor zeer beperkt. Dit ver
klaart waarom deze soorten nog steeds 
in de gevarenzone zitten. De beperkte 
verspreiding van het damhert heeft 
waarschijnlijk ook te nlaken lnet het 
ontbreken van geschikte biotopen, met 
nanIe in Vlaanderen. 

Oplossingen voor de problemen 
De zoogdieren in de Nederlandse en 
Vlaanlse boslandschappen hebben met 
een groot aantal verschillende proble
men te kanIpen. Allereerst zijn daar de 
drie algeinene problenlen versnippe
ring, isolatie en algemene milieukwali
teit, waarvoor op grote schaal maatrege
len ondernOlnen nloeten worden. 
Daarnaast zijn er maatregelen die speci
fiek voor de bosbewonende zoogdier
soorten genOlnen moeten worden. 

Tegengaan van versnippering en isolatie 
Hierop wordt niet te diep ingegaan, de 
probleillen zijn bekend. De oppervlakte 
bos is deze eeuw sterk afgenomen, 
waardoor de met bos bedekte stukken 
land steeds kleiner werden en de bossen 
steeds ve rder van elkaar gescheiden 
raakten. Wegen en kanalen tussen de 
bossen versterkten het isolement en 
lnaakten migratie tussen bossen voor de 
niet-vliegende zoogdieren zo goed als 
onmogelijk. 

Nu veel landbouwgronden uit pro
duktie worden genonlen, wordt door de 
overheid en door terreinbeheerders het 
areaal aan bos weer uitgebreid. Een stap 
in de goede richting. In Nederland is 
nlen op dit terrein verder gevorderd dan 
in Vlaanderen. Beide landen beschikken 

22 

echter over plannen voor de realisatie 
van een netwerk van natuurgebieden, 
waarin bossen een belangrijke compo
nent vormen (zie kader EHS en GHS). 

Verbeteren van de milieukwaliteit 
Onze bossen verdrogen en verzuren. 
Dit leidt tot sterfte, waardoor het areaal 
aan bos afneemt en dus bijdraagt aan de 
versnippering van de leefgebieden van 
bosbewonende zoogdieren. 

Verdroging en verzuring hebben ech
ter ook een subtielere invloed op de 
zoogdierfauna. Ze beïnvloeden het 
voedselaanbod. Door verdroging ver
dwijnen vochtminnende planten, welke 
vruchten droegen of insekten aantrok~ 
ken die door zoogdieren werden gege
ten. Door verdroging verdwijnen ook 
kleine waterpartijen waar vleennuÎzen 
op insekten joegen of roofdieren op 
anlfibieën. Zonder open water is er ook 
niets te drinken voor zoogdieren. In ver
zuurde bodems leven minder bodem
dieren, waaronder kevers en hun larven 
en regenwonnen, het voedsel van insek
teneters en dassen. 

Het verhogen van de grondwaterstand 
en het verminderen van zure regen 
de beste en meest effectieve oplossin
gen. Dit vraagt om een grootschalige 
aanpak, welke n1eestal lang op zich laat 
wachten. Beheerders zouden ondertus
sen kunnen proberen het water in hun 
terreinen vast te houden en de verzu
ring tegen kunnen gaan door, op 
beperkte schaal, te bekalken. 

Spec{fieke maatregelen voor zoogdieren 
selectieve kap 
Selectieve kap is geen nieuw gegeven 
voor de ervaren bosbeheerder, maar 
hier wordt gedoeld op het behoud van 
bOlnen met holen. Van de Rode Lijst
sooxten l11aken vooral de vleermuizen 
en de boonunarter gebruik van holtes in 
bomen. De hazelmuis, de eikelmuis en 
de grote bosmuis doen dit soms ook. 

Helaas gebeurt het nog regelmatig dat 
een boom omgehakt wordt waarin 
vleermuizen bleken te slapen. Eerst kij
ken dan doen is het advies. 

Mocht het onvermijdelijk zijn dat een 
holle boom gekapt wordt, zorg dan voor 
een alternatief, bijvoorbeeld een vleer
nluiskast of een b001111narterkast. 

vruchtdragende struiken en bomen bevor
deren 
Dassen, boommarters, de diverse mui
zen, eekhoorns, wilde zwijnen, allen 
eten in het najaar grote hoeveelheden 
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bessen, kersen, appels, brall1en en 
noten. Vleernluizen zijn eigenLijk de 
enige in onze bossen levende zoogdie
ren die geen vruchten eten. 

Hei is belangrijk om een diversiteit 
aan vruchtdragende struiken en bOlnen 
in een bos te hebben, want niet alle 
soorten dragen elk jaar vruchten. Met 
nanle van bomen als beuk en eik is 
bekend dat jaren nlet een grote en een 
kleine oogst elkaar onregelmatig afwis
selen. Soms produceren ze helemaal 
geen vruchten. Een diversiteit aan strui
ken en bonlen verlaagt de kans op een 
jaar zonder voedsel voor de zoogdieren. 

afwisseling van terrein typen vergroten 
Grote, gevarieerde loofbossen, afgewis
seld met kleinere eenheden helde, gras
land, water en struweel zijn het ideale 
leefgebied voor veel zoogdieren. Open 
enclaves in bossen zijn belangrijke 
voedselgebieden. Voor grote herbivoren 
zijn graslanden een belangrijke aan vul
ling in het voedselgebied. Dassen leven 
van de bodenlfauna in de graslanden. 
Vleermuizen doen zich tegoed aan de 
insekten in de structuurrijke randzone 
tussen bos en open terrein. 

De aanwezigheid van deze terreinty
pen is van zodanige betekenis voor 
zoogdieren - maar ook voor andere dier
groepen ~ dat zij eigenlijk in alle bosge
bieden bevorderd zou moeten worden. 
Daarbij kan de vuistregel gevolgd wor
den dat verspreid over elke honderd 
hectare bos minstens 10 hectare gras
land, water, struweel of heide in kleine 
eenheden zou moeten voorkomen. 

Iünvormige elementen bevorderen 
Lijnvormige bosschages vervullen vaak 
belangrijke functies voor zoogdieren. 
Zij kunnen voedsel en beschutting bie
den en een veilige verbinding vonnen 
tussen verschillende eenheden bos. 
Vooral in gebieden waar de bossen geï
soleerd van elkaar liggen kunnen lîjn~ 
vornlÎge bosschages versnippering voor
komen (Van Apeldoorn & Kalkhoven 
1991). Dat dit belangrijk is toont het 
voorbeeld van de rosse woelmuis. Deze 
bosbewoner is niet in staat on1 open ter~ 
reinen breder dan 50 m te passeren. 

Dassen en vleennuizen volgen bij 
voorkeur hagen en boonlwallen als ze 
onderweg zijn van hun slaapplaats naar 
hun voedselgebied. In het geval van de 
dassen kan hiervan gebruik genlaakt 
worden als men een tunnel wil aanleg
gen onder een weg die het bos van het 
voedselgebied scheidt: de tunnel moet 

Een versufte jonge boommarter hangt uit zijn hol. Het 
is binnen, waar nog meer boommarters zitten (het 
snuitje van één van hen Îs nog net te zien), veel te 
warm. Foto DÎck Klees 

Open plekken in het bos zorgen voor variatie in de 
vegetatiestructuur, waardoor het bos aan meerdere 
zoogdiersoorten leefruimte kan bieden. Foto Pieter 
Eibers 

daar komen waar de weg de haag of de 
boomwal kruist. 

In Nederland zijn van rijkswege goede 
instrumenten aanwezig om de aanleg 
van beplantingen door grondeigenaars 
te stimuleren, zoals de Regeling land
schapsonderhoud. Ook in Vlaanderen 
wordt sinds kort (nlei 1995) de aanleg en 
het onderhoud van lineaire landschaps
elelnentel1 gesubsidieerd. Daarnaast 
zijn er reeds enkele jaren tal van 
gemeentelijke en regionale initiatieven 
die de aanleg van dergelijke beplantin
gen stîmuleren (o.ln. de actie 'Behaag 
het landschap' in het Hageland). Het is 
zaak dergelijke beplantingen zodanig te 



Edelherten helpen, door de bast van bomen te vegen, 
een beukenbos gevarieerderte maken. Foto Johan de 
Meester 

situeren dat boselenlenten Blet elkaar 
worden verbonden. 

zomer- en l-vinterb;otopen aan elkaar kno
pen 
Veel zoogdieren vertonen, net als veel 
vogels, trekgedrag tussen zomer- en 
winterbiotopen. Zeer uitgesproken is de 
najaarsmigratie van grote herbivoren 
vanuit rivierdalen naar de zand
gronden in relatie tot de hoogte van het 
rivierwater. Dat in Nederland soorten 
van vochtige terreinen, zoals edelhert 
en wild zwijn, vooral voorkomen op de 
hogere droge zandgronden heeft te 
lTI.aken nlet het wildbeheer. Het is de 
vraag of zij zich hier in stand kunnen 
houden wanneer het bijvoeren wordt 
gestaakt. Dit probleenl kan opgelost 
worden door de ZOlner- en winterbioto
pen aan elkaar te knopen, bijvoorbeeld 
door grote natuurgebieden te creëren, 
waarin hogere zandgronden en uiter
waarden naast elkaar voorkomen. 
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Een geïntegreerde aanpak 
Het optÎlnale bos voor de ene ZO'Og41Ier
soort is niet het optimale bos voor de 
andere soort. Zo zijn eekhoorns 
bij een beukenbos en ook boonUllarters 

afhankelijk te zijn van beuken, 
waarin zwarte spechten hun holen 
maken. Voor soorten die atbankelijk 
zijn van een rijke bodemfauna, zoals 
insekteneters en dassen is een beuken
bos een dooie boel. Eikenbossen zijn 
veel rijker aan bodemleven. 

