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1. Inleiding en onderzoeksvragen 

 

In Nederland zijn sinds 24 april 2020 69 van de 126 (55%) bestaande nertsenbedrijven 

geïnfecteerd geraakt met SARS-CoV-2 en 70 bedrijven geruimd. Vanaf 8 januari 2021 geldt in 

Nederland een verbod op het (bedrijfsmatig) houden en doden van nertsen als pelsdieren (Wet 

verbod pelsdierhouderij). Daarmee is het risico op nieuwe besmettingen met SARS-CoV-2 op 

nertsenhouderijen in Nederland tot nul gereduceerd. Het is echter niet duidelijk hoe het virus 

zich tussen nertsenbedrijven heeft kunnen verspreiden, ondanks strenge maatregelen om 

verspreiding te voorkomen. Mogelijke transmissieroutes, zoals verspreiding via geïnfecteerde 

medewerkers, gecontamineerde voertuigen en nertsenvoer zijn nader onderzocht, en worden 

beschreven in andere werkpakketten van het “Onderzoek naar besmettingsroutes van SARS-

CoV-2 op nertsenbedrijven”. Ons rapport is een onderdeel van dat onderzoek, en behandelt 

specifiek de vraag of SARS-CoV-2 infecties bij nertsen hebben geleid tot transmissie naar 

vrijlevende dieren rondom besmette bedrijven, en of vrijlevende dieren een rol hebben kunnen 

spelen in de transmissie tussen nertsenbedrijven.  

 

In het geval dat vrijlevende dieren een rol zouden spelen in het verspreiden van SARS-CoV-2 

tussen nertsenbedrijven, zijn er twee mogelijkheden: vrijlevende dieren nemen het virus mee 

zonder er zelf mee geïnfecteerd te zijn (als een vector, via mechanische transmissie), of, 

vrijlevende dieren zijn zelf geïnfecteerd met het virus en scheiden het virus uit. Voor beide 

opties is het meest waarschijnlijke scenario dat het SAR-CoV-2 virus de vrijlevende 

dierenpopulatie is ingekomen door contact met geïnfecteerde nertsen of hun materialen (virus 

bevattende uitwerpselen, strooisel, stof of etensresten). De kans dat vrijlevende dieren de 

infectie via een andere route hebben opgelopen (bijvoorbeeld direct via mensen) achten we 

verwaarloosbaar. 

 

Eerst hebben we een inschatting gemaakt welke vrijlevende diersoorten van belang zijn 

(aandachtsoorten). Daarna hebben we een inschatting gemaakt over de mogelijkheid van 

vrijlevende diersoorten om contact te maken met gehouden nertsen. Vervolgens hebben we 

gekeken of er aanwijzingen zijn dat in vrijlevende dieren SARS-CoV-2 infecties circuleren en 

hebben we gekeken of vrijlevende dieren de afstanden tussen bedrijven kunnen overbruggen. 

Tot slot hebben we al deze informatie samengebracht in een risicobeoordeling met betrekking 

tot SARS-CoV-2 transmissie via vrijlevende dieren. 
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2. Selectie van aandachtssoorten in de regio 

met SARS-CoV-2 positieve nertsenbedrijven 

 

Op basis van de beschikbare kennis ten tijde van het opzetten van dit onderzoek (oktober 2020) 

is een selectie gemaakt van de voor Nederland relevante vrijlevende diersoorten, die mogelijk 

betrokken kunnen zijn bij de verspreiding van SARS-CoV-2 tussen nertsenbedrijven. Deze 

selectie is gebaseerd op een inschatting van de gevoeligheid voor de virusinfectie van de 

diersoort, het vóórkomen van de soort in de regio met SARS-CoV-2 positieve nertsenbedrijven 

en of het aannemelijk is dat de soort op een nertsenbedrijf komt. 

 

2.1 Inschatting van gevoeligheid voor SARS-CoV-2 infectie van vrijlevende 

soorten op basis van literatuur  

Uit diverse experimentele infectiestudies blijkt dat een aanzienlijk aantal diersoorten in 

laboratoriumomstandigheden geïnfecteerd kunnen worden met SARS-CoV-2, met verschillende 

niveaus van virale replicatie en uitscheiding (Annex 1). Ten tijde van dit onderzoek was bekend 

dat de volgende taxonomische families (voorkomend in Nederland) gevoelig leken te zijn voor 

SARS-CoV-2 infectie (wetenschappelijke namen in Annex 1): katachtigen (huiskatten), 

hondachtigen (honden en wasbeerhonden), marterachtigen (fretten, nertsen), konijnen, 

runderen (koe), hamsterachtigen (hamsters, hertmuizen, woestijndwerghamsters en 

pluimstaartratten) en mogelijk herten (witstaartherten zijn gevoelig voor infectie, maar komen 

niet voor in Nederland). Een andere infectiestudie toonde aan dat katoenstaartkonijnen 

(Sylvilagus sp.), zwarte eekhoorns (Sciurus niger), grondeekhoorns (Urocitellus elegans), 

zwartstaartprairiehonden (Cynomys ludovicianus), huismuizen (Mus musculus) en wasberen 

(Procyon lotor) niet gevoelig zijn voor infectie met SARS-CoV-2 (Bosco-Lauth et al, 2020). 

Fazantachtigen (kippen, kalkoenen, kwartels), eendachtigen (eenden, ganzen) en varkens lijken 

niet gevoelig voor het virus na experimentele infectie. Er is echter nog weinig systematisch 

onderzoek gedaan naar gevoeligheid van vrijlevende wilde dieren voor SARS-CoV-2. 

Bovendien kan de gevoeligheid verschillen tussen verschillende SARS-CoV-2 varianten 

(Montagutel et al, 2021). 

 

Uit de literatuur is bovendien bekend dat de fruitetende vleermuissoort nijlrousette (Rousettus 

aegyptiacus), een exotische, fruitetende vleermuissoort die niet in Nederland voorkomt, 

experimenteel geïnfecteerd kan worden met SARS-CoV-2. Olival et al. (2020b) beredeneren dat 

gladneuzen, de suborde waaronder ook in Nederland voorkomende vleermuizen vallen, 

potentieel geïnfecteerd kunnen raken. De Amerikaanse grote bruine vleermuis (Eptesicus 

fuscus, van de familie gladneuzen) bleek echter niet gevoelig voor experimentele infectie (Hall 

et al, 2020). Daarnaast heeft SARS-CoV-2 nauwe genetische verwantschap met een diverse 

groep aan SARS-achtige virussen die is gevonden in hoefijzerneusvleermuizen. Verder is 

gebleken dat vleermuizen geschikte gastheren zijn voor coronavirussen, het gaat dan wel 

steeds om vleermuis specifieke coronavirussen (Banjaree et al., 2019). Om die redenen worden 
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ook vleermuizen gezien als een taxonomische groep waarin SARS-CoV-2 infectie uitgesloten 

zou moeten worden. 

 

2.2 Selectie vrijlevende SARS-CoV-2 gevoelige soorten op basis van 

vóórkomen in de regio met SARS-CoV-2 positieve nertsenbedrijven 

De aanname is dat dieren die geïnfecteerd kunnen raken en vervolgens virus uitscheiden een 

potentieel grotere rol spelen in de transmissie van SARS-CoV-2 vergeleken met dieren die het 

virus alleen mechanisch kunnen overdragen. 

 

Vanuit de soortgroepen die vanwege experimentele of veldinfecties gevoelig worden geacht, 

zijn de volgende soorten roofdieren geselecteerd die algemeen tot redelijk algemeen in de regio 

voorkomen: huiskat (Felis catus), vos (Vulpes vulpes), das (Meles meles), steenmarter (Martes 

foina), bunzing (Mustela putorius) en Amerikaanse nerts (Neovison vison). De wezel (Mustela 

nivalis) komt wel voor in de regio, maar lijkt in Oost-Brabant/Noord-Limburg minder algemeen 

dan in de rest van Nederland. Van voorgaande soorten verwachten we dat ze een 

nertsenbedrijf zouden kunnen opkomen, en daar ook toe zouden kunnen worden aangetrokken 

vanwege het aanwezige voedsel in de nertsenbedrijven. Enkele soorten zijn zo zeldzaam in 

deze regio, namelijk de otter (Lutra lutra), hermelijn (Mustela erminea) en boommarter (Martes 

martes), dat nagenoeg uit te sluiten is dat deze soorten in de omgeving van nertsenbedrijven 

aanwezig zijn (Annex 2). Ook is de huiskat (Felis catus) als aandachtssoort geselecteerd. Er 

zijn geen goede tellingen beschikbaar van het aantal zwerfkatten in Nederland, schattingen 

lopen uiteen van 135.000 tot 1.200.000 dieren (Neijenhuis et al, 2015). Daarnaast waren er in 

2015 2,6 miljoen gehouden huiskatten in Nederland (https://edepot.wur.nl/361828). De rol van 

de kat is ook nader beschreven in het “Onderzoek naar besmettingsroutes van SARS-CoV-2 op 

nertsenbedrijven” en was onderdeel van het eind juli 2020 afgeronde onderzoek ‘SARS-CoV-2 

bij besmette nertsenbedrijven’ (Eindrapportage SARS-CoV-2 bij besmette nertsenbedrijven). 

