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WOLVEN ALS AASETER EN AASLEVERANCIER EN HUN INTERACTIE MET RAVEN  

Wolvenvogels op de Veluwe
Na een afwezigheid van 150 jaar is de wolf terug op de Veluwe. Daarmee is een aasleverancier bij 
uitstek terug en kan het voedselweb completer worden. Aaseters, waaronder raven, profiteren 
daarvan. Om hier onderzoek naar te doen, is een aantal raven op de Veluwe voorzien van een  
GPS-zender. Kunnen raven, ook wel de ogen en oren van het bos genoemd, ons mee op reis nemen? 

Raven en wolf bij kadaver van edelhert op de 
Veluwe, 24 oktober 2021. Foto Sjaak van Doorn

Wolf en raaf zijn lange tijd geheel 
afwezig geweest in Nederland. 
De raaf werd sinds 1966 geher

introduceerd op de Veluwe. De wolf keerde 
er in 2018 terug, waarna in 2019 de eerste 
welpen geboren werden. Wolven zijn in 
staat grote prooidieren te doden en zorgen 
daarmee voor een natuurlijke levering van 
grote kadavers in de natuur.14  
Deze kadavers zijn zeer waardevol voor 
het ecosysteem doordat ze een bron van 

 nutriënten vormen voor de bodem, en 
voedsel bieden aan tal van aaseters.5,6 
Hoewel wolven als aasleverancier voor 
andere dieren kunnen functioneren, 
schakelen zij zelf soms ook over op aas 
als voedselbron, bijvoorbeeld wanneer de 
dieren een verminderde lichaamsconditie 
hebben, bij koude klimaatomstandighe
den of een lage prooidichtheid.711 In het 
algemeen geven wolven echter voorkeur 
aan eigen gevangen prooien.11,12 Neder

landse aaseters, zoals vos, raaf of buizerd, 
zijn vaak niet in staat om zelfstandig grote 
kadavers te openen. Wolven kunnen dit 
wel, en zorgen er daardoor voor dat aas 
beschikbaar wordt voor de bredere aas
etergemeenschap.  
Dat is dan ook een van de redenen waarom 
wolvenprooien vaak een hogere diversi
teit aan aaseters aantrekken dan intacte 
kadavers.8,11,13,14
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Op de Midden en ZuidVeluwe werd gezien hoe een wolf een 
herten kadaver bezocht, maar een wild zwijn voorrang gaf om van 
het kadaver te eten (figuur 2). Vaak lagen er ook geen kadavers 
voor de wildcamera’s, omdat de kadaverbeschikbaarheid afhan
kelijk was van afschot en valwild. Aangezien de wildcamera’s wel 
doorlopend aanstonden, leverde dat beelden op waarop te zien is 
dat de wolven vooral interesse toonden in de kadaverlocatie, door 
aan de grond te ruiken of een markering achter te laten, of dat ze 
simpelweg passeerden. 

BEHEERDERTAMTAM
Tot dusver lijkt de frequentie waarop wolven in Nederland aas eten 
beperkt, wat kan betekenen dat de aanwezige wolven in goede 
conditie zijn en voldoende prooien kunnen vangen.11,17,33 Sinds 
juli 2021 wordt er gehoor gegeven aan de oproep van de Fauna
beheereenheid Gelderland om het aantal hoefdieren op de Veluwe 
drastisch terug te brengen. Onduidelijk is nog welke impact dit 
heeft op de Veluwse wolven. Aas eten kan beschouwd worden als 
een onderdeel van de overlevingsstrategie van wolven gedurende 
verschillende stadia in hun leven. Plotselinge veranderingen in het 
aanbod van wilde prooidieren kunnen ertoe leiden dat er vaker 
aas wordt benut.11 Vanuit de overlevingsstrategie is dit begrijpelijk, 
maar het brengt risico’s van gewenning met zich mee, waardoor de 
rol die wolven hebben als aasleverancier minder tot uiting komt. 
Dit zou ongewenst zijn wanneer we aasetergemeenschappen en de 
invloed op de mineralenkringloop willen herstellen, en vraagt om 
een nauwkeurige monitoring van benutting van aas. De Zoogdier
vereniging en Universiteit Leiden zijn een onderzoek opgestart 
naar het dieet van de Veluwse wolven. Inzicht in de mate waarin 
aas wordt benut is daarbij ook belangrijk. 