01n een zo gevarieerd mogelijke 
zoogdierfauna te krijgen (of te behou
den) is het belangrijk dat het bos zelf 
gevarieerd is. Dit geldt zowel voor de 
soortensaluenstelIing als voor de struc
tuur van het bos. Monocultures kUl1nen 
door omvormingsbeheer (Londo 1991) 
Ol1lgezet worden in fileer natuurlijke 
bosecosystenlen. De herbivoren die op 
de Rode Lijst staan kunnen hierbij zelfs 
helpen door bomen te schillen (edel
hert, daluhert) of de grond onl te woe
len (wild zwijn). 

Uitdunning en verwijdering van exoti
sche soorten kan het proces van onlvor
nling versnellen. Hierdoor ontstaan ook 
openingen in het bladerdek, waardoor 
ondergroei bevorderd wordt. De onder
groei biedt de kleine zoogdiersoorten 
luogelijkheden onl hun nesten te bou
wen, levert aan veel soorten voedsel 
(vruchten en insekten die tussen de 
planten leven of op de bloenlen af 
komen) en maakt dassenburchten 
onzichtbaar voor recreanten. 

In Vlaanderen staat sinds het uitvaar~ 
digen van het bosdecreet in 1992 het 
lllultifunctioneel bosgebruik voorop. 
Dit betekent dat naast houtproduktie 
ook natuurbehoud en recreatie in de 
beheersplannen moeten worden opge~ 
nomen. In Nederland wordt dit al in 
praktijk gebracht, lnaar in Vlaanderen 
komt hier voorlopig weinig van terecht. 
Belangrijk is dat men alle zoogdiersoor
ten, die men in het gebied kan verwach
ten, lneeneelnt În de beheersplanning 
en zich niet beperkt tot één tot de ver
beelding sprekende soort. 

Ecologische en Groene 
Hoofdstt:nctnur 
Met het uitbrengen van het Na
tu.tttbeleidsplal1 in 1990 introduceer
de de Nederlandse overheid hetjdee 
van de Ecologische Hoofdstructuur 
(ERS). Deze ERS bestaat uit kenl~ 
gebieden., natuurontwikkelingsgebie-



den en verbindingsgebieden. pe 
bedoeling van de EHS is ~rote een
heden natuur te bestendi$en of te 
ontwikkelen en dez~ natuurgebied.en 
onderling te verbinden. In de kernge
biedel1 en de natuurontwikkelîngsge
bieden is natuur de hoofdfunctie, De 
EHS wordt door de provÎncies verder 
uitgewerkt. Zij bepalen de exacte 
grenzen van de gepiedell, verwerven 
groJlden en gX(i;gel1 zorg voor cie 
inriGhting en het beheer. 
Ook Vlaanderen ontwikkelde een 

ecologische hlfrastruçtuur~ de Groe· 
l1;eHoofdstructuur (0 HS). Deze 
bevat naast de Nederlandse categp
rieëll ook natllurhuffergebieden. In 
tegenstelling tot Nederland werd de 
G RS nog niet officieel vastgelegd als 
beleidsinstrument door de Vlaamse 
Regering. Het blijft voql'10pig een 
vfige aflmin~stratieve t~kst dîezop:der 
geldig juridisch statuut nooit k@ uit .. 
~rQeien tqt een lq:acl1tdadig n~tU\;lr
b~lejdsplan. Onlangs werd dpor de 
Vlarunse. RegeI'in~ de Gewen~te 
RUÎI}ltelijke Structuur "lOOf het 
RuimtelijkStru,ctuurplan Vlaanderen 
(waarin de .. natuurlijke ... stn,lctuur is 
opgel1omen) vastgelygd. al~· toet$'lngs" 
kader voor nieuwe bestemmingswij~ 
zigingell en de opmaak van se.çtQriële 
plal1nel1, 

Een bedreigde soort als de das is nauwelijks gebaat 
bij de EHS en de GHS. Johan de Meester 

DeEHS en d~ (} HS OOlvatten onge
veer 20 % van respectievelijk de 
Nederlandse oppervlakte en de 
Vlaamse oppervlakte. In Nederland 
is het aandeel van de gebieden luet 
hoofdfunctie natuur tweemaal zo 
groot als in Vlaancleren (20,0 % tegen 
9,3 %). 

Het belang van. zowel de EHS als de 
GHS ligt hem in het feit dat op lan
delijk of gewestelijk niveau een 
beleÎ(.i wordt uitgewerkt Oln de 
natuur maximale kansen te bieden. 
Ook voor zoog:çti.eren is een de(gelij~ 
!re natuurbeleidsplat1I1ing noodzake
lijk. Versnippering van popul~ties en 
leefgebieÀ~J:l is éél1 van de lneest 
VOOJ:~Ql11Ç}n<ie oorzaken van de açb
terl..litgang of het ·verdwijnen van 
zoogdiersoortçn. Pe ERS el1- de 
GHS bieden hiervoor enÎge ~Qelaa$~ 
maar voor een aantal Ro<i~ Lijst
soorten is het niet voldoell·çle omdat 
hun bela;n~·ijk.ste leef~ebieden,. de 
cuJtuurgronde.n, jui$t buiten de EHS 
e'1l·GHS Hggell.Voorbeelden hierV?,11 
zijn de .hamst~r:~ cie das en d.e vèld
spitsmuis. Voor deze soorten zijn 
aa.;nvullende l'11~atregelen nodig. -1'J 



In grote delen van Nederland en Vlaanderen wordt de 
aanblik van het landschap bepaald door het agrarisch 
grondgebruik. Akkers en graslanden overheersen. In 
mindere of meerdere mate zijn kleine landschapsele
menten, boerderijen, wegen en kleine natuurterreintjes 
aanwezig. Ondanks het vaak intensieve grondgebruik zijn 
deze agrarische cultuurlandschappen het leefgebied van 
een groot aantal soorten zoogdieren. Zo ook voor elf van 
de Nederlandse Rode Lijst-soorten en voor twaalf van de 
Vlaamse Rode Lijst. Deze soorten lopen gevaar. 

Ook het agrarisch cultuurlandschap biedt aan een 
groot aantal zoogdiersoorten leefruimte. Foto Johan 
de Meester 

Voor ll1ilieukritische soorten, zoals 
boommarter, edelhert en hazelmuis zijn 
hier geen geschikte leefgebieden aanwe~ 
zig. Toch worden deze dieren soms in 
landbouwgebieden aangetroffen. Het 
betreft dan 111eestal dieren die rond~ 
zwerven en op zoek zijn naar voedsel. 
SOlllmige soorten zoogdieren hebben 
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zich duidelijk aan het cultuurlandschap 
aangepast en komen algen1een voor. 
Voorbeelden hiervan zijn bOSlllUis, ree 
en vos. Enkele soorten zijn aangepast 
aan kleinschalige, extensief gebruikte 
landbouwgebieden. Daartoe behoort 
een aantal Rode Lijst-soorten, te weten 
hamster, eikelmuis, veldspitsmuis, das 
en een aantal vleermuizen. 

Verandel'ingeu in het cultuurlandschap 
De meeste soorten zoogdieren worden 
aangetroffen in de kleinschalige cultuur-

26 



ZOOGDIER 19956(3) 

landschappen. Goede voorbeelden hier
van zijn nog te vinden in de Achterhoek, 
beide Lnnburgen, het Hageland, het 
Pajottenland en delen van de Kempen. 
Op een klein oppervlak is er een grote 
diversiteit aan voedselbronnen en 
schuilplaatsen en liggen beide dicht bij 
elkaar. De das vindt hier een loofbosje 
voor zijn burcht naast een door koeien 
beweid grasland met regenwonnen, de 
eikeltnuis vindt er boomgaarden met 
zijn lievelingsvoedsel en schuurtjes voor 
zijn nest, de hanlster vindt er graanak
kers nlet beschuttingbiedende heggen 
en graften, de veldspitslnuis zoekt in de 
kruidenrijke perceelscheidingen naar 
insekten. 