 

Omdat voor vleermuizen niet uit te sluiten is dat sommige soorten gevoelig zouden kunnen zijn 

voor infectie, is ook die soortgroep meegenomen in dit onderzoek. In Nederland zijn 22 soorten 

vleermuizen waargenomen, waarvan 17 soorten zich hier voortplanten. Tijdens 

vleermuisonderzoeken op rundveebedrijven zijn de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 

pipistrellus), gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus), grijze grootoorvleermuis (Plecotus 

austriacus), Brandts vleermuis (Myotis brandtii), laatvlieger (Eptesicus serotinus), ingekorven 

vleermuis (Myotis emarginatus) en de franjestaart (Myotis nattereri) waargenomen (Janssen & 

Dekeukeleire, 2015; Lommen et al, 2014; Schillemans et al, 2016; Guldemond 2017 en 

Janssen, ongepubliceerde data). Op deze rundveebedrijven zijn voorgaande vleermuissoorten 

in koeienstallen en op de erven van boerderijen jagend waargenomen op vooral stal- en 

huisvliegen. Aangezien nertsenbedrijven halfopen tot open stallen zijn met mest en warmte van 

de nertsen, zijn hier dezelfde insectensoorten te verwacht als op rundveebedrijven. Dit werd ook 

gerapporteerd door de meeste nertsenhouders. Gelet op het in voorgaande onderzoeken 

vastgestelde foerageergedrag bij koeienstallen, alsmede het voorkomen van de soorten in het 

onderzoeksgebied (Annex 2), zijn de volgende vleermuissoorten geselecteerd voor verdere 

https://edepot.wur.nl/361828
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analyse: gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, laatvlieger, franjestaart en 

gewone dwergvleermuis. 

 

Vogels, rattensoorten en muizensoorten, komen ook voor op nertsenbedrijven. Hoewel 

hoogstwaarschijnlijk niet gevoelig voor infectie, is het wel mogelijk dat zij het virus indirect, 

middels besmette mest of andere materialen, meenemen en het virus op deze wijze 

verspreiden. De potentiële rol van wilde vogels wordt apart behandeld in het Sovon rapport 

“Vogels op en rond nertsenbedrijven” ((Hissel et al., 2021); Annex 4). De home range van 

muizen en ratten is meestal zo klein, dat het niet te verwachten is dat zij een rol gespeeld 

hebben in het (mechanisch) verspreiden van virus tussen nertsenbedrijven. Bovendien was er 

ten tijde van dit onderzoek nog geen bewijs voor SARS-CoV-2 infecties in ratten en muizen. 

Daarom worden ze in dit rapport verder niet besproken. In het laatste deel van het huidige 

rapport, wordt het onderzoek van beide rapporten bijeengebracht en de potentiële rol van zowel 

wilde vogels als vrijlevende zoogdieren gezamenlijk beoordeeld. 

 

3. Dichtheid, home range en dispersieafstanden van 

de aandachtssoorten 

3.1 Vrijlevende roofdieren 

Uit de beschikbare literatuur komt duidelijk naar voren dat de grootte van het vaste leefgebied 

(home range) bij de meeste diersoorten sterk afhangt van het voedselaanbod. In gebieden met 

relatief weinig voedsel zijn de leefgebieden heel groot, in leefgebieden met veel voedsel relatief 

klein (tabel 1). Het buitengebied van Noord-Brabant en Limburg wordt ingeschat als ‘matig 

voedselrijk’. De home range van de verschillende soorten zal waarschijnlijk van gemiddelde 

grootte zijn (tabel 1). Gelet op de afstand tussen verschillende nertsenbedrijven, kunnen 

meerdere bedrijven in één leefgebied vallen van de geselecteerde individuele roofdieren 

(hoofdstuk 2). Een SARS-CoV-2 geïnfecteerd roofdier zou dus mogelijk het virus op meerdere 

bedrijven kunnen introduceren. Daarnaast kunnen bedrijven die tussen de 2 tot 5 km afstand 

afstand van elkaar liggen, potentieel binnen één nacht worden aangedaan door één en 

hetzelfde roofdier, wat relevant is voor de kans op mechanische transmissie. Transmissie 

tussen bedrijven door een geïnfecteerd dier kan mogelijk ook optreden als de bezoeken niet in 

dezelfde nacht vallen. De inschatting is dat het bezoeken van meerdere bedrijven in één nacht 

slechts sporadisch voorkomt, en als het gebeurt dat dat vooral zal zijn bij dicht bij elkaar 

gelegen bedrijven. 

 

Tabel 1. Soort karakteristieken die te maken hebben met kans op de potentiële verspreiding van een 

virusinfectie van geselecteerde roofdiersoorten in de regio met geïnfecteerde nertsenbedrijven op basis 

van literatuur.  (Byrne et al., 2014; Hollander & La Haye, 2013; Müskens & Broekhuizen, 2005; Jonge 

Poerink & Dekker, 2020; Macdonald et al., 2017; Lode, 2009; Rigaux, 2017. Weber, 1989; Brezinkski et 

al., 2010; Dekker & Hofmeester, 2014; Fuller et al. 2016; Oliver et al, 2016; Melero et al. 2008; Bouwens, 
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S., 2017; Macdonald et al., 2004; Mulder, 2007; Trewhella, 1988; Walton et al., 2017; Lammersma et al., 

2011) 

 Das Steenmarter Bunzing Am. nerts Wezel Vos Huiskat 

Dichtheid (min-

max) 

1 (2-5) burchten 

per km2 geschikt 

leefgebied. 

0,5-1 ex. per km2 0,1-1 ex. 

per km2 

1-2 (8) ex. per 

km2 in 

geschikt 

leefgebied 

1-4 ex. per 

km2 

1-4 ex. 

per km2 

3-8 (21) ex. 

per km2 

Aantal schatting 

Oost-Brabant-

Noord-Limburg 

. 

100-300 dassen. 

 Enkele 

honderden 

Enige 

tientallen. 

<100  Enkele 

honderden 

Enkele 

honderd

en 

Duizenden 

 

Home range * 

(M= man; 

V=vrouw) 

90-115 ha, 

hoofdzakelijk in 

bos. 

M: 60-80 ha in 

stedelijk gebied, 

50-700 ha in 

buitengebied. 

V: 15-30 ha in 

stedelijk gebied, 

30-200 ha in 

buitengebied 

20-40 

(maximaal 

1000) ha. 

8-80 

(maximaal 

800) ha. 

Home ranges 

zijn lijnvormig 

langs 

waterlopen. 

V: 20-30 ha 

in buiten 

gebied 

M: 30-130 

ha in 

buitengebie

d 

50-120 

ha 

Zeer 

variabel. 

Van enkele 

hectares 

tot vele 

honderden 

hectares. 

Territoriaal? 

(M= man; 

V=vrouw) 

Ja, dassen 

leven in 

familieverband. 

Ja, territoria M 

overlapt met 

meerdere 

territoria V. 

Daarnaast zijn er 

dieren die geen 

territorium 

bezitten. 

Ja, territoria 

M overlapt 

met 

meerdere 

territoria V. 

Nee, overlap 

tussen home 

ranges, bij M 

& V 

Nee, 

overlap 

tussen 

home 

ranges, bij 

M & V 

Ja, leven 

in 

familieve

rband,  

daarnaa

st zijn er 

‘floaters’ 

in de 

populatie 

aanwezi

g. 