De acceptatie van de terugkeer van de wolf vraagt wat ons betreft 
om een wildbeheer dat hierin meebeweegt. Daarvoor is een 
‘wolvenmanagement’ nodig, waarin rekening wordt gehouden met 
prooidierbehoefte en spreiding van (noodzakelijk) afschot in ruim
te en tijd, zodat mogelijke beïnvloeding van jachtsuccessen van 
de wolf wordt voorkomen. Onderdeel hiervan is ook dat afschot 
wordt gerealiseerd met loodvrije munitie. Het risico op loodvergif
tiging bij aaseters is groot34. De grotere terreinbeherende organi
saties zijn gelukkig al langer loodvrij. Desondanks horen we soms 
nog verhalen waaruit blijkt dat dit nog niet overal het geval is. 

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN?
De winter is een periode waarin raven grotendeels zijn aangewe
zen op dierlijk eiwitrijk voedsel. We zien de activiteit van raven 
toenemen. Een nadeel van deze periode is dat er minder zon
uren zijn, waardoor er minder vaak GPSlocaties kunnen worden 
doorgegeven vanwege de lagere batterijcapaciteit. Een aangepast 
algoritme kan er wellicht voor zorgen dat we ook met een lager 
aantal GPSlocaties nog clusters, en dus mogelijke voedselbron
nen, kunnen vinden. Ook zien we dat raven bij het verstoppen van 
voedsel (en het plunderen van verstopplekken) een ander terrein
gebruik laten zien. De activiteit speelt zich dan niet binnen een 
straal van 10 meter af, maar in de wijde omgeving van een kadaver. 
Ook dat vraagt om een aangepast algoritme.

In het onderzoek naar aaseetgedrag bij wolven monitoren we 
momenteel het gebruik van aas dat door beheerders op min of 
meer vaste plekken wordt geplaatst. Steeds meer terreinbeheer
ders laten hun afschot echter achter op de locatie waar het wild 
geschoten is. Een mogelijk nieuw aspect van dit onderzoek is om 
te bekijken of wolven gebruikmaken van dit wild dat niet naar een 
vaste aaslocatie wordt gebracht. In samenwerking met de (fauna)
beheerders willen we hier graag nader invulling aan geven.
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Locatie Datum Tijd (UTC) Tijdsduur Aantal Gedrag Kadaver

A 15/12/2020 4:07 20 seconden 2 Passeren Afwezig

A 16/12/2020 21:09 5 seconden 1 Passeren Afwezig

A 19/12/2020 20:05 2 seconden 1 Passeren Afwezig

A 22/12/2020 6:03 1 seconde 1 Passeren Afwezig

A 22/12/2020 6:41 1 seconde 1 Passeren Afwezig

A 23/12/2020 3:25 2 minuten 2 Markeren Afwezig 

A 26/12/2020 3:02 90 seconden 1 Passeren Afwezig

A 31/12/2020 5:19 55 seconden 2 Passeren Afwezig

A 14/01/2021 3:04 46 minuten 2 Interspecifieke interactie Afwezig

A 26/01/2021 3:27 3 seconden 1 Passeren Afwezig

A 9/02/2021 19:40 70 seconden 1 Ruiken aan grond Afwezig 

A 13/02/2021 5:24 6 seconden 1 Interspecifieke interactie Aanwezig

A 23/04/2021 4:28 47 seconden 1 Passeren Afwezig

A 14/05/2021 2:34 6 seconden 1 Verzamelen Aanwezig

A 14/05/2021 22:03 6 minuten 1 Verzamelen; Ruiken aan grond Aanwezig

B 16/11/2020 9:35 16 seconden 1 Passeren Afwezig

B 27/11/2020 9:57 9 seconden 5 Passeren Aanwezig

B 9/01/2021 4:54 9 seconden 2 Passeren Afwezig

B 6/04/2021 6:12 2 seconden 1 Passeren Afwezig

C 30/11/2019 5:22 60 seconden 1 Eten van kadaver; Ruiken aan kadaver Aanwezig

C 1/01/2020 9:10 5 minuten 1 Eten van kadaver; Interspecifieke interactie Aanwezig