Schaalvergroting 
Door intensivering en schaalvergroting 
zijn de kleine landschapselelnenten ver
dwenen en zijn grote oppervlakten met 
monocultures van Engels raaigras en 
111aÏs ontstaan. Daardoor zijn geschikte 
rust- en voedselgebieden verdwenen of 
van elkaar gescheiden geraakt. Vooral de 
kleinere zoogdiersoorten hebben hier
van te lijden gehad: veldspitsmuis, hanl
ster en ondergrondse woelnluis ruimen 
het veld. Maar ook voor een vliegend 
zoogdier zoals de gewone grootoor
vleermuis is de afstand tussen de slaap
plaats (zolders) en foerageerplaats 
(insektenrijke terreinen, waaronder 
hoogstamboomgaarden en poelen) vaak 
te groot geworden (Kapteyn 1993). 
Enkel tolerante soorten, zoals bosmuis, 
egel, vos en ree, houden stand. 

Poelen met drinkwater voor vee zijn 
vervangen door badkuipen en sloten 
zijn gedempt. Hiermee zijn niet alleen 
de planten, insekten en amfibieën die in 
en langs de poelen en sloten leefden 
verdwenen, maar zijn er ook nlinder 
drinkplaatsen voor de in het wild leven
de zoogdieren. 

Met het verdwijnen van de kleine 
landschapselenlenten is op veel plaatsen 
ook de ecologische structuur van het 
landschap aangetast. Vleermuizen, nlar
terachtigen en woelmuizen gebruiken 
de opgaande landschapselementen, 
zoals houtsingels, heggen en kleine bos
jes, als tijdelijke rustplaats of als bakens 
waarlangs ze zich door het landschap 
verplaatsen. Verdwijnen deze bakens 
dml n10eten de dieren andere routes 
zoeken en kunnen dan in ongunstige 
terreinen terecht kornen, zoals steden. 
De voedsel- en rustgebieden raken van 
elkaar geïsoleerd en de nligratie tussen 
populaties wordt ben1oeilijkt. 

Een steeds schaarser wordend cultuurlandschapsty
pe: de hoogstamboomgaard. Het jachtterrein van de 
gewone grootoorvleermuis. Foto Johan de Meester 

Bestrüdingsmiddelen 
Door het gebruik van bestrijdingsmid~ 
delen verdwijnen akkeronkruiden en 
insekten, welke als voedsel dienen voor 
zoogdieren. Voorbeelden van vleermuî~ 
zen die hierdoor getroffen worden zijn 
de baardvleermuis, de gewone en de 

grootoorvleermuis, de ingekorven 
vleermuis en de vale vleennuÎs. De 
zoogdieren kunnen ook direct slacht~ 
offer worden van deze bestrijdingsmid
delen. Zo stierven rond het 
Meerdaalwoud enkele dassen die kleine 
hoeveelheden van het insektenverdel
gîngsmiddel 'temik' hadden binnenge
kregen (Criel 1990). 

Ook worden nog steeds bestrijdings
middelen gebruikt tegen de zoogdieren 
zelf, zoals rattengif dat wordt uitgelegd 
0111 schade aangericht door hamsters 
tegen te gaan. 

Grondbewerking 
Intensieve grondbewerking verlaagt 
eveneens het voedselaanbod. Veel ploe
gen heeft bijvoorbeeld een negatief 
effect op de bodemfauna. Hetzelfde 
geldt voor het scheuren van graslanden. 
Bekalking van graslanden (om de zuur~ 
graad van de grond op een verplicht 
niveau te houden) heeft daarentegen ~ 
binnen bepaalde grenzen - weer een 
positief effect op de bodemfauna. 

Het diepe ploegen, zoals tegenwoor
dig gebruikelijk is, beschadigt de onder
grondse burchten van kleine zoogdie
ren, waaronder de hamster. Of de 
halTIster hierdoor in aantal achteruit is 
gegaan is echter niet bekend. 

Verstedel{jking 
Tenslotte raakt het agrarische cultuur
landschap in snel tel1lpO verstedelijkt en 
wordt het steeds sterker doorsneden 



Houtstapels (hier met een marterkast er onder) bieden 
schuil mogelijkheden voor kleine marterachtigen. Foto 
Johan de Meester 

door kanalen, spoor- en autowegen. 
Niet alleen de steden beslag op 
de ruimte, ze vormen ook een barrière 
van beton, steen en asfalt, waar de 
grondgebonden zoogdieren niet langs 
kunnen. De leefgebieden raken versnip
perd en de sterfte door het verkeer en 
verdrinking neelut toe. Das, hanlster, en 
veldspitslTIuis lijden hieronder. 

Wat kunnen we voor de zoogdiel'en doen? 
Om de diversiteit aan zoogdieren in het 
agrarische cultuurlandschap te vergro
ten kan een aantal maatregelen 
fen worden, 

Randgebieden veUigstellen 
Veel van de Rode Lijst-soorten gebrui
ken meerdere landschapstypen tegelijk. 
Bijvoorbeeld het bos of het dorp onl te 
slapen en de graslanden, akkers en 
boomgaarden om te foerageren. Het 
veiligstellen van deze terreinen op korte 
afstand van elkaar is in het voordeel van 
de meeste zoogdiersoorten. Te denken 
valt aan graslanden langs bossen voor 
dassen en vleermuizen, akkers langs 
bossen voor wilde zwijnen en edelher
ten of hoogstamboomgaarden rond dor
pen voor grootoorvleermuizen en eikel
muizen. Door een aangepast beheer 
kunnen dergelijke randgebieden worden 
veiliggesteld. Samen met het zorgen 
voor graduele overgangen tussen de ver
schillende landschapstypen kan dit een 
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belangrijke bijdrage leveren aan het 
voortbestaan van de Rode Lijst-soorten. 

Landschapselementen creëren en beheren 
Toename van landschapseJenlenten, qua 
aantal en verscheidenheid, is bevorder
lijk voor de zoogdierfauna. De aanleg 
van bomenrijen, heggen, houtwallen, 
graften en het op natuurlijke laten 
ontstaan van kleine bosjes, ruigtestro
ken en overjarige grasranden zorgen 
voor meer levenskansen voor de Rode 
Lijst-soorten. Hetzelfde geldt voor het 
aanleggen van nieuwe drinkpoelen voor 
vee. Hiervan profiteren niet alleen de 
zoogdieren~ luaar ook tal van andere 
organismen zoals amfibieën en vogels. 

Een nliddel om schuilplaatsen te creë
ren voor de kleine zoogdiersoorten is 
het aanleggen van takkenwallen en 
houtstapels. Deze bieden schuilmoge
lijkheden voor de kleine nlarterachtigen 
en de diverse muizensoorten (o.a. Criel 
1990, Centrum voor Landbouw en 
Milieu 1994 en Jonker & Mulder 1994). 

Grondgebruik extensiveren 
Extensivering van het grondgebruik in 
landbouwpercelen werkt bevorderlijk op 
de zoogdierfauna. De ervaringen nlet 
het natuurvriendelijk beheer van akker
en grasranden zijn positief (Tew et a I. 
1994, Remmerzwaai & Voslanlber 1995). 
Om de hanlster nleer levensruinlte te 
geven kan gedacht worden aan beheers
overeenkOlusten nlet landbouwers om 
opnieuw zoals vroeger graangewassen 
aan te planten in de löss- en leernstre
ken en daarbij minder diep te ploegen 
met lichtere machines. Ook het treffen 
van een gedoogregeling, zoals reeds 
wordt toegepast voor de das, is een 
optie, 

Het gebruik van stalmest, in plaats 
van drijfnlest, moet bevorderd worden. 
StalInest heeft een positieve invloed op 
de bodenlfauna. Het sinds kort verplich
te injecteren van drijftnest (in 
Nederland) is mogelijk nog schadelijker 
voor de bodemfauna dan het gewone 
gieren, onldat het ook het leven dieper 
in de bodenl aantast. 

Verstedel(jking lande/ijk gebied 
voorkomen 
Door een weloverwogen ruimtelijk 
beleid moet voorkonlen worden dat 
bebouwing de open ruimte verder aan
tast. Dit geldt vooral in België, waar hui
zenbouw in het buitengebied nlinder 
aan regels gebonden is dan in 
Nederland. Een begin is genlaakt met 
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het Structuurplan Vlaanderen, waarin 
duidelijke keuzes worden gen1aakt. 

Wat de beste oplossing is - de comp
acte stad of juist verweving van stad en 
natuur - is nog open voor discussie (zie 
volgende hoofdstuk). De eerste zorgt 
voor een hard ere barrière tussen natuur
gebieden, de tweede voor een groter 
beslag op de beschikbare ruimte. Hier 
ligt een belangrijke adviserende taak 
voor de zoogdierbeschermende organi
saties. 

Opheffen van barrières 
Er zijn al vele maatregelen bedacht om 
de barrîèrewerking van wegen en kana
len op te heffen (o.a. Rijkswaterstaat 
1995). Hieronder enkele die in de agrari
sche cultuurlandschappen genomen 
kunnen worden. 

Zorg bij het aanleggen van sloten en 
kanalen voor flauw aflopende taluds, 
zodat te water geraakte zoogdieren weer 
aan land kunnen komen. Een rietoever 
voldoet goed en zorgt tevens voor 
bescherming tegen afkalving van de 
oever. 