Nee, 

overlap in 

home 

ranges,  

kunnen in 

sociale 

groepen 

leven  

Foerageer 

afstanden ** 

(max) 

1-2 (5) km 0,5-1,5 km per 

nacht (gerekend 

vanaf de 

slaapplaats) 

1-2 (5) km. 1-2 (5) km 1-2 (5 ) 

km**** 

1-2 (5) 

km 

0.2-5 km 

Dispersie* * * 

afstanden 

Gemiddeld: 2,6 

km 

Enkele 

kilometers 

Enkele 

kilometers, 

verder is 

mogelijk 

M: 15-35 km 

V: < 10 km 

5-15 km 1-15 km Onbekend 

Dispersieseizoen Najaar Najaar Najaar Najaar Najaar Najaar Onbekend 
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* Oppervlakte berekend aan de hand van de afstand van slaapplaats tot de grens van het bereik waartoe een dier in 

staat is 

** Foerageerafstand: Maximale afstand van een slaapplaats naar een foerageergebied.  

*** Dispersie: zoektocht naar nieuw leefgebied door met name jonge dieren.  

****De home range en actieradius van wezel is beperkt, maar wezels kunnen soms grote afstanden afleggen om te 

foerageren. 

 

 

3.2 Vleermuizen 

Vleermuizen zijn sociale dieren, waarbij voornamelijk de vrouwtjes in groepen leven, namelijk in 

zogenaamde kraamkolonies. Dit zijn groepsverbanden waarbij de vrouwtjes in de zomer hun 

jongen ter wereld brengen en deze op laten groeien. Mannetjes leven voornamelijk solitair of in 

kleine groepjes; zij proberen met vrouwtjes in het voor- en najaar te paren alsmede in de winter. 

Afhankelijk van vleermuissoort worden één of meerdere foerageergebieden bezocht, afhankelijk 

van het prooi aanbod. Tussentijds bezoeken de vrouwelijke dieren in de zomer de jongen voor 

het zogen, waarna een tweede of zelfs een derde foerageervlucht van de vrouwelijke dieren 

volgt. In de periode augustus tot november migreren de hier besproken vleermuissoorten van 

zomerverblijf naar winterverblijf. 

 

Tabel 2. Soortkarakteristieken die te maken hebben met kans op de potentiële verspreiding van een 

virusinfectie van selectie soorten in de regio van geïnfecteerde nertsenbedrijven op basis van literatuur 

(Dietz & Kiefer, 2017).  

 

 Gewone 

dwergvleermuis 

Laatvlieger Franjestaart Gewone 

grootoorvleermuis 

Grijze 

grootoorvleermuis 

Dichtheid In ieder dorp een 
kraamverblijf met 40-
200 dieren. 
 
Ca. 10 per km² 

In ieder dorp 
waarschijnlijk een 
kraamverblijf met 
20-70 (200) dieren 
 
 Ca. 2 per km² 

In het 
onderzoeksgeb
ied 
waarschijnlijk 
een tiental 
kraamverblijve
n van 20-50 
vrouwtjes met 
jongen 

In het 
onderzoeksgebied 
in meerdere kerken 
kraamverblijven van 
5-30 dieren 
alsmede in 
bosgebieden zijn 
kraamkolonies 
aanwezig. 
  
Ca. 5 per km² 

Zeer lokaal aanwezig. 
Kerk Ottersum 
kraamverblijf van ~20 
dieren. Westerbeek 1 
dier.  

Home range* Gemiddeld 92 ha Gemiddeld 460 ha Gemiddeld 215 

ha 

Gemiddeld 4 ha Gemiddeld 75 ha 

Territorialiteit**:  Beperkt territoriaal in 

verblijfplaatsen en 

jachtgebieden; 

paarterritoria in de 

nazomer 

Territoriaal in 

verblijfplaatsen 

Territoriaal in 

verblijfplaatsen 

Territoriaal in 

verblijfplaatsen 

Territoriaal in 

verblijfplaatsen 
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Foerageer 

afstanden *** 

Ca. 1,5 km rondom de 

verblijfplaats  

Ca. 4,5 km rondom 

de verblijfplaats  

Ca. 1,5 

(maximaal 4) 

km rondom de 

verblijfplaats  

Ca.2,2 (maximaal 7) 

km rondom de 

verblijfplaats  

Ca. 4,5 km (maximaal 

12) rondom de 

verblijfplaats  

Migratie 

afstanden 

tussen zomer- 

en 

winterverblijven 

Max. 22 km Max. 50 km Max. 60 km Max. 30 km Max. 60 km 

* Oppervlakte berekend aan de hand van de afstand van slaapplaats tot de grens van het bereik waartoe een dier in 

staat is. Binnen de home range worden kleinere kerngebieden intensief gebruikt als foerageergebied. 

** Sommige soorten zijn enkel binnen hun kolonie dan wel in de paartijd territoriaal.  

*** Foerageerafstand: Maximale afstand van een (kraam)verblijfplaats naar een foerageergebied.  

4. Waarnemingen en contactmogelijkheden tussen 

nertsen in nertsenbedrijven en de aandachtssoorten 

 

De aanname is dat alleen wanneer direct of indirect contact tussen nertsen en vrijlevende 

dieren mogelijk is, het mogelijk is dat vrijlevende dieren het virus verder kunnen verspreiden 

naar een volgend nertsenbedrijf. Om blootgesteld te worden aan SARS-CoV-2 afkomstig van 

een nerts, zullen individuen van de geselecteerde soorten toegang moeten hebben tot een 

nertsenbedrijf. Eenmaal in de sheds of hallen van de bedrijven is het waarschijnlijk dat direct of 

indirect contact met de nertsen een kans oplevert voor blootstelling aan het virus.  

4.1 Toegang van aandachtssoorten tot de nertsenbedrijven   

 

In de periode oktober-november 2020 zijn totaal 33 bedrijven bezocht en beoordeeld op 

toegankelijkheid voor vrijlevende diersoorten (incl. huiskatten). In het risicogebied waren op het 

moment van starten van dit onderzoek nog zes bedrijven in werking. Hiervan gaven drie 

bedrijven toestemming het bedrijf enkel vanaf buiten de omheining te bekijken. Bij geen van 

deze bedrijven was het mogelijk om binnen de omheining een volledige inspectie uit te voeren.  

Daarnaast zijn 30 geruimde bedrijven vooraf geselecteerd. Deze bedrijven werden geselecteerd 

om een representatieve vertegenwoordiging te verkrijgen van periode van infectie, locatie, virus 

clustertype (op basis van sequentie informatie) en eerdere meldingen van gesignaleerde 

vrijlevende carnivoren, vogels en vleermuizen. Van deze 30 bedrijven gaven 10 eigenaren 

toestemming hun (inmiddels geruimde) bedrijf te bezoeken waarna de binnenkant en buitenkant 

is geïnspecteerd door een expert van de Zoogdiervereniging.  

 

De overgebleven 20 bedrijven zijn vanaf de openbare weg beoordeeld op mogelijke 

toegankelijkheid voor de verschillende aandachtssoorten. Sommige eigenaren gaven wel 

telefonisch extra informatie. Van deze 20 bedrijven is, net als van de bezochte bedrijven, meer 

informatie verkregen door middel van foto’s van bezoeken door de NVWA, dossierinformatie en 
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gegevens uit interviews uitgevoerd voor WP1. Daarnaast zijn drie expert consultaties 

georganiseerd waarin we medewerkers van de GD, NVWA en de eigen dierenarts interviewden 

die de geselecteerde bedrijven een of meerdere malen hadden bezocht. Op deze 

bijeenkomsten werden alle geselecteerde bedrijven doorgenomen om gezamenlijk de 

toegankelijkheid van bedrijven voor vrijlevende dieren (vossen, marterachtigen inclusief 

Amerikaanse nertsen, vleermuizen, vogels en huiskatten) te bespreken.  

 

Tijdens het bezoek werd een inschatting gemaakt van de mogelijkheid voor vogels, vossen, 

marterachtigen, katten, vleermuizen en nertsen om de bedrijven op te komen, in hoeverre zij 

direct contact zouden kunnen hebben met de nertsen, en of ze het bedrijf ook weer af kunnen. 

Tabel 3 laat van geselecteerde roofdieren zien wat de klim- en graafcapaciteiten zijn die kunnen 

worden ingezet om toegang tot de nertsenbedrijven te verschaffen. Daarnaast werd gezocht 

naar sporen van de geselecteerde soorten, naar aanwezigheid van vogels, en is indien mogelijk 

de eigenaar bevraagd over eerdere waarnemingen van vrijlevende carnivoren, vogels en 

vleermuizen. De informatie zoals verzameld tijdens deze bezoeken is aangevuld met informatie 

uit telefonische interviews met de eigenaren vooraf en daarna. Het beeld werd aangevuld met 

foto’s van bezoeken door de NVWA, dossierinformatie en gegevens uit interviews uitgevoerd 

binnen andere werkpakketten van het “Onderzoek naar besmettingsroutes van SARS-CoV-2 op 

nertsenbedrijven”. 