C 2/04/2021 5:19 64 seconden 1 Ruiken aan grond Afwezig

C 2/04/2021 6:19 5 seconden 1 Ruiken aan grond Afwezig

C 17/04/2021 1:28 25 seconden 1 Passeren Afwezig

C 17/04/2021 6:28 20 seconden 2 Passeren Afwezig

C 21/04/2021 23:30 52 seconden 1 Passeren Afwezig

C 22/04/2021 19:45 5 seconden 1 Ruiken aan grond Afwezig

C 22/05/2021 22:20 90 seconden 1 Ruiken aan grond Afwezig

D 26/03/2021 0:51 7 minuten 2 Ruiken aan kadaver; Ruiken aan grond Aanwezig

D 26/03/2021 22:00 67 seconden 1 Ruiken aan grond Aanwezig

D 16/04/2021 0:08 3 minuten 1 Ruiken aan grond Afwezig

D 16/04/2021 21:52 4 minuten 2 Ruiken aan grond Afwezig

D 17/04/2021 0:56 49 seconden 1 Markeren Afwezig

D 17/04/2021 21:34 104 seconden 1 Ruiken aan grond Afwezig

D 20/04/2021 0:31 6 minuten 1 Eten van grond; Ruiken aan grond Afwezig

D 2/06/2021 23:18 44 seconden 2 Markeren Afwezig

E 8/11/2019 2:17 2 minuten 1 Eten van kadaver; Ruiken aan kadaver Aanwezig

TABEL

Waarnemingen van wolven en gedrag bij de kadaverlocaties op de Veluwe



Op 11 oktober 1944 werd de dijk tussen Veere en Vrouwen
polder gebombardeerd, waardoor een groot deel van 
Walcheren onder water kwam te staan. Een jaar later was 

de bres gedicht, en bleef een diepe geul over: de Veerse Kreek. In 
de jaren vijftig werd, onder beheer van Staatsbosbeheer, rondom 
deze kreek het eerste deel van het Veerse Bos aangelegd, met 
voornamelijk es, eik en beuk. Het bos bleef beheerd door Staats
bosbeheer. Eind jaren tachtig zijn hier al eens vleermuiskasten 
(naar eigen model) opgehangen en gebruikt.1 In 20122013 zijn, 
bij het herinrichten en ontsluiten van terreinen rondom de Veerse 
Kreek, als compensatie vijftig vleermuiskasten van het type Bosha
mer opgehangen. Bij controle werden daarna geregeld gewone en 
ruige dwergvleermuizen aangetroffen. Verrassend was naast enkele 
solitaire gewone grootoorvleermuizen, ook de aanwezigheid van 
een groepje van deze dieren en zelfs een keer een kraamkolonie 
met jongen.

KASTEN VERPLAATSEN
Voor januari 2018 stond een nieuwe ingreep gepland: door essen
taksterfte zouden circa 150 bomen rond het natuurkampeerterrein 
Het Veerse Gat en langs paden worden gekapt. Veel van de vleer
muiskasten moesten een nieuwe plek krijgen. De uitgelezen peri
ode daarvoor leek de winterperiode te zijn. Bij de voorbereiding 
bleken echter meerdere kasten ook in de winter nog bewoond, 
onder andere door grootoren. Dat grootoorvleermuizen niet altijd 
al vanaf half november alleen in ondergrondse winterverblijven 
vertoeven, is in Nederland al eerder vastgesteld: bij Hoek van 
Holland verbleven op 23 november en 14 december 1996 en 18 
januari 1997 afwisselend een of twee exemplaren in een spleet in 
een zomereik.2

In de Kop van NoordHolland verbleven de afgelopen winters 
meerdere grootoren in vleermuiskasten, behalve bij strenge vorst.3 

TEKST JAN PIET BEKKER

 

Grootoorvleermuizen  
tijdens ijs en sneeuw

Er zijn grootoorvleermuizen die niet terugdeinzen voor een pak sneeuw: ze blijven 
trouw aan hun vleermuiskasten, ook ’s winters. Maar wanneer mensen de schaatsen 
onderbinden, verdwijnen zelfs de meest geharde grootoren naar klimaat-stabiele 
winterverblijven. Wekelijkse controle van vleermuiskasten in het Veerse Bos  
(provincie Zeeland) afgelopen winter onthulde een bijzonder patroon.

Vleermuiskast met een kolonie gewone grootoorvleermuizen 
(Plecotus auritus). Foto Jan Boshamer
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Op de Midden en ZuidVeluwe werd gezien hoe een wolf een 
herten kadaver bezocht, maar een wild zwijn voorrang gaf om van 
het kadaver te eten (figuur 2). Vaak lagen er ook geen kadavers 
voor de wildcamera’s, omdat de kadaverbeschikbaarheid afhan
kelijk was van afschot en valwild. Aangezien de wildcamera’s wel 
doorlopend aanstonden, leverde dat beelden op waarop te zien is 
dat de wolven vooral interesse toonden in de kadaverlocatie, door 
aan de grond te ruiken of een markering achter te laten, of dat ze 
simpelweg passeerden. 