Plaats În reeds bestaande wateren met 
steile, beschoeide oevers wildtrappen of 
maak op korte afstand van elkaar zoge
naamde wildbochten. Door bosjes op 
deze uittreeplaatsen aan te leggen zijn 
ze voor te watergeraakte dieren herken
baar. 

Zorg voor faunapassages onder of over 
verkeers- en spoorwegen. Bestaande 
viaducten kunnen aantrekkelijker 
gemaakt worden door ze te verlengen 
en er stobbenwallen onder te leggen. 
Aan weerszijde van de passage n10et 
een hoog en sterk raster geplaatst wor
den over een afstand van enkele hon
derden meters. In dit raster moeten 
poortjes zitten welke maar naar één kant 
open kunnen, zodat dieren die toch aan 
de wegkant van het raster gekomen zijn 
hier weg kunnen komen. 
- In de betonnen structuren die tegen
woordig in de middenberm van wegen 
worden neergezet moeten openingen 
uitgespaard worden op plaatsen waar 
tl1en overstekende dieren kan verwach
ten. 
- Waar een waterloop een weg kruist 
moet er onder het viaduct een looprî
chel aanwezig ZÜn, zodat de oeverbewo
nende zoogdieren de weg niet hoeven 
over te steken. Nog beter is een plas
dras oever. Ook hier n10et langs de weg 
een raster geplaatst worden. 
ln alle gevallen geldt dat goede afspra
ken gen1aakt moeten worden over het 

Het injecteren van drijfmest. Foto Martijn de Jonge 

Stobbenwallen onder een viaduct om het gebruik van 
deze passage door zoogdieren te bevorderen. Foto 
Dennis Wansink 

beheer van deze mitigerende (verzach
tende) maatregelen. Het functioneren 
van veel dassentunnels blijkt niet altijd 
even goed te zijn, omdat niet duidelijk 
is wie verantwoordelijk is voor het 
onderhoud, zoals het dichten van gaten 
in het raster, het onderhoud van de 
vegetatie rond de tunnel en dergelijke 
(Janssen 1994). --rf 



Van de 67 soorten zoogdieren die nu nog in België en 
Nederland in het wild leven kOlnen 46 soorten (690;0) 
regelmatig in de buurt van menselijke bewoning. Dat dit 
percentage zo hoog is, is niet zo verwonderlijk, want in 
het dichtbevolkte België en Nederland is het zo goed als 
onlTIogelijk om niet in de buurt van lTIenselijke bewoning 
te konlen. In elk landschap vind je huizen, alleenstaand 
in een bos of gegroepeerd tot een dorp in een cultuur
landschap. Van de soorten die op de Rode Lijsten staan 
zijn het vooral de vleernluizen die van de bebouwde 
omgeving afhankelijk zijn. Vier soorten staan op de twee 
Rode Lijsten. 

Wilde zoogdiersoorten worden steeds vaker aange
troffen in de bebouwde omgeving. Foto Johan de 
Meester 

een kerk. een typische bosbewo
ner als de b00111111arter maakt son15 
gebruik van huizen en schuren om daar 
haar jongen te werpen (zie Zoogdier 
4(3)). De meeste in het wild levende zoog

diersoorten beschouwen een enkel huis 
of een klein dorp als een onderdeel van 
hun en nlaken er gebruik 
van. Een groot aantal vleernlllÎssoorten 
heeft kraanlkolonies in de spouw
nluur van een huis of op de zolder van 
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Anders wordt het als een dorp uit
groeit tot een stad. Van het oorspronke
lijke landschap blijft dan weinig over en 
de soorten die daarvan afllankelijk zijn 
verdwijnen (zie vorige hoofdstukken). 
De bebouwde onlgeving vornlt boven-
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dien een barrière van steen, beton en 
asfalt, waardoor soorten van de meer 
natuurlijke landschappen in hun bewe
gingen beleillmerd worden. Dit kan al 
op kleine schaal zoals de lintbebouwing 
langs wegen in Vlaanderen of langs 
kanalen in Nederland. 

Uitbreiding van de bebouwde omge
ving betekent tevens een toenanle van 
de water- en bodel11vervuiling, de ver
droging, de verkeersintensiteit en de 
recreatiedruk in de Olnliggende land
schappen en het brengt de stadse dieren 
dichter bij de niet-stadse dieren, waar
door concurrentie kan optreden. Een 
voorbeeld van het laatste is de veldspits
n1uis die het in de buurt van n1enselijk 
bebouwing aflegt tegen de huisspits
l11Uis. De invloed van stadsuitbreiding 
reikt dus verder dan de ruinlte die door 
de gebouwen in beslag wordt genomen. 

Uitbreiding van de bebouwde omge
ving heeft ook nadelige gevolgen voor 
de gebouwbewonende vleermuizen. 
Weliswaar neenlt het aantal potentiële 
kolonie- en slaapplaatsen toe, maar het 
aantal foerageerplaatsen neenli af. 

De komende jaren zal een steeds groter 
deel van de beschikbare ruinlte in beslag 
worden genomen door dorpen en ste
den. Dit hoofdstuk gaat in op de n1aat
regelen die genonlen moeten worden 
on1 de bebouwde omgeving voor onze 
inheemse zoogdieren leefbaar te hou
den. Veel van de hier genoemde l11aat
regelen zijn ook toepasbaar in de land
schappen die in de andere hoofdstukken 
behandeld zijn. 

Uitbreiding van de bebouwde omgeving 
Uitbreiding van de bebouwde Olngeving 
kan op twee nlanieren plaatsvinden. 
Huizen worden zo dicht mogelijk tegen 
elkaar en op elkaar gezet, slechts van 
elkaar gescheiden door verkeerswegen 
(de c0111pacte stad) of tussen de huizen 
en verkeerswegen worden open ruimtes 
uitgespaard nlel vijvers, parken en tui
nen (verweving). De eerste bouwwijze 
beperkt de aanslag die op de beschikba
re ruinlte wordt gedaan, 111aar vonllt een 
onneen1bare barrière, waardoor natuur
gebieden van elkaar gescheiden worden. 
Bij de tweede wordt een groter beslag 
gedaan op de beschikbare ruimte, nlaar 
is de barrière minder sterk - mits de 
groenvoorzieningen voor de zoogdieren 
bereikbaar zijn. 

De compacte stad lijkt een aardige 
oplossing, on1dat er dan lueer ruinlte 
voor natuur beschikbaar blijft. De bar-

Een aantal vleermuissoorten (hier de gewone groot
oor) is sterk afhankelijk van gebouwen als rust- en 
kraamplaats. Foto Kamiel Spoelstra 

rièrewerking is echter zo groot nog ver
sterkt door de recreatieve voorzieningen 
die rond de stad aangelegd moeten wor
den voor de stedelingen - dat die 
natuurgebieden wel heel erg groot moe
ten worden willen populaties van grote 
zoogàîeren (edeihert, wild zwijn~ das, 
otter) hier overleven zonder menselijke 
hulp (bijvoorbeeld bijvoeren). 
Bovendien blijken in onze streken een 
aantal zoogdiersoorten juist afl1ankelijk 
van de con1binatie van bebouwde en 
natuurlijke omgeving. Sprekende voor
beelden hiervan zijn natuurlijk de 
gebouwbewonende vleernluizen, die 
hun rust- en kraamplaatsen in gebou
wen hebben en hun foerageerplaatsen 
in (parkachtige) bossen of boven open 
water. Ook soorten als de huisnluis, de 
zwarte rat, de huisspitSlTIuis~ de egel en 
de steenmarter lijken het in de bebouw
de omgeving beter te doen dan in het 
vrije veld. 

De bebouwde omgeving als leefmilieu 
Waarom zoeken zoogdieren de bebouw
de OlTIgeving op? De belangrijkste rede
nen zijn waarschijnlijk de grote diversi
teit aan biotopen binnen een klein 
oppervlak en het grote aanbod aan 
voedsel en aan schuil- en nestplaatsen. 

Zo zij n er diverse watertypen met of 
zonder oevervegetatie, waar waterspits
n1uis, nluskusrat, bruine rat en woelrat 
zich thuis voelen en meer-, water- en 
dwergvleermuizen op insekt en jagen. Er 
zijn tuinen in alle vonnen en maten met 
een gevarieerde plantengroei, waar de 
huisspitSlTIuis, de rosse woelnluis, de 
egel, de dwergvleernluis en de wezel 
kunt aantreffen. Vossen, dassen, steen
marters en bunzingen bezoeken vanuit 



Met de steenmarters in de steden en dorpen gaat het 
nu nog goed. Johan de Meester 

het buitengebied de tuinen op zoek naar 
voedsel. De laatvlieger en de dwerg
vleernluis worden aangetrokken door de 
zwernlen insekten die zich rond de lan
taarnpalen verzalnelen en hebben hun 
slaapplaatsen in de nabijgelegen huizen. 
In de sportvelden en speelweiden gra
ven konijnen en nlollen hun holen en 
zoeken dassen naar wormen. In de hui
zen werpen de gebouwbewonende 
vleennuizen~ de huismuis, de eikelnluis 
(alleen in Zuid Limburg en Vlaanderen) 
en de steenmarter hun jongen. 