 

Huiskatten zijn in onze analyses ook gebruikt als representant (proxy) voor de toegankelijkheid 

van nertsenbedrijven voor vrijlevende carnivoren, zoals de steenmarter, die minder gemakkelijk 

worden waargenomen door zijn nachtelijke levenswijze. Als een huiskat die niet van het bedrijf 

is op een bedrijf kan komen, dan kunnen op basis van hun klim- en springcapaciteiten 

steenmarters dit ook, en vossen zeer waarschijnlijk ook. 

 

 

Tabel 3: Eigenschappen vrijlevende carnivoren die van invloed zijn op de mogelijkheid van de soort om 

een omheining of afscheiding te kunnen passeren, zoals aanwezig op een nertsenbedrijf. 

 

 Eigenschap  

Soort Klimmen Spring- 
capaciteit 

Graven Kruipen door 
nauwe ruimtes 

Dag/nacht 
ritme 

Das Veel grip nodig Nauwelijks Belangrijk, goede 
graver 

>7,5 cm Hoofdzakelijk 
nachtactief 

Steenmarter Nauwelijks grip 
nodig 

Groot Graaft nauwelijks Kan door nauwe 
openingen 
(>4cm) 

Nachtactief 

Bunzing Veel grip nodig Nauwelijks Belangrijk, goede 
graver 

Kan door nauwe 
openingen, 
(>4cm) 

Dag en nacht 

Am. nerts Veel grip nodig Nauwelijks Graaft nauwelijks Kan door nauwe 
openingen, 

Dag en nacht 
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(>4cm) 

Vos Beetje grip 
nodig 

Redelijk Belangrijk, 
redelijke graver 

onbekend Dag en nacht 

Huiskat Nauwelijks grip 
nodig 

Groot Graaft nauwelijks onbekend Middag en nacht 

* Het dag/nacht ritme staat los van de toegankelijkheid van een nertsenbedrijf, maar de aanwezigheid van personeel 

overdag kan de kans op aanwezigheid of het waarnemen van specifieke soorten wel beïnvloeden. 
 

 

 

Alle geselecteerde en bezochte bedrijven waren toegankelijk voor vogels en vleermuizen. De 

meeste bedrijven hebben open stallen waardoor vogels en vleermuizen makkelijk naar binnen 

kunnen vliegen. Een uitzondering hierop zijn 2 van de 33 beoordeelde bedrijven die minder 

open zijn door het gebruik van nertsengaas achter het windgaas. Deze twee bedrijven zijn 

desalniettemin door de open nok van de schuren nog steeds toegankelijk voor vogels en 

vleermuizen.  

 
Tabel 4: Samenvatting van de 33 onderzochte bedrijven naar de toegankelijkheid voor roofdieren. 

Genoemde hoeveelheid zijn gemiddelden op basis van de toegankelijkheid score per bedrijf. Annex 5 

geeft de scoring per geanonimiseerd bedrijf per diersoort.  

 

  Toegankelijkheidsscore  

Type 

bedrijfsbezoek 

# 

bezocht 

Steenmart

er 

Huiskat Vos Am. 

nerts 

Bunzin

g 

Das Ontsnappings-

kans nerts* 

Rondom bedrijf; 

nertsen aanwezig 

3 3.3 3.3 3.3 2.0 2.0 1.7 2.0 

Bedrijfsbezoek na 

ruiming 

10 3.2 3.3 3.1 2.2 2.3 1.5 2.2 

Vanaf afstand 

beoordeeld met 

oordeel expert 

consultaties 

20 3.5 3.4 3.2 2.2 2.2 1.0 1.5 

Gemiddeld  3.7 3.7 3.5 2.4 2.4 1.3 1.9 

 

Gewogen expertoordeel toegankelijkheid: 4: Zeer toegankelijk; 3: Toegankelijk; 2: Moeilijk toegankelijk; 1: 

Waarschijnlijk ontoegankelijk; 0: Ontoegankelijk. *Gemak het erf af te komen voor Amerikaanse nerts wanneer die is 

uitgebroken, of ontsnapt is tijdens een handeling: 3: Eenvoudig; 2: Mogelijk; 1: Na veel zoeken; 0: Niet mogelijk 
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Door de goede klim- en spring capaciteiten is het merendeel (30 van de 33) van de bedrijven 

toegankelijk tot goed toegankelijk voor steenmarter, vos en huiskat. Eén bedrijf was moeilijk 

toegankelijk voor deze drie soorten en twee van de 33 onderzochte bedrijven waren 

waarschijnlijk niet toegankelijk voor goed klimmende soorten roofdieren. Voor de bunzing en 

(ontsnapte) Amerikaanse nertsen zijn 9 van de 33 bedrijven ook goed toegankelijk dan wel 

toegankelijk; 19 van de 33 werden beoordeeld als moeilijk toegankelijk. Vijf van de 33 bedrijven 

bleken voor de niet goed klimmende das toegankelijk te zijn, vier bedrijven werden beoordeeld 

als moeilijk toegankelijk; de rest van de farms waarschijnlijk niet (16 van 33) dan wel niet (8 van 

33).  

 

Een groot deel van de bedrijven heeft schrikdraad geïnstalleerd. Gelet op de aanbevelingen van 

White & Hirons (2019) en Day & MacGibbon (2007) zijn deze rasters niet geschikt voor het 

buiten houden van vrijlevende carnivoren doordat dieren, als ze springen, geen aarde raken. 

Ook uit twee interviews met nertsenhouders bleek dat het plaatsen van een schikdraad systeem 

niet te voldeed; huiskatten konden ondanks een schrikdraadsysteem toch op de bedrijven 

komen. 

 

Hallen met wanden hebben vaak windgaasgordijnen, die meestal open gehouden worden voor 

optimale ventilatie. De vrijlevende carnivoren die goed kunnen springen kunnen hierdoor relatief 

gemakkelijk de hallen in (hoogte muur vaak niet hoger dan 1 meter) en weer uit. De omheining 

is vaak gemakkelijk te passeren via een boom, gaten in de omheining, een simpel hekwerk met 

gaas of een andere overklimbare constructie. Bij het gericht zoeken naar openingen voor 

roofdieren bleek dat bij 31 van de 33 onderzochte bedrijven zwakke schakels aanwezig waren 

waar vrijlevende roofdieren naar binnen en naar buiten konden.  

 

4.2 Mogelijkheden tot direct contact tussen de aandachtssoorten en 

nertsen 

Nertsen worden gehuisvest in kooien van metaalgaas, bestaande uit een nestbox en loopren, 

dus eenmaal in de sheds en/of hallen is het voor vrijlevende dieren mogelijk om dichtbij de 

nertsen te komen. Direct of indirect contact met de nertsen vergroot de kansen op blootstelling 

aan SARS-CoV-2.  

 

De geselecteerde marterachtigen, de huiskat en de vos zullen in de omgeving van een 

nertsenbedrijf aangetrokken worden door de lucht van eten (met name de restproducten uit de 

vis- en pluimveeslachterijen)en nertsen. Het nertsenvoer voor zover niet opgegeten door de 

nertsen in de kooien, ligt op de kooien, dus deze soorten zullen dichtbij de nertsen komen als zij 

van het voer willen eten. Bij het betreden van de stallen zullen wilde dieren ook in aanraking 

komen met het uit de kooien gevallen strooisel op de vloer van de sheds en hallen.  

 

De geselecteerde vleermuizen zijn insectivoor, en zullen waarschijnlijk aangetrokken worden 

door de vele aanwezige vliegen (Brachycera spp.) in de stallen. Vleermuizen vliegen in de 
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sheds en hallen, waarbij laatvlieger en gewone dwergvleermuis boven de kooien in de rijen en 

buiten de sheds jagen op stal- en huisvliegen, terwijl de franjestaart, gewone grootoorvleermuis 

en grijze grootoorvleermuis waarschijnlijk ook vliegen en andere insecten van de kooien, 

plafonds of andere structuren afpakken. Vleermuizen zullen waarschijnlijk niet tot nauwelijks in 

direct contact zijn gekomen met het strooisel, mest van de nertsen of nertsen zelf, ook niet als 

daar vliegen op aanwezig zijn. (Siemers et al., 2012). De aanwezige vliegen maken de stallen 

ook aantrekkelijk voor verschillende insectenetende vogelsoorten om naar binnen te gaan. 