BEHEERDERTAMTAM
Tot dusver lijkt de frequentie waarop wolven in Nederland aas eten 
beperkt, wat kan betekenen dat de aanwezige wolven in goede 
conditie zijn en voldoende prooien kunnen vangen.11,17,33 Sinds 
juli 2021 wordt er gehoor gegeven aan de oproep van de Fauna
beheereenheid Gelderland om het aantal hoefdieren op de Veluwe 
drastisch terug te brengen. Onduidelijk is nog welke impact dit 
heeft op de Veluwse wolven. Aas eten kan beschouwd worden als 
een onderdeel van de overlevingsstrategie van wolven gedurende 
verschillende stadia in hun leven. Plotselinge veranderingen in het 
aanbod van wilde prooidieren kunnen ertoe leiden dat er vaker 
aas wordt benut.11 Vanuit de overlevingsstrategie is dit begrijpelijk, 
maar het brengt risico’s van gewenning met zich mee, waardoor de 
rol die wolven hebben als aasleverancier minder tot uiting komt. 
Dit zou ongewenst zijn wanneer we aasetergemeenschappen en de 
invloed op de mineralenkringloop willen herstellen, en vraagt om 
een nauwkeurige monitoring van benutting van aas. De Zoogdier
vereniging en Universiteit Leiden zijn een onderzoek opgestart 
naar het dieet van de Veluwse wolven. Inzicht in de mate waarin 
aas wordt benut is daarbij ook belangrijk. 

De acceptatie van de terugkeer van de wolf vraagt wat ons betreft 
om een wildbeheer dat hierin meebeweegt. Daarvoor is een 
‘wolvenmanagement’ nodig, waarin rekening wordt gehouden met 
prooidierbehoefte en spreiding van (noodzakelijk) afschot in ruim
te en tijd, zodat mogelijke beïnvloeding van jachtsuccessen van 
de wolf wordt voorkomen. Onderdeel hiervan is ook dat afschot 
wordt gerealiseerd met loodvrije munitie. Het risico op loodvergif
tiging bij aaseters is groot34. De grotere terreinbeherende organi
saties zijn gelukkig al langer loodvrij. Desondanks horen we soms 
nog verhalen waaruit blijkt dat dit nog niet overal het geval is. 

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN?
De winter is een periode waarin raven grotendeels zijn aangewe
zen op dierlijk eiwitrijk voedsel. We zien de activiteit van raven 
toenemen. Een nadeel van deze periode is dat er minder zon
uren zijn, waardoor er minder vaak GPSlocaties kunnen worden 
doorgegeven vanwege de lagere batterijcapaciteit. Een aangepast 
algoritme kan er wellicht voor zorgen dat we ook met een lager 
aantal GPSlocaties nog clusters, en dus mogelijke voedselbron
nen, kunnen vinden. Ook zien we dat raven bij het verstoppen van 
voedsel (en het plunderen van verstopplekken) een ander terrein
gebruik laten zien. De activiteit speelt zich dan niet binnen een 
straal van 10 meter af, maar in de wijde omgeving van een kadaver. 
Ook dat vraagt om een aangepast algoritme.

In het onderzoek naar aaseetgedrag bij wolven monitoren we 
momenteel het gebruik van aas dat door beheerders op min of 
meer vaste plekken wordt geplaatst. Steeds meer terreinbeheer
ders laten hun afschot echter achter op de locatie waar het wild 
geschoten is. Een mogelijk nieuw aspect van dit onderzoek is om 
te bekijken of wolven gebruikmaken van dit wild dat niet naar een 
vaste aaslocatie wordt gebracht. In samenwerking met de (fauna)
beheerders willen we hier graag nader invulling aan geven.

DANKWOORD
Voor het veldwerk is toestemming verleend door verschillende 
partijen. Wij danken alle (fauna)beheerders die het onderzoek 
mede mogelijk maken. De samenwerking met de Ravenwerkgroep 
Nederland, Sovon en het Wolvenmeldpunt van de Zoogdier
vereniging is erg prettig en het enthousiasme dat wordt getoond 
werkt aanstekelijk. 

BART BEEKERS, MELANIE PEKEL & JUDITH SLAGT zijn 
werkzaam bij ARK Natuurontwikkeling en betrokken bij 
het project ‘Dood doet Leven’. JEFTA LEEUWIS en MANOUK 
SENHORST hebben vanuit hun opleiding aan de HAS Den 
Bosch en  Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar   
 Wolvenvogels op de Veluwe.