Met uitzondering van de das en de 
eikelnluis het allemaal soorten die 
nu nog niet op de Rode Lijst staan, maar 
daar wel op kunnen komen als bij de 
inrichting en de uitbreiding van de 
bebouwde omgeving geen rekening met 
hun mogelijke aanwezigheid wordt 
gehouden. Het behoud van de diversi
teit aan biotopen binnen de bestaande 
of nog aan te leggen bebouwde O1nge
ving en het zorgen voor verbindingen 
lnet het buitengebied zijn daarvoor 
essentieel. 

Inrichting en beheer van de bebouwde 
omgeving 
Bij de inrichting en het beheer van de 
bebouwde O111geving gaat het O1n twee 
aspecten. Enerzijds het optimaliseren 
van de leefonlstandigheden voor de 
soorten in de bebouwde omgeving en 
anderzijds het minimaliseren van de 
negatieve effecten op de soorten in het 
buitengebied. Dit laatste is zo goed als 
onmogelijk. Alleen de barrièrewerking 
van de bebouwde omgeving kan gemini
lnaliseerd worden. Dit gebeurt op 
dezelfde manier als voor de soorten bin
nen de bebouwde omgeving, namelijk 
door het creëren en in stand houden 
van een ecologische infrastructuur door 
de gehele bebouwde omgeving. 
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Ecologische ÎI{fi'astructuur 
Belangrijk is dat de diverse groenvoor
zieningen nlet elkaar in verbindi ng 
staan en niet te klein zijn en dat aan
sluiting wordt gezocht met de natuur in 
het buitengebied. Eigenlijk zou de 
bebouwde omgeving opgeno111en 111oe
ten worden in de provinciale en gewes
telijke uitwerking van de Ecologische, 
respectievelijk Groene Hoofdstructuur. 
Dit vraagt om een integrale aanpak, 
waarbij cIe verschillende belangen zo 
goed nl0gelijk op elkaar afgestemd wor
den. Bergakker & Lampert (1994) geven 
een stappenplan dat gevolgd kan WOf
den om deze integrale aanpak in praktijk 
te brengen. Hierbij moet lnen bedenken 
dat de nlate van isolatie niet voor alle 
soorten hetzelfde is. Een goede klinl
mer als een steenll1arter heeft minder 
last van barrières als muren en schuttin
gen dan een das of een vos. Bosmuizen 

mobieler dan aardmuizen en rosse 
woelmuizen en hebben daardoor een 
geïsoleerd gelegen groene plek eerder 
ge(her)kolonîseerd dan de woelmuizen. 
Een groene piek midden in de bebouw
de omgeving, zonder open verbinding 
met de rand van de stad of dorp zal ech
ter altijd onbewoond blijven. 

Bij het creëren van een ecologische 
infrastructuur is het raadzaaIn in te spe
len op wat al bestaat. Het is namelijk 
gebleken dat een stukje groen dat in zijn 
oorspronkelijke staat is gehouden, nadat 
er huizen onlheen zijn gebouwd, meer 
zoogdiersoorten herbergde, dan een 
nieuw gecreëerde groene plek van 
dezelfde grootte (Dickman & Doncaster 
1987). Ook blijken spoorwegen en kana
len door zoogdieren gevolgd te worden 
Oln het centrum van de bebouwde 
omgeving te bereiken. Anderzijds vor
nlen de vele wegen en grachten juist een 
barrière voor zoogdieren. In het hoofd
stuk 'Agrarische cultuurlandschap' wor
den diverse nlaatregelen genoemd om 
de barrièrewerking van verkeers- en 
waterwegen op te heffen. Voor de kleine 
zoogdiersoorten blijken kale plekken in 
een stadspark overigens ook als een bar
rière te werken (Dicknlan 1987). 

Kleinschalig beheer 
Voor het creëren van een ecologische 
infrastructuur ligt de verantwoordelijk
heid bij het gemeentelijk bestuur. In 
Vlaanderen wordt hier al op ingespeeld 
door het opstellen van Gel11eentelijke 
Natuurontwikkelingsplannen 
(GNOP's). Op een kleinere schaal kan 
er echter ook het een en ander onder-
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nomen worden. Hiervoor draagt, naast 
de gemeente, ook de individuele burger 
een deel van de verantwoordelijkheid. 
Een groot deel van de bebouwde omge
ving is tenslotte particulier eigendom. 

Hu is ren 0 vaties 
Bij het opknappen van huizen kan men 
rekening houden nlet de volgende 
l11aatregelen. 

Geen milieu-onvriendelijke houtver
duurzamingsmiddelen gebruiken. Er 
zijn ook nlilieuvriendelijke produkten in 
de handel, die niet schadelijk zijn voor 
vleernlulzen. 
- Voordat met de renovatie begonnen 
wordt eerst kijken of er geen vleernlui
zen in huis zitten. Indien wel, dan pas 
beginnen met de renovatie als de dieren 
het huis verlaten hebben (vleernluizen 
zijn bij de wet beschernld!). 
- Bij het restaureren van muren openin
gen uitsparen, zodat vleern1LlÎzen nader· 
hand nog gebruik kunnen nlaken van de 
spouwmuur. Ook het creëren van nissen 
is een oplossing (vergelijkbaar met de 
nissen die vroeger voor gierzwaluwen 
werden gemaakt). 
- Indien nlen geluidsoverlast heeft van 
steenmarters, muizen of vleermuizen, 
breng dan een geluidsisolerende laag 
aan tussen de zolderkamer en de vlie
ring of zoek contact filet deskundigen. 
- Het ophangen van vleernluiskasten 
biedt enige soelaas, maar de typische 
gebouwbewonende vleermuizen zijn 
hier niet nlee geholpen. Bovendien zijn 
de vleermuiskasten ongeschikt voor het 
huisvesten van grote kolonies. 

Tuinen en stadsparken 
- Zorg voor vruchtendragende struiken 
en bonlen, waar o.a. de eikelnluis op af 
komt. 
- Een gevarieerde bloen1fijke tuin trekt 
insekten aan, waar dan weer vleermui
zen en insekteneters baat bij hebben. 
- Een dichte ondergroei biedt schuihno
gelijkheden aan egel, spitsnluizen, woel
muizen en wezeL Dit bereikt men door 
een nlinder intensief beheer (zie 
Argeloo & Smit 1993). 
- Een dichte vegetatiestructuur in een 
stadspark blijkt een belangrijkere factor 
te zijn voor het al dan niet voorkomen 
van zoogdieren dan verstoring door 
recreanten. 
- Niet alleen variatie in de breedte is 
van belang, maar ook in de hoogte. 
Probeer dus zowel een kruidlaag, een 
struiklaag als een bOOlnlaag te creëren. 
- Geen gif gebruiken voor de bestrijding 

Als ze bereikbaar zijn voor rondtrekken dieren, bieden 
stadsparken vele mogelijkheden voor zoogdieren. 
Foto Dennis Wansink 

Vleermuiskasten kunnen holle bomen niet vervan
gen, omdat ze meestal geen grote kolonies kunnen 
huisvesten. Foto Dennis Wansink 

van onkruid en insekten. 
- Voerplaatsen voor vogels trekken ook 
zoogdieren aan, zoals muizen, eek
hoorns, vossen en huiskatten. Als men 
die niet wil, dan 1110et men geen voer
plaatsen maken. Het voer op een hoge 
plaats leggen of hangen houdt de zoog
dieren niet weg, omdat de meeste goed 
kunnen klinl1nen. 
- Laat holle bomen staan (eerst kijken, 
dan doen) of, als die er niet zijn, hang 
nestkaslen op voor vleernluizen, eikel
muizen en hazelmuizen. 

Voor de kleine marterachtigen kunnen 
in de stadsparken houtstapels opgewor-
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pen worden, desnoods met een marter
kast eronder. Voor de houtstapels kan 
het snoeihout gebruikt worden dat bij 
het onderhoud van het stadspark 
beschikbaar komt. 

Speciale voorzieningen voor vleermuizen 
Voor vleennuizen worden al op een aan
tal plaatsen speciale voorzieningen aan
gelegd, waar de dieren in kunnen over
winteren. Soms worden voorzieningen 
voor vleermuizen opgenomen in objec
ten die voor andere doelen gebouwd 
worden, zoals geluidswallen. De effecti
viteit van deze voorzieningen is wisse
lend. Factoren die hierbij een rol spelen 
zijn: 
- de klimatologische omstandigheden in 
het object. Heerst er de juiste tempera
tuur en vochtigheid en tocht het niet te 
veel. 
- de 'zichtbaarheid'. Voor een langsvlie
gende vleermuis moet het duidelijk zijn 
dat het object toegankelijk is, bijvoor
beeld door een grote opening in de bui
tenluuur en kleine nissen binnenin. 