Andere vogelsoorten komen meer op het voer voor de nertsen af. Het is bekend dat nertsen 

vogels kunnen vangen en opeten als zij op de kooi zitten. Een uitgebreide toelichting 

betreffende de vogels is te vinden in het rapport ‘Vogels op en rond nertsenbedrijven in 

Nederland’ opgesteld door Sovon (Hissel et al. 2021).  

 

4.3 Waarnemingen van aandachtssoorten op nertsenbedrijven 

In andere werkpakketten van het “Onderzoek naar besmettingsroutes van SARS-CoV-2 op 

nertsenbedrijven” is informatie uit NVWA dossiers en vragenlijsten verzameld ten aanzien van 

waarnemingen door nertsenhouders van vrijlevende wilde dieren en huiskatten op en rond het 

bedrijf. Dit is aangevuld met informatie verzameld tijdens de bedrijfsbezoeken waarbij gekeken 

is naar sporen van aanwezigheid van de verschillende aandachtssoorten en aangevuld met 

informatie van de drie expert consultaties.  

 

Tabel 5: Samenvatting van alle waarnemingen van vrijlevende roofdieren op 30 onderzochte SARS-CoV-

2 positieve bedrijven.  

 

 

Naam Huiskat op 
bedrijf 

Nerts 
van 
anderen 
(rond 
bedrijf)  

Vos 
(rond 
bedrijf) 

Das 
(rond 
bedrijf) 

Steenmarter 
(rond 
bedrijf) 

Boommarter  Bunzing 

Interviews (tracering, 
telefoon en tijdens bezoek) 

22 3 6 4 4 1 0 

Sporen gevonden tijdens 
bedrijfsbezoek (aanvullend 
op voorgaande) 

0 0 0 0 1 0 0 

Expert meetings 
(aanvullend op 
voorgaanden) 

2 0 0 0 0 0 0 

Totaal 24 3 6 4 5 1 0 

Gemiddelde 80% 10,0% 20,0% 13,3% 16,7% 3,3% 0,0% 

Aantal onderzochte farms 30 30 30 30 30 30 30 

Aantal bezochte farms 10 10 10 10 10 10 10 

Aantal afstand onderzochte 
farms  

20 20 20 20 20 20 20 
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4.4 Waarnemingen van ontsnapte nertsen buiten nertsenbedrijven 

De verspreidingskaart met waarnemingen van de Amerikaanse nerts in Nederland (Figuur 1) 

laat zien dat de soort met name voorkomt in de directe omgeving van nertsenbedrijven, 

waarschijnlijk door het ontsnappen van dieren uit die bedrijven. Er wordt aangenomen dat er in 

Nederland geen ‘wilde populatie’ aanwezig is doordat voortplanting in het wild slechts 

sporadisch plaatsvindt (Dekker & Hofmeester, 2014). In gebieden waar geen bedrijven 

aanwezig zijn, zijn de, veelal wat oudere, waarnemingen te herleiden tot reeds gestopte 

bedrijven of net over de grens aanwezige buitenlandse bedrijven.  

 

Figuur 1 Verspreidingskaart Amerikaanse nerts (Neovison vison), periode 1-1-2015 - 18-1-2021. 

A.   B.  
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C.   D.  
De zwarte puntjes op alle kaarten zijn de niet besmette nertsenbedrijven, de wel besmette nertsenbedrijven zijn 

weergegeven met een rode driehoek. Waarnemingen van dezelfde dag en met dezelfde coördinaten zijn beschouwd 

als zijnde één waarneming. A Unieke waarneming in heel Nederland, B. Alle unieke waarnemingen per 5x5 km-hok 

in Nederland bij elkaar opgeteld, C. Unieke’ waarneming in Oost-Brabant/Noord-Limburg, D. Alle unieke 

waarnemingen per 5x5 km-hok in Oost-Brabant/Noord-Limburg bij elkaar opgeteld. 

   

   
De zwarte puntjes op alle kaarten zijn de niet besmette nertsenbedrijven, de wel besmette nertsenbedrijven zijn 

weergegeven met een rode driehoek. Waarnemingen van dezelfde dag en met dezelfde coördinaten zijn beschouwd 

als zijnde één waarneming. A Unieke waarneming in heel Nederland, B. Alle unieke waarnemingen per 5x5 km-hok 

in Nederland bij elkaar opgeteld, C. Unieke’ waarneming in Oost-Brabant/Noord-Limburg, D. Alle unieke 

waarnemingen per 5x5 km-hok in Oost-Brabant/Noord-Limburg bij elkaar opgeteld. 

 

 

Jaarlijks worden zo’n 70 Amerikaanse nertsen als bijvangst bij de muskusrattenbestrijding 

geregistreerd door de Unie van Waterschappen (figuur 2). Amerikaanse nertsen worden het 

gehele jaar gevangen, maar met een duidelijk verhoging in het najaar (figuur 2). Ter vergelijking 

zijn ook de bijvangsten van bunzing in de grafiek geplot. Jaarlijks worden meer dan 100 

bunzingen gemeld als bijvangst en ook deze soort vertoont een toename in het najaar. Het 

najaar is voor bunzing de periode dat de jongen een eigen leefgebied moeten zien te vinden, 

waardoor de dieren mogelijk meer kans lopen om in een vangmiddel van de 

muskusrattenvangers te lopen. De piek bij de Amerikaanse nerts valt samen met de periode 

van het ‘pelzen’, wat mogelijk leidt tot meer ontsnappingen. De nertsen die zo in het wild terecht 

komen, kunnen vervolgens in de vangmiddelen van de muskusrattenvangers terechtkomen. 

Een andere verklaring voor de ‘vangstpiek’ in het najaar kan zijn dat de muskusrattenvangers 

dan juist meer vangmiddelen uit hebben staan om de najaarsmigratie van de muskusratten te 

bestrijden. Het grotere aantal vangmiddelen leidt dan tot een groter aantal bijvangsten. 
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Figuur 2. Totaal aan bijvangsten van nertsen en bunzings door muskusrattenbestrijders in de periode 

2015-2018. Bron: Unie van Waterschappen (UVW). 

 

 
 

 

5. Vóórkomen van SARS-CoV-2 infecties in 

vrijlevende dieren van de aandachtssoorten in de 

omgeving van SARS-CoV-2 positieve 

nertsenbedrijven  

 

Vleermuizen, marterachtigen en vossen uit de regio’s van de besmette nertsenbedrijven zijn 

bemonsterd om SARS-CoV-2 infectie te kunnen vaststellen. Er is gekozen om verse feces als 

monster te verzamelen, omdat we van SARS-CoV-2 geïnfecteerde dieren en mensen weten dat 

genetisch materiaal van het virus in de feces terug te vinden is (Peccia et al, 2020; Kim et al, 

2020). Echter, dit sample type is waarschijnlijk wel minder gevoelig dan bijvoorbeeld keelswabs 

zodat een deel van de geïnfecteerde dieren gemist zou kunnen worden (Peccia et al, 2020; Kim 

et al, 2020). Een bijkomend voordeel van feces ten opzichte van andere monsters zoals swabs, 

is dat feces te verzamelen is zonder de wilde dieren te hoeven hanteren of verstoren. 

Daarnaast zijn karkassen van vleermuizen verzameld die gevonden waren in de regio met 

besmette nertsenbedrijven in de periode april tot en met september (Tabel 3; Annex 3). Ook zijn 

karkassen van marterachtigen in het risicogebied verzameld door het DWHC in het “Fighting 

COVID-19 in animals and humans, a One Health approach” project, aangevuld door extra 

vondsten door vrijwilligers van de Zoogdiervereniging, in de periode juli tot en met november 

2020 (Tabel 3; Annex 3).  
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Feces van wilde carnivoren uit de regio’s van besmette nertsenbedrijven werden verzameld bij 

dassenburchten. Dassenburchten worden vaak ook gebruikt door vossen. Dassen maken in de 

buurt van hun burcht ‘latrines’, plekken waar de dieren hun feces verzamelen. Vossen plaatsen 

hun feces op een hoge plek in de buurt van de burcht, ter afbakening van hun territorium, en zo 

kunnen die ook gevonden en bemonsterd worden. De bemonsteraar kan aan de feces zien of 

de feces vers is, en van welke diersoort de feces afkomstig is. Wanneer tijdens het veldwerk bij 

toeval feces werd gevonden van een andere carnivoor, zoals een marter, werd deze ook 

meegenomen. De bemonstering van feces van wilde carnivoren vond plaats van half september 

tot en met half november. Feces van vleermuizen in de risicoregio werd verzameld op door 

vleermuizen bewoonde zolders, achter luiken van huizen, en uit vleermuiskasten in de maanden 

oktober en november (Tabel 3; Annex 3). Van de franjestaart (een vleermuissoort) bleek het 

niet mogelijk feces te verzamelen door haar levensstijl als voornamelijk boombewonende soort 

en het ontbreken van bekende verblijfplaatsen in de omgeving van de nertsenbedrijven.  