Alleen als de klimatologische condities goed zijn, 
worden kunstobjecten door vleermuizen gebruikt, 
waaronder deze baardvleermuis. Foto Dick Klees 
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- het object moet ontoegankelijk zijn 
voor mensen. 
- er moeten al vleermuizen in de on1ge
ving voorkOluen. 
In het algemeen worden bestaande 
objecten beter gebruikt dan nieuw 
gebouwde. Dus, beter een oud, verval
len huis laten staan en misschien iets 
aanpassen, dan een nieuw object creë
ren. 

Bestrijding 
Zoogdieren zorgen nogal eens voor 
overlast. Ze eten van voedselvoorraden, 
brengen ziektes over, poepen in huizen 
en knagen aan kabels. Naarmate het ste
delijk milieu zich uitbreidt zullen de 
confrontaties tussen mensen en zoog
dieren toenemen en zal men wellicht tot 
de bestrijding van de zoogdieren willen 
overgaan. 

Directe bestrijding is slechts zelden 
het meest effectieve middel om een 
populatie te reguleren. Zo breidt de 
zwarte rat zich in Nederland geleidelijk 
weer uit, ondanks intensieve bestrij
ding. De populatieafname in de eerste 
helft van deze eeuw was vooral het 
gevolg van een andere luanier van 
opslaan van granen: het voedsel van 
zwarte ratten. In plaats van opslag in 
boerderijen en pakhuizen werd het 
graan direct naar silo's gebracht. 
Voedselgebrek leidde dus tot een popu
latieafname. De zwarte rat heeft nu een 
nieuwe opslagplaats van granen ont
dekt: de (pluim)veestallen en varkens
fokkerijen. 

Zorgen voor weinig voedsel en/ of 
schuilplaatsen is daarOln een effectieve
re maatregel Oln zoogdieren die men 
niet wenst binnen de perken te houden 
dan directe vervolging. Minder rond
slingerend afval en voedselresten 
maken het stedelijk milieu bijvoorbeeld 
al een stuk onaantrekkelijker voor vos
sen en ratten. 

Huisdieren 
In het stedelijk milieu leven niet alleen 
veel mensen, nlaar ook hun huisdieren. 
Loslopende honden pakken wel eens 
een konijntje~ lnaar vooral katten blijken 
goed in het vangen van zoogdieren. 
Katten zijn goede klimn1ers en kunnen 
vrij rondlopen, zodat ze alle gelegen
heid hebben on1 de bebouwde omge
ving af te struinen op zoek naar kleine 
zoogdieren. Dat ze nluÎzen vangen is 
bekend, maar ze zijn ook in staat vleer
muizen te vangen (Bekker & Mostert 
1991). De katten plukken de vleermui-



zen uit de 1 ucht als deze hun zomerver
blijfplaats verlaten of overvallen de 
vleernluizen tijdens hun slaap op zol
ders. De katten worden door het roepen 
van de vleernluisjongen geattendeerd 
op een kolonie en het zijn dan ook voor
al vrouwtjes vleennuizen die gepakt 
worden bij het verlaten van de kolonie. 
In de nazonler worden de katten vooral 
aangetrokken door de baltsroep van 
mannetjes vleennuizen. Let daarom bij 
de plaatsing van de vleermuiskasten en 
het 111aken van uitvliegopeningen in 
muren erop dat ze onbereikbaar zijn 
voor huiskatten. 

Een huisdier dat ook een probleem kan 
gaan vormen is de halsband parkiet, een 
exoot die nogal eens uit volières ont
snapt en het dankzij zachte winters en 
bijvoeren goed doet in parken en tui-. 
nen. Hij broedt in holle bomen en con-

Met de batdetector of ultrafoon iS nachts op zoek 
gaan naar vleermuizen spreekt veel mensen aan. Foto 
Martijn de Jonge 

curreert daardoor met vleermuizen en 
andere boonlbewonende zoogdieren. 

Draagvlak en kennis vergroten 
Natuurbeheer in het stedelijk nlilieu 
kan niet zonder de medewerking van de 
bewoners. Het is daarolIl belangrijk dat 
zij ingelicht en voorgelicht worden over 
de natuur in de stad en de plannen van 
de gemeente. De Centra voor Natuur
en Milieu-educatie en bewonersgroepen 
kunnen hierin een rol spelen. 

Voor voorlichting is kennis nodig en 
wat dat betreft is het opvallend hoe wei
nig er bekend is over het voorkomen en 
de ecologie van zoogdieren in de 
bebouwde omgeving. Hier ligt nog een 
zo goed als onontgonnen terrein voor 
ecologen en voorlichters. --rl 
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Rode Lijsten zijn door mensen geschreven papieren rap
porten waar bedreigde soorten niet direct door behouden 
blijven. Het zijn rapporten voor mensen, niet voor die
ren. De Rode Lijst Zoogdieren luidt de alannklok voor 
de daarin opgenomen zoogdieren. De bedoeling is dat 
die alarmklok wordt gehoord en dat de hoorder tot daden 
overgaat. Of een Rode Lijst een zinvol alarmsignaal is 
geweest, zullen de bedreigde soorten over een tiental 
jaren zelf 'vertellen'. 

Op een Rode Lijst worden dieren geru
briceerd op grond van hun kwetsbaar
heid. Er is een aantal criteria geformu
leerd (zie hoofdstuk 1), waar 
zoogdiersoorten wel of niet aan vol
doen. Voldoen ze aan de genoenlde cri
teria dan worden ze op de Rode Lijst 
opgenomen, anders niet. Daarnlee zijn 
de zoogdieren van Nederland en 
Vlaanderen in twee groepen verdeeld: 
zij die op de Rode Lijst staan en zij die 
er niet op staan. 

Discl'iminatie 
Het gevaar van deze tweedeling zit in 
het eigen leven dat een Rode Lijst kan 
leiden. Al snel dreigt het misverstand 
dat uitsluitend voor de zoogdieren op 
de Rode LUst bijzondere lnaatregelen 
nodig zijn. Dit de soorten die drei
gen uit te sterven. Door de bank geno
nlen zijn Rode Lijst-soorten inderdaad 
kwetsbaarder dan de niet opgenomen 
soorten, luaar dat wil niet zeggen dat de 
niet opgenomen soorten geen aandacht 
behoeven. Niet opgenonlen mag niet 
leiden tot een 'uit het zicht' -houding. 
Juist bij algemene soorten blijft een ach
teruitgang lang gemaskeerd. De groep 
die niet op de Rode Lijst staat mag bij 
beheersmaatregelen niet buitengesloten 
blijven. Een goed natuurbeheer is een 
integraal natuurbeheer, gericht op het 
behouden van alle natuurwaarden (rood 
of niet-rood). 

Ondanks het gevaar van discriminatie 
van de niet opgenomen soorten heeft 
het opstellen van een Rode Lijst vanuit 
natuurbeheersoogpunt wel degelijk 
enige waarde. Een Rode Lijst geeft op 
de eerste plaats aan welke soorten onder 
een kritische drempel dreigen te ver
dwijnen. Men kan met de belangen van 
die soorten extra rekening houden door 

het nelnen van gerichte maatregelen 
(tabel 2). Vaak is de oorzaak van de 
bedreiging gelegen În de algenlene ver
slechtering van het landschap in onze 
landen. Alleen integrale beheerSll1aatre
gelen kunnen daar iets aan doen. De 
Rode Lijst-soorten hebben hierbij een 
signaalfunctie. Er zijn vier groepen voor 
wie dit signaal geldt: overheid, onder
zoekers, terreinbeheerders en particu
liere natuurbeschermers. 

Overheid 
De overheid is de bestuursÎnstantie die 
beleid moet scheppen aangaande ruin1-
teIijke ordening, milieu, landgebruik en 
dergelijke. Elke overheidslaag (rijk, pro
vincie, gewest, gemeente) dient op haar 
eigen niveau beleid te ontwikkelen. Het 
is de overheid die voorwaarden schept 
voor een goed natuurbeheer of een 
goed soortenbehoud. Dit kan door luid
del van subsidies (beheer, aankoop) of 
met een wettelijk instrumentariunl 
(natu urbeschermingswe t, bestrij dings
ll1iddelenwet). Bovendien stelt de over~ 
heid in hoofdlijnen het grondgebruik 
vast (planologie). Daarbij kunnen leef
gebieden voor diersoorten planologisch 
veilig gesteld worden, bijvoorbeeld door 
aanwijzing als natuurgebied. Daarnaast 
kunnen overheden ook zelf gerichte 
beschermingsluaatregelen uitvoeren. 
Denk daarbij luet name aan de aanleg 
van verkeers- en waterwegen en het tref
fen van lnitigerende of compenserende 
maatregelen. 

Een overheid die zich bewust is van 
haar verantwoordelijkheid ten opzichte 
van de natuur, zal die verantwoordelijk
heid ook omzetten in daden. De zoog
diersoorten die op de Rode Lijsten 
staan, zijn officieel als beschermens
waard aangemerkt en kunnen dus als 



ZOOGDIER 1995 6 (3) 

vergroting/ creëren soort- lokale creëren 
herstel ecologische specifiek herintro- schuil-
leef- verbindings- beheer ductie plaatsen 
gebieden zones leefge-

bieden 

Waterspitsmuis x 
Veldspitsmuis x 
Grote hoefijzerneus x x 
Kleine hoefijzerneus x x 
Baardvleermuis x x 
Brandt's vleermuis x x 
Ingekorven vleermuis x x 
Franjestaart x x 
Bechstein's vleermuis x x 
Vale vleermuis x x 
Meervleermuis x x 
Nathusius dwergvleermuis x x 
Bosvleermuis x x 
Mopsvleermuis x x 
Gewone grootoorvleermuis x x 
Grijze grootoorvleermuis x x 
Boommarter x x x x x 
Das x x x x x 
Otter x x x x 
Gewone zeehond x x 
Grijze zeehond x 
Tuimelaar x 
Bruinvis x 
Wild zwijn x x x x 
Damhert 
Edelhert x x x x 
Bever x x x 
Hamster x x x 
Noordse woelmuis x x x 
Grote bosmuis 
Hazelmuis x x x x 
Eikelmuis x x 

Tabel 2 Maatregelen die voor de Rode lijst-soorten ondernomen moeten worden. 

speerpunt én als kapstok gebruikt wor
den voor het te ontwikkelen beleid. De 
Rode Lijst-soorten doen dienst als trek
ker voor maatregelen die ook andere 
soorten ten goede komen. 

Onderzoekers 
Wetenschappelijk is een Rode Lijst 
meestal niet zo interessant. De Rode 
Lijst-soorten zijn vaak schaars en kwets
baar. Op enkele uitzonderingen na (das, 
wild zwijn, edelhert) zijn ze daardoor 
moeilijk toegankelijk voor onderzoek. 
Veel voorkomende soorten zijn derhal
ve meestal geschikter als onderzoeksob
ject. Effecten zijn aan grote populaties 
meestal beter meetbaar en het onder
zoek beïnvloedt veel nlinder snel de 
populatie. Vaak voldoen juist algen1ene 
soorten goed als monitorsoort: verande
ringen in hun leefgebied zijn snel zicht
baar (bijvoorbeeld aantalsveranderingen 
of opname van gifstoffen). Bij zeldzame 
soorten speelt bovendien het toevalsef
fect een grote rol en vaak zal de invloed 

van het onderzoek op een kwetsbare 
soort niet acceptabel zijn (extra bedrei
ging). 

Daar staat tegenover dat de gemeen
schap graag wil weten wat gedaan kan 
worden voor de Rode Lijst-soorten en 
of de genomen nlaatregelen ook effec
tief zijn geweest. Het feit dat soorten op 
de Rode Lijst staan 111aakt onderzoek 
aan en ten bate van deze soorten zeer 
maatschappelijk relevant. Door hun 
zeldzaanlheid is bovendien WeInIg 
bekend over de Rode Lijst-soorten. 
Onderzoek aan Rode Lijst-soorten 
levert altijd nieuwe inzichten op. De 
voorgaande hoofdstukken en de kaders 
bieden vele ingangen voor onderzoek. 

Terreinbeheerders 
Helaas dreigen de lage landen steeds 
lneer te degraderen tot woestijnen van 
cultuurland, waar natuurreservaten als 
een soort bloelnpotten uit olnhoog ste
ken. Veel van de kwetsbare zoogdier
soorte11, die nu op de Rode Lijst voor-
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De gewone grootoorvleermuis heeft het moeilijk În 
Vlaanderen. Op de Nederlandse Rode lijst wordt hij 
nÎet genoemd. Foto Kamiel Spoelstra 

komen, vinden noodgedwongen het 
zwaartepunt van hun voorkomen juist 
in die resterende bloempotten. Het zijn 
de laatst overgebleven streken of gebie
den die aan hun wensen voldoen. Dit 
legt een claim op de beheerder om die 
terreinen zo te beheren dat deze opti
maal voor de kwetsbare soorten behou
den blijven. 

Het voorkomen van Rode Lijst-soor
ten in zijn terreinen heeft voor de ter
reinbeheerder echter ook voordelen. 
Zowel naar de overheden en fondsen 
(subsidies), als naar het publiek en de 
andere grondgebruikers. Het voorko
men van de Rode Lijst-soorten levert 
een argument om het betreffende ter
rein te behouden en te reserveren voor 
natuur( ontwikkeling) ten opzichte van 
andere concurrerende grondgebruikers. 
Rode Lijst-soorten verhogen het draag
vlak om negatieve maatschappelijke 

ontwikkelingen van buitenaf te weer
staan. Naar het publiek geeft het voor
komen van Rode Lijst-soorten aan dat 
de terreinbeheerder een belangrijk en 
waardevol terrein beheert. 

Een terreinbeheerder heeft dus ener
zijds een bijzondere verantwoordelijk
heid voor de Rode Lijst-soorten op zijn 
terreinen (refugia), Inaar anderzijds 
geeft het hem ook een handvat richting 
publiek bij de promotie van zijn bezig
heden. 

Particuliere zoogdierbescherming 
De particuliere zoogdierbeschermings
organisaties (bijvoorbeeld VZZ en 
NCBR) vormen op zoogdiergebied het 
geweten van onze maatschappij. Het 
zijn de organisaties die opkomen voor 
de bescherming van de belangen van de 
natuur en voor de zoogdiersoorten in 
het bijzonder. Zij Inoeten overheid, ter
reinbeheerders en publiek wakker 
schudden en op hun verantwoordelijk
heid wijzen. De Rode Lijst vormt daar
bij een hulpIniddel. 



De particuliere zoogdierbeschernlers 
zijn de organisaties die veranderingen in 
de zoogdierpopulaties het eerst waarne
men. Doordat hun leden veel waarne~ 
mingen in de natuur verrichten en nauw 
bij de natuur betrokken zijn, zijn zij de 
eersten die achteruitgang waarnemen en 
zich bewust worden van de noodzaak 
om beschermende lnaatregelen te tref
fen. Vaak zit in deze organisaties veel 
kennis, luet nanle op plaatselijke situ
aties toegesneden veldkennis, die 
onmisbaar is voor de plannenmakers en 
beheerders, maar die ook gebruikt kan 
worden om het publiek voor te lichten. 

Op de zoogdierbeschermingsorganisa
ties rust de verantwoordelijkheid om de 
ontwikkelingen ten aanzien van de 
zoogdieren, en de Rode Lijst-soorten in 
het bijzonder, te volgen. Ze zijn de luis 
in de pels van overheden en terreinbe
heerders. Via overleg, publiciteit en 
desnoods via gerechtelijke procedures 
kunnen zij hun zienswijze 'promoten' 
en vaak ook afdwingen. De door de 
Vlamllse en Nederlandse overheid offi-

Voor de particuliere zoogdierbeschermingsorganisa
ties ligt er een belangrijke taak. Steun hen! Foto 
DennÎs Wansink 

eieel vastgestelde Rode Lijsten zijn 
daarbij belangrijke hulpnliddelen. 

Over tien jaar weten we het 
De Rode Lijst Zoogdieren biedt overhe
den een handvat hun beleid te ontwik
kelen, terreinbeheerders een mogelijk
heid zichzelf te prOllloten, onderzoekers 
nieuwe onderzoeksprojecten en zoog
dierbeschermingsorganisaties een mid
del OIU gerichte acties te ondernelnen. 

Heeft de Rode Lijst Zoogdieren zin? 
Die vraag kan pas over een tiental jaren 
beantwoord worden. Dml zal blijken of 
de Rode Lijsten effectief zijn geweest en 
de bedreigde zoogdiersoorten uit de 
gevarenzone zijn gekomen. Het publiek 
is getuige. --rl 
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Ruimte voor zoogdieretJ 
De Werkgroep Zoogdier'bescherrnhlg 
van de VZZ werkt aan een overle
vingsplan voor zoogdieren in 
N ~derland getiteld 'Ruil1~te vqor 
zoogdierelt' . Dit is e.en voortvloeisel 
uit de Rode Lijst Zoog4ieren. Het 
overlevingspl&11ID.pet de aanzet 
geven tnt diverse, nopdzakeliJke 
maatregelen voor zoogdier~lJ op het 
gebied van beheer, onderzoek, advi
sering, beJa.l'lgenb€}hartiging 6n voor
lichting, Het moet eell k.apstok bie
den voor lp,itiatieven. Van de VZZ, 
haar werkgroepen en de gelieerde 
organisaties! In Vlaanderen is een 
vergelijkbaar pl:;tn in vQorb.ereiding. 

Wa~rom eeQoverlevÎngsplan VOt)f 

z6ogtUeren? 
DeRode Lijst Zoogdieren geeft dui
delijk aan dj1ter voor Àe in het wild 
levende zOQgdieren maatregelen 
rnoetel1 worden getroffen, fUlders zal 
de diversiteit van 011z.e faUl1:a nog ver
d~r achteruitgÄaJ1. Oe lijst is weten
$(jl+,aPReHjk ol1de.rpouwd, heeft een 
brede bekendheid en heeft de steun 
van de overheid. Daanneeis het een 
prima vertrekpunt voor een landelijk 
overlevingsplan VOO! zoogdieren. 