 

Tabel 5. Overzicht verzamelde monsters in Oost Noord-Brabant en Noord Limburg, getest voor 

aanwezigheid van SARS-CoV-2 RNA.  

 
Monsters waarvan species onduidelijk was, zijn niet opgenomen in de tabel. Een karkas van een wasbeer (Procyon 

Iotor) uit de regio is wel getest (negatief) maar niet opgenomen in de tabel. Het is niet mogelijk om op zicht aan de 

hand van feces gewone- en grijze grootoorvleermuis te onderscheiden. *Bij vleermuizen zijn feces, of indien niet 

aanwezig, rectum swab en een gepoold (bij elkaar gevoegd) monster van neusspoeling en mondswab getest. Bij 

marterachtigen zijn longmonsters en keelswabs getest. ** Feces monsters die gevonden werden op dezelfde plek, op 

dezelfde datum, en van dezelfde diersoort afkomstig waren zijn gepoold tijdens het opwerken voor virusdetectie. 

Hierbij werd een maximum aangehouden van drie fecesmonsters per pool.   

 

Daarnaast zijn drie additionele vleermuis monstercollecties getest: 

● Longitudinale feces verzameling op 5 locaties, bij gewone grootoorvleermuiskolonies in 

de Groote Peel. 184 feces monsters in totaal van 19-06-2020 t/m 24-07-2020. 
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● Longitudinal feces verzameling bij een kolonie laatvliegers in Castenray. Iedere week 

van begin mei tot september, 3 tot 9 fecesmonsters per week. In totaal zijn dus 

ongeveer 170 feces monsters getest over deze periode.  

● Vleermuizen die contact hebben gehad met mensen of huisdieren worden voor 

lyssavirus monitoring naar het WBVR opgestuurd. Zodoende had WBVR 28 karkassen 

van vleermuizen in de periode van 13 januari tot 2 september 2020, geschikt voor 

SARS-CoV-2 detectie. De vleermuiskarkassen waren afkomstig vanuit heel Nederland 

en werden hoofdzakelijk in juni en augustus gevonden. Het ging om gewone 

dwergvleermuizen (n=18), laatvliegers (n=8), een grootoorvleermuis (n=1), een ruige 

dwergvleermuis (n=1). 

 

Fecesmonsters van vleermuizen en wilde carnivoren werden getest met de RT-PCR op het E-

gen (Corman et al. 2020) en een pan-coronavirus PCR (Kleber de Souza Luna et al, 2007). Ook 

alle karkassen van vleermuizen zijn met beide PCRs getest. Alle longmonsters en keelswabs 

van marterachtigen zijn getest met de RT-PCR op het E-gen (Corman et al. 2020). Enkele 

monsters gaven een niet eenduidig resultaat. Voor deze monsters werd een herhaling gedaan 

van de SAR-CoV-2 specifieke PCR, ditmaal met 2 in plaats van 1 targets (E-gen en RdRp) en 

werd een extra controle toegevoegd. Monsters werden als positief beschouwd als ze op 2 

verschillende targets, of met 2 verschillende assays positief (Ct<40) testten.   

 

In geen van de verzamelde monsters van vrijlevende carnivoren en vleermuizen is SARS-CoV-

2 RNA aangetoond. Echter, een groot deel van de monsterverzameling was na de piek van 

infecties. Zodoende is de periode van monstername niet optimaal voor het vaststellen van 

mogelijke spillover vanuit de nertsen in een wilde dieren populatie, behalve wanneer dat zou 

hebben geleid tot doorgaande transmissie en vestiging van het virus in gastheerpopulaties. 

 

In de andere werkpakketten van het volledige “Onderzoek naar besmettingsroutes van SARS-

CoV-2 op nertsenbedrijven”  is op 10 bedrijven onderzoek gedaan naar SARS-CoV-2 

besmettingen bij honden en huiskatten. Hieruit bleek dat van 101 geteste katten (12 gehouden 

huiskatten en 89 zwerfkatten) in totaal 3 (3%) van de zwerfkatten PCR positief testten. Eén van 

de 13 honden (8%) had een positieve PCR test. Bij 11 zwerfkatten (van 62 geteste katten, 19%) 

en 2 van de 13 honden (15%) konden antilichamen tegen SARS-CoV-2 aangetoond worden 

met ELISA en een virusneutralisatietest (VNT). Uit de keelswab van één van de katten werd 

een virussequentie gegenereerd die clusterde met de nertsensequenties van hetzelfde bedrijf 

(Van Aart et al; 2021).  

 

Daarnaast zijn vijf dode vogels—2 mussen (Passer domesticus), 2 merels (Turdus merula) en 

een torenvalk (Falco tinnunculus)—gevonden op het erf rondom ruiming of enige tijd na de 

ruiming getest op SARS-CoV-2 RNA. Het spoelsel van de poten van 1 mus was positief, swabs 

van cloaca, neusswab en veren van deze vogel waren negatief. Een andere mus had SARS-

CoV-2 RNA op veren en pootjes, terwijl een orale swab negatief was. Een torenvalk en twee 

merels van twee andere bedrijven waren negatief. Hoewel er erfelijk materiaal is gevonden op 

de buitenkant van 2 mussen, waren de Ct-waardes (Ct 32-34) dusdanig hoog dat het niet 
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mogelijk was infectieus virus te kweken. De combinatie met negatieve (cloaca, neus, orale) 

swabs lijkt te wijzen op omgevingscontaminatie en niet op actieve infectie.
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6. Mogelijkheid voor geselecteerde 

aandachtssoorten om de afstand tussen besmette 

bedrijven te kunnen overbruggen 

Alle marterachtigen, huiskat en vos zijn in principe in staat om de afstand tussen nabijgelegen 

nertsenbedrijven te overbruggen. Het leefgebied van deze soorten is vaak 1-2 km in doorsnede, 

zodat bedrijven die binnen 1-2 kilometer van elkaar zijn gelegen door hetzelfde dier bezocht 

kunnen worden. Bezoeken aan locaties met nertsen zullen, als het al gebeurt, waarschijnlijk 

beperkt blijven tot 1 of hooguit enkele dichtbij elkaar gelegen bedrijven omdat de meeste 

soorten territoriaal zijn en geen ‘vreemde’ individuen in het eigen leefgebied zullen tolereren. 

Het is daardoor zeer onwaarschijnlijk dat één individu een groot aantal bedrijven zal bezoeken, 

omdat het aantal mogelijk te bezoeken bedrijven in het eigen leefgebied gering zal zijn. De 

enige soorten die minder territoriaal zijn en wel grotere afstanden kunnen afleggen (en dus ook 

meerdere bedrijven zouden kunnen bezoeken) zijn (verwilderde) huiskatten en (ontsnapte) 

Amerikaanse nertsen. Het oversteken van de Maas of snelwegen zal veelal niet gebeuren, 

maar provinciale of gemeentelijke wegen vormen voor deze soorten geen barrière. 

 

In tegenstelling tot marterachtigen, huiskatten en vossen zijn de verschillende vleermuissoorten 

veel mobieler. Vleermuizen kunnen in één nacht in een gebied van enkele kilometers in de 

omtrek foerageren. De vleermuissoorten die waarschijnlijk in de stallen en op erven hebben 

gejaagd, zijn soorten die gedurende één nacht meerdere locaties met nertsen kunnen 

bezoeken, die bovendien 2-5 kilometer uit elkaar kunnen liggen. De bezoekfrequentie of de 

bezoekkans van een nertsenbedrijf zal mede afhangen van landschappelijke elementen als 

bomenrijen en houtwallen die vleermuizen gebruiken als oriëntatiepunten voor hun echolocatie. 