VQ~:r~ie Î$ ~etpI~D be~(}eld? 
lIet overlevingsplan moet relevante 
personen el1 organisaties~ met inbe
grip van de VZZ zelf, ertoe bewegen 
maatregelen te nemen ten gunste van 
zoogdieren~ Doelgroepen zijn: over
heden (rijk, gewesten, provincies en 

water en zee en 
moeras kust 

otter gewone zeehond 

noordse woelmuis grijze zeehond 

111eervleennuis tuimelaar 

bever bruÎnvis 

grote bosnluis waterspitsmuis 

gemeentes), beheerders (n(ltuurbe
heerçlers, waterschappen),Ollderzoe
kers, natuurbeschermîngsorganis(i
ties en het brede pub1iek~Een 
dergelijk plan heeft de grootste kans 
van slagen wanneer het aam;preekt 
bij de hierboven genoenlde doelgroe
pen, lIet alnbitieniveau moeten 
worçlenafgestemd op wat realistisGb 
is, deaanp~k 1lloetzoveelmpgeJijk 
aansilliten bij wat in beleid,· beheer, 
ondetzoelc en voo.r1iohtillg gangbaar 
is. lil Qverleg met Vogelbescherm1Jlg 
is een vertaalslag gernaaltt va1.1 RQde 
Lijst naar overi~vÎ.llgsplan die tege"" 
ttloet k9mt aan dezeeîsen. 

Vertaalslag van Rode L.iist :naaf ov~de
vingsplan 
Op beleid, beheer e~l onderzoek kan 
ingespeeld wordep, door uit te gaan 
V~Ul een gebiedsgerichte aanpalc lIet 
is belangrij~ activiteiten. vQorzoog
dier~l1 te integreren in beleids~en 
beheersplannen e~1 daarbij hun speci
fieke eisen te benadrukken. Gekozen 
is VOOfeen henadering vanuit vijf 
landschapstypel1. De lneeste Rode 
Lijst~soorten k0I11en in tneerdere 
lflIldschapstypen voor, maar enkele 
zijn karakteristiek voor een van de 
vijf landschapstypen (tabel 3}: de 
'aandachtsoorten' . Op het bre<ie pu
bliek kan ingegaan worden door een 
aantal aansprekende soorten centraal 
te stellen: de 'alnbassadeurs'. Onder
staande tabel geeft een overzicht van 
de "aandachtsoorten'. De 'ambassa~ 
deurs' zijn cursief gedrukt. 

cultullr- dorp en 
landschap stad 

gewone grootoor grijze grootoor 

hamster kleine 
ho~fUzernelis 

veldspifsmuis ingekorven 
vleermuis 

Nathusius' eikelmuis 
dwergvleermuis 

das vale vleermuis 
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Hoe wordt het overlevingsplan verder 
uitgewerkt? 
Het overlevingsplan Uloet over een 
langere termijn projecten en activitei
ten aansturen op landelijke en op 
regionale schaaL Te denken valt aan 
actieplanl1en voor'zoogdiel'en În het 
bos', 4zoogdierep. in het cl1.ltuurlalld
schap' en 'zoogdieren in stad en 
dorp'. De 'aandachtsQorten' staan 
centraal, overige soorten liften mee. 

Tabel 3. 

Een actieplan schetst de toestand van 
de zoogdierfaulla en bevat plannen 
voor onderzoek, voorlichting, ülrich
ting en beheer. Uit overleg met ande
re organisaties en met de doelgroe
pen moet blijken welke activiteiten 
door de diverse organisaties worde~l 
getrokken. --r'f 

Overzicht van Rode lijst-zoogdieren in Nederland en Vlaanderen en de landschapstypen 
waarvoor zij karakteristiek zijn. 

bos- water zee cul- dorp 
land- en en tuur- en 
schap moe- kust land- stad 

ras schap 

Waterspitsmuis + 
Veldspitsmuis • 
Grote hoefijzerneus + + + * 
Kleine hoefijzerneus + .. 
Baardvleermuis + + ** 
Brandt's vleermuis + ** 
Ingekorven vleermuis + + • 
Franjestaarti + + 
Bechstein's vleermuÎs + * 
Vale vleermuis l + + + 
Meervleermuisi + 
Nathusius dwergvleermuisi + + + + 
BosvleermuÎs + + * 
Mopsvleermuis + + + + * 
Gewone grootoorvleermuisi + • + 
Grijze grootoorvleermuis + • 
Bruine beer + 
Europese nerts + 
Boommarter • 
Das + + 
Otter • 
Wolf + 
Wilde kat + 
Gewone zeehond • 
Grijze zeehond • 
Tuimelaar ti 

Bruinvisi + 
Wild zwijn + + 
Damhert *** 
Edelhert + + 
Bever + + 
Hamsteri • 
Noordse woelmuis i • 
Grote bosmuis + 
Hazelmuisi 11& 

Eikelmuis + + • 

= soort van internationaal belang 
+ soort is karakteristiek voor het type landschap .. soort is 'ambassadeur' voor het type landschap 

* :::: soort is incidenteel waargenomen 

** = status van de soort onzeker 

*** karakteristiek habitat niet bekend 
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Aanwijzingen voor auteurs 
• Zorg dat het artikel interessant is voor de 

lezer, Maak er een pakkend inleidinkje bij 
en denk ook aan een goede afsluiting, Ver

vaktermen en vreemde woorden. Dus 
sterfte dan mortaliteit. Gebruik geen 

afkortingen. Stuur er ruim illustratie-materi
aal bij, 

• Waarnemingen en korte mededelingen zijn 
erg welkom, Lever er als het even kan een 
plaatje bij, 

• Bijdragen aanleveren op diskette en zo 
mogelijk in WP 5, 1 en anders als ASCII
bestand (DOS-bestand). Structureer de tekst 
met korte tussenkopjes. Geef alineas aan 
met een enkele tab, Maak de tekst verder 
niet op, dus plaats geen codes in de tekst. 
Stuur een uitdraai mee. 

.. Alleen hoofdletters gebruiken waar dit 
grammaticaal verplicht is, dus Nederland
se planten-en dierennamen met een kleine 
letter beginnen, Gebruik de naamgeving 
zoals gehanteerd in het boek Zoogdieren 
van West-Europa, 

• Houd het aantal literatuurverwijzingen zo 
klein mogelijk, Literatuurlijst op alfabeti
sche volgorde, elk item op een nieuwe 

Niet opmaken, in laten springen of 
dergelijks. 

• De redactie behoudt zich het recht voor de 
binnengekomen artikelen te redigeren en 
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• Het copyright van foto's, illustraties en arti
kelen blijft bij de betrokken fotograaf, teke
naar of auteur. Overname alleen na ver
lCrElqen toestemming, 
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ROOD SlAAT DOOD 
Rood, rood, rood. Van alles is tegenwoordig rood: rode sportwagens, rode vrouwen, rode pleinen, 

rode duivels en nu ook rode dieren. Eerst dacht ik aan een rode vos of een rode kat, en op een 
ondeugend moment zelfs aan een roodharige stoeipoes, grofweg dieren dus met rode haren. Fout, 
zo blijkt bij lezing van dit nummer van Zoogdier. Het rode betrof niet de zoogdieren met rode 
haren, maar de Rode Lljst! 

Is rood ook niet de kleur van vergane glorie, van communisme en socialisme? Van idealen, 
die toch niet uitkomen. Is rood niet de kleur van de ondergang, van de dingen die verdwij
nen zoals de ondergaande zon? Het rode avondlicht verdwijnt, het wordt duister. Is de uit
straling van een Rode Lijst niet die van een onverbeterlijk pessimisme? Is rood niet de kleur 
van wanngelopen, naar zweet geurende ambtenaren in bedompte kantoren zonder licht van 
buiten? Waar blijft het groen, de kleur van het veld, van de natuur, van de toekomst, van de 
glorie. 

In het kader van geen-internationale samenwerking zag ik zelfs twee Rode Lijsten: één in 
Vlaanderen en één in Nederland. Mijn eigen (bruine) haren beginnen werkelijk overeind te 
staan. Waarom heet een Lijst van dieren waar het slecht mee gaat 'rood'? Rood is toch de 
kleur van STOP! Rode stoplichten, rode stopvlaggen, rode stopseinen. Die betekenen toch 
'tot hier en niet verder'? Ik zou het een Groene Lijst genoemd hebben. Groen is de kleur 
van doorgaan en van doen. Daar gaat het toch om: doen, doen en het gevaar de das om 
doen. Vanwaar dan die kleurenblindheid in de natuurbescherming. Moeten we niet gewoon 
weer groene jongens en meisjes worden? 

RA 

Zoogdier, waar rood groen wordt 

Ja, ik ben een optimist en word groen. Ik neem een abonnement op Zoogdier. Zoogdier is 
het ill_eest informatieve zoogdierenblad in de Benelux en verschijnt vier keer per jaar. Je 
kunt je abonneren door de kaart in te vullen of door overmaking van BF 450 op rekening 
000-1486269-35 (B) of f25 op Postbank 203737 (NL) ten name van Penningmeester VZZ te 
Utrecht. 