Een bedrijf dat omgeven is met bomenrijen en houtwallen zal daardoor eerder bezoek krijgen 

van vleermuizen, dan een nertsenbedrijf in een kaal landschap. De nertsenbedrijven in het 

risicogebied liggen voornamelijk ingebed in een landschap met bomenrijen en houtwallen 

waardoor vleermuizen nog gemakkelijker nertsenbedrijven weten te vinden om hier te 

foerageren. 

 

De afstanden tussen opeenvolgend geïnfecteerde bedrijven, binnen de virusclusters met 

meerdere bedrijven, variëren tussen de 0,1-54,9 km (mediaan 10,0) voor cluster A, 0,49-31,9 

km (mediaan 7,5) voor cluster C en 0,2-4,4 km (mediaan 0,7) voor cluster D. In respectievelijk 

24% (cluster A, 42 bedrijven), 33% (cluster C, 15 bedrijven) en 100% (cluster D, 7 bedrijven) 

van de opeenvolgende infecties binnen een cluster, was de onderlinge afstand minder dan 5 

kilometer. Als een afkapwaarde van 2 km wordt gehanteerd, dan zijn de percentages als volgt: 

21% (A), 27% (C) en 57% (D). Wilde carnivoren en huiskatten kunnen deze afstanden tussen 

bedrijven afleggen, voor de langere afstanden zullen zij geen rol kunnen spelen in de SARS-

CoV-2 transmissie tussen bedrijven. Een aantal vogel- en vleermuissoorten kunnen deze 

afstanden eventueel wel afleggen.  
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7. Risicobeoordeling van de mogelijke rol van 

vrijlevende wilde diersoorten in de verspreiding van 

SARS-CoV-2 tussen nertsenbedrijven 

 

De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) en de Internationale Unie voor behoud van 

natuur (IUCN) raden aan om gebruik te maken van gestructureerde risicobeoordelingen om 

risico's op introducties van dierziekten in wilde dieren te beoordelen. (Jakob-Hoff et al, 2014; 

GLEWS, 2021) Dergelijke risicobeoordelingen zijn meestal opgesplitst in drie componenten 

voor pathogenen die van dier op mens kunnen overgaan (Delahay et al., 2020), namelijk de 

kans op introductie in wilde dieren door mensen, de kans op transmissie tussen wilde dieren, en 

vervolgens de kans op infectie van mensen vanuit wilde dieren. Deze componenten kunnen 

worden aangepast voor de specifieke vraagstellingen van dit onderzoek, ten aanzien van de rol 

van wild levende dieren in de transmissie van SARS-CoV-2 tussen nertsenbedrijven waardoor 

de drie elementen als volgt kunnen worden geformuleerd: 1) de kans op infectie van vrijlevende 

wilde dieren door contact met nertsen, 2) de waarschijnlijkheid van vóórkomen en vestiging in 

de populatie in vrijlevende wilde dieren en 3) de kans dat nertsen weer worden geïnfecteerd 

door vrijlevende wilde dieren. Dit zal grotendeels een kwalitatieve risicobeoordeling zijn. 

7.1 De kans op contact tussen de aandachtssoorten en nertsen welke kan 

leiden tot SARS-CoV-2 infectie 

Het is bekend dat marterachtigen en katachtigen geïnfecteerd kunnen worden met SARS-CoV-

2 en het virus over kunnen dragen. Ook infecties (maar geen overdracht) in hondachtigen 

(waartoe de vos behoort) zijn gerapporteerd. Bepaalde soorten vleermuizen kunnen worden 

geïnfecteerd met SARS-CoV-2, maar van de soorten vleermuizen voorkomend in Nederland is 

niet bekend of zij een infectie met SARS-CoV-2 door kunnen maken. Marterachtigen (dassen, 

steenmarters, bunzingen, Amerikaanse nerts en in mindere mate wezel), vossen en huiskatten 

(gehouden en verwilderd) komen algemeen voor in de regio met SARS-CoV-2 geïnfecteerde 

nertsenbedrijven. In dezelfde regio zijn de grijze en gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 

franjestaart en gewone dwergvleermuis ook aanwezig.  

 

Alle nertsenbedrijven zijn waarschijnlijk toegankelijk voor vogels en vleermuizen. Het merendeel 

van de bedrijven is toegankelijk voor steenmarter, vos en huiskat en zij zullen even gemakkelijk 

weer van het bedrijf af kunnen komen. Voor bunzingen en (ontsnapte) Amerikaanse nertsen 

lijken veel van deze bedrijven ook toegankelijk. Enkele bedrijven zijn ook toegankelijk voor 

dassen. De marterachtigen, de huiskat en de vos zullen eenmaal in de stal afkomen op het voer 

van de nertsen. Het voer, voor zover niet opgegeten, ligt op de kooien, dus deze diersoorten 

zullen dichtbij de nertsen komen als zij van het voer willen eten. Bij het betreden van de stallen 

zullen deze dieren ook in aanraking komen met het gemorste strooisel op de vloer. Het is 

minder waarschijnlijk dat vleermuizen direct contact zullen hebben met nertsen en hun strooisel. 

Zij zullen vooral door de stal vliegen om zoek naar voedsel (vliegen).  
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Direct of indirect contact met de nertsen vergroot de kansen op een infectie. Daarnaast is in een 

eerder onderzoek gebleken dat in geïnfecteerde nertsenbedrijven op de kooien, net als in het 

strooisel, stofmonsters en in een deel van de voermonsters genetisch materiaal van het SARS-

CoV-2 virus terug te vinden was (De Rooij et al, 2020). Het is niet duidelijk of dit materiaal ook 

infectieus virus bevatte en dat hiermee wilde dieren, mochten ze in de stallen terecht komen, 

besmet kunnen worden met SARS-CoV-2, hoewel de aanwezigheid van levend virus in de 

acute fase van uitbraken op de bedrijven wel aannemelijk is. In Denemarken zijn, naast 

stofmonsters in de hele stal, ook vliegen gevangen met een lage hoeveelheid SARS-CoV-2 

genetisch materiaal (Boklund et al., 2021). Jagende vleermuizen kunnen ook op deze manier in 

aanraking komen met SARS-CoV-2 virus of RNA. 

 

De nertsenbedrijven zijn toegankelijk voor allerlei vrijlevende diersoorten, en direct of 

indirect contact met nertsen is mogelijk. Van deze vrijlevende diersoorten zijn roofdieren 

waarschijnlijk gevoelig voor infectie met SARS-CoV-2 en indien een carnivoor een 

geïnfecteerd bedrijf bezoekt, is het mogelijk dat het dier geïnfecteerd wordt. Vleermuizen 

hebben waarschijnlijk minder nauw contact met nertsen, en het is nog onbekend of de 

vleermuizen die in Nederland voorkomen gevoelig zijn voor SARS-CoV-2 infectie. De 

kans dat vleermuizen op nertsenbedrijven geïnfecteerd raken lijkt lager.  

7.2 De waarschijnlijkheid van vóórkomen en vestiging van SARS-CoV-2 in 

populaties van aandachtssoorten 

Er zijn geen aanwijzingen dat vrijlevende wilde carnivoren of vleermuizen in deze regio 

geïnfecteerd zijn geraakt met SARS-CoV-2. Echter, het aantal monsters is te laag om dit met 

zekerheid uit te sluiten. Er zijn wel twee SARS-CoV-2 positieve Amerikaanse nertsen gevonden 

in de regio met positieve nertsenbedrijven. Daarnaast zijn 3 SARS-CoV-2 RNA-positieve en 11 

antilichaam positieve zwerfkatten gevangen op nertsenbedrijven.  

Zowel in Spanje als in de V.S. zijn SARS-CoV-2 positieve Amerikaanse nertsen gevonden in de 

omgeving van geïnfecteerde nertsenbedrijven (Shriner et al, 2021; Aguilo-Gisbert et al, 2021). 

In Nederland is waarschijnlijk geen populatie vrijlevende Amerikaanse nertsen (Dekker et al, 

2014) maar worden wel regelmatig Amerikaanse nertsen waargenomen of gevangen buiten de 

nertsenbedrijven. In Denemarken zijn ook een aantal SARS-CoV-2 RNA positieve huiskatten op 

nertsenbedrijven geïdentificeerd (Boklund et al, 2021). Uit onderzoeken rondom besmette 

nertsenbedrijven in Denemarken en de V.S. is niet bekend dat er andere vrijlevende wilde 

dieren, inclusief vleermuizen, zijn geïnfecteerd met SARS-CoV-2 (Aguilo-Gisbert et al, 2021; 

Boklund et al, 2021). Zowel risicobeoordelingen van EFSA als een gezamenlijke beoordeling 

door de OIE, FAO en WHO schatten de kans op endemische circulatie van SARS-CoV-2 in 

wilde marterachtigen laag in (EFSA 2021; GLEWS 2021). 

Er zijn in deze studie geen vrijlevende wilde dieren gevonden die geïnfecteerd waren met 

SARS-CoV-2. Dit geldt ook voor onderzoek rondom geïnfecteerde nertsenbedrijven in de 

V.S. en Denemarken. Hoewel de steekproefgrootte beperkt was, lijkt het onwaarschijnlijk 
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dat er grootschalige circulatie van SARS-CoV-2 in de aandachtssoorten rondom 

nertsenbedrijven is geweest. Er zijn wel een aantal SARS-CoV-2 positieve verwilderde 

huiskatten en ontsnapte Amerikaanse nertsen op of rond nertsenbedrijven gevonden. 

Het is waarschijnlijk dat zij besmet zijn geraakt door direct of indirect contact met 

besmette nertsen(bedrijven), maar er zijn geen aanwijzingen voor een SARS-CoV-2 

reservoir onder katten of Amerikaanse nertsen buiten nertsenbedrijven.  

7.3 De kans dat nertsen weer worden geïnfecteerd met SARS-CoV-2 door 

één van de aandachtssoorten. 

 

Alle marterachtigen, huiskat en vos zijn in principe in staat om de afstand tussen nabijgelegen 

nertsenbedrijven te overbruggen. Indien zij een nertsenstal betreden als zij geïnfecteerd zijn, 

kunnen met name marterachtigen en huiskatten waarschijnlijk het virus overdragen op nertsen.  

Vleermuizen zijn in vergelijking met marters, katten en vossen veel mobieler. De geselecteerde 

vleermuissoorten doen verschillende foerageerlocaties per nacht aan. Het is dus ook mogelijk 

dat zij meerdere locaties met nertsen die tot enkele kilometers uit elkaar liggen bezoeken. De 

kans dat vleermuizen direct in aanraking komen met nertsen is echter klein, omdat de dieren 

vooral boven de kooien zullen jagen. Bovendien is onbekend of de geselecteerde 

vleermuissoorten geïnfecteerd kunnen raken met SARS-CoV-2. Alle aandachtssoorten zouden 

in principe ook via mechanische transmissie het virus kunnen overdragen,  

 

Het uitbreken van hondenziekte (veelal een acute, kortdurende infectie, veroorzaakt door 

infectie met Canine Distemper Virus (CDV), op nertsenbedrijven (Deem et al. 2000) is een 

aanwijzing dat nertsen in contact staan met wilde carnivoren. Het virus kan via vergelijkbare 

overdrachtsroutes worden overgedragen als SARS-CoV-2, via directe en indirecte contacten. In 

de laatste 10 jaar wordt CDV regelmatig vastgesteld in wilde carnivoren in Europa, onder 

andere in vossen, steenmarters en dassen (Yon et al, 2019). Na 2014 varieerde de CDV 

vaccinatiegraad op nertsenbedrijven tussen 25% en 60% van de bedrijven. Sindsdien zijn er in 

totaal zes CDV uitbraken vastgesteld op Nederlandse nertsenbedrijven. Dit suggereert dat er 

regelmatig contact plaatsvindt tussen nertsen en wilde carnivoren op tenminste sommige 

bedrijven, omdat de kans dat een wilde carnivoor CDV uitscheidt en overdraagt tijdens een 

dergelijk bezoeken waarschijnlijk klein is. In Denemarken waren in 2020 vijf uitbraken van CDV 

op nertsenbedrijven (Molenaar & Buter, 2018; Garigliany et al., 2018; Tavenier et al., 2012). 

Ook daar is de meest waarschijnlijke route van introductie contact met wilde carnivoren, hoewel 

de aard van dat contact niet bekend is. 

Het is mogelijk dat een geïnfecteerde huiskat of ontsnapte nerts het SARS-CoV-2 virus 

kan introduceren op een nertsenbedrijf. De kans op introductie door een wilde carnivoor 

is ook niet uit te sluiten, hoewel geen geïnfecteerde individuen zijn gevonden in deze 

studie. Deze kans is kleiner voor vleermuizen omdat zij niet of nauwelijks landen in de 

stallen en het onbekend is of ze kunnen worden besmet met SARS-CoV-2. De betrokken 

onderzoekers achten het onwaarschijnlijk dat vrijlevende wilde carnivoren of 

vleermuizen een rol spelen bij transmissie van SARS-CoV-2 tussen nertsenbedrijven.  
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7.4 De rol van vogels in de transmissie van SARS-CoV-2 tussen 

nertsenbedrijven  

Hoewel vogels  waarschijnlijk zelf niet geïnfecteerd kunnen worden met SARS-CoV-2, kunnen 

zij het virus mogelijk wel overdragen door middel van mechanische transmissie. Sovon 

concludeert op basis van vogeltellingen dat minstens 30 verschillende vogelsoorten zich 

regelmatig op en rond het merendeel van de Nederlandse nertsenbedrijven ophouden (Annex 

4). Mussen (vermoedelijk hoofdzakelijk huismus), kraaiachtigen (zoals kauw [Corvus monedula] 

en zwarte kraai [Corvus corone]) en spreeuw (Sturnus vulgaris) werden relatief vaak gemeld 

door nertsenhouders. In een aantal gevallen werden grote aantallen vogels (met name 

spreeuwen) gemeld. Soms werd ook melding gedaan van vogelpootjes in nertsenkooien, 

klaarblijkelijk van vogels die op kooien landden en door nertsen gegrepen werden. (Hissel et al., 

2021) Op twee dood gevonden mussen is in oktober 2020 op twee verschillende geruimde 

nertsenbedrijven in Noord-Brabant en Limburg viraal RNA op poten aangetoond (bij één ook op 

veren), maar niet in keel- of cloacaswabs. Eerder beschreven uitbraken van vogelgriep op 

nertsenbedrijven laten zien dat er direct of indirect contact en transmissie van influenzavirussen 

plaats kan vinden tussen vogels en nertsen op nertsenhouderijen (Englund, 2000)  

 

Er zijn diverse vogelsoorten op nertsenbedrijven gerapporteerd, ook op nertsenkooien, 

die mogelijk verschillende bedrijven op een dag kunnen bezoeken. Hoewel vogels 

waarschijnlijk niet geïnfecteerd kunnen raken met SARS-CoV-2 is mechanische 

transmissie in theorie mogelijk. De onderzoekers achten het echter onwaarschijnlijk dat 

vogels een rol spelen bij transmissie van SARS-CoV-2 tussen nertsenbedrijven.  

 

7.5 Eindconclusie en samenvatting 

 

De constructie van de nertsenbedrijven is dusdanig dat allerlei vrijlevende dieren, die algemeen 

aanwezig zijn in de regio, de nertsenstallen zowel kunnen binnenkomen als uitgaan. Hiertoe 

behoren verschillende soorten roofdieren (huiskatten, vossen, nertsen en andere 

marterachtigen), vleermuizen en vogels. Bij de virologische en immunologische analyses van 

vrijlevende dieren rondom besmette nertsenbedrijven werd SARS-CoV-2 infectie vastgesteld bij 

enkele verwilderde katten en twee ontsnapte nertsen. Gelet op hun gemiddelde 

foerageerafstanden en leefgebied zouden geïnfecteerde individuen van deze twee soorten in 

principe in staat zijn om SARS-CoV-2 over te brengen naar naburige nertsenbedrijven. Bij de 

screening van honderden fecesmonsters en tientallen karkassen van overige vrijlevende 

roofdieren en van vleermuizen zijn geen aanwijzingen voor infectie gevonden. Bij twee 

doodgevonden huismussen op twee besmette bedrijven is virus RNA gevonden aan de pootjes, 

waarschijnlijk door contaminatie uit de omgeving; drie andere vogels waren negatief. Hoewel de 

kans klein is dat huismussen verschillende bedrijven bezoeken gezien de beperkte 

foerageerafstand, kunnen andere veel voorkomende vogelsoorten wel de afstanden tussen 
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nabijgelegen bedrijven overbruggen. Behalve een mogelijke kleine rol voor ontsnapte nertsen 

en verwilderde katten, achten de betrokken onderzoekers het bij elkaar genomen 

onwaarschijnlijk dat vrijlevende diersoorten van de onderzochte soorten een relevante rol 

hebben gespeeld in het overbrengen van SARS-CoV-2 tussen nertsenbedrijven. 
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