ZOOGDIER
DIGITAAL

M  Interactie rond kadaver. Foto Annemarie Loof en Tijmen Melgers M  Raaf op een wolvenprooi in Polen. Foto Jillis Roos
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Figuur 4. Bezetting van vleermuiskasten door grootoorvleermuizen (P. auritus). De aantallen staan 
vermeld en de steeds donkerder kleur van de cel geeft de categorie aan met steeds hogere aantallen.
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IDENTIFICEREN VAN BOOMMARTERS

In kaart brengen van 
boommarterpopulatie 

Antwerpen

De boommarter (Martes martes) is in Vlaanderen, en met uitbreiding in België, in opmars. Maar hoe 
goed gaat het nu eigenlijk met deze zeldzame soort? Via het inventariseren van de aanwezige individuen 
trachten we een beeld te krijgen van de populatietoestand van de boommarter in de provincie 
Antwerpen. 

D e boommarter wordt beschouwd 
als een indicatieve soort voor bos
gebied met hoge natuurwaarden en 

is erg zeldzaam in Vlaanderen.1 Boommar
ters worden de laatste jaren steeds meer 
waargenomen, maar een goed beeld van 
de huidige populatietoestand van deze 
soort in Vlaanderen hebben we nog niet. 
Is er momenteel sprake van een leefbare 
populatie die zichzelf in stand weet te 
houden of gaat het helemaal niet goed met 
deze diersoort? 

Om hierop te kunnen antwoorden, werd 
er een verkennend onderzoek opgestart in 
Antwerpen. Door hun beperkt voorkomen 

in Vlaanderen zijn boommarters als priori
taire soort aangeduid voor deze provincie, 
maar boommarters worden ook waargeno
men in andere Vlaamse provincies.

VERSCHILLENDE 
ONDERZOEKSOPSTELLINGEN
Boommarters kunnen individueel herkend 
worden aan de hand van hun keelvlek 
(figuur 1). Vanuit de Universiteit Antwer
pen diende een stagiair zich aan om drie 
opstellingen met elkaar te vergelijken en 
te bekijken hoe de keelvlek van boommar
ters het eenvoudigst geïnventariseerd kan 
worden. Dit onderzoek werd uitgevoerd 

in twee natuurgebieden in het noorden 
van de provincie Antwerpen: Grenspark 
Kalmthoutse Heide te Kalmthout (uitslui
tend het Vlaamse deel) en De Inslag te 
Brasschaat (figuur 2).

Het Grenspark Kalmthoutse Heide is een 
van de grootste en oudste natuurgebieden 
in Vlaanderen en staat vooral bekend om de 
nu zeldzame heidevegetatie. Het grensover
schrijdende 6000 hectare grote natuurge
bied bestaat voor grofweg de helft uit (den
nen)bos, maar omvat ook heidegebieden, 
stuifduinen, vennen en polders. De Inslag is 
een heidegebied van 165 hectare groot dat 
ontgonnen werd als akker en weiland. 

Boommarter bij een Befraam in het Grenspark  
Kalmthoutse Heide. Foto Christoffel Bonte
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Op de Midden en ZuidVeluwe werd gezien hoe een wolf een 
herten kadaver bezocht, maar een wild zwijn voorrang gaf om van 
het kadaver te eten (figuur 2). Vaak lagen er ook geen kadavers 
voor de wildcamera’s, omdat de kadaverbeschikbaarheid afhan
kelijk was van afschot en valwild. Aangezien de wildcamera’s wel 
doorlopend aanstonden, leverde dat beelden op waarop te zien is 
dat de wolven vooral interesse toonden in de kadaverlocatie, door 
aan de grond te ruiken of een markering achter te laten, of dat ze 
simpelweg passeerden. 

BEHEERDERTAMTAM
Tot dusver lijkt de frequentie waarop wolven in Nederland aas eten 
beperkt, wat kan betekenen dat de aanwezige wolven in goede 
conditie zijn en voldoende prooien kunnen vangen.11,17,33 Sinds 
juli 2021 wordt er gehoor gegeven aan de oproep van de Fauna
beheereenheid Gelderland om het aantal hoefdieren op de Veluwe 
drastisch terug te brengen. Onduidelijk is nog welke impact dit 
heeft op de Veluwse wolven. Aas eten kan beschouwd worden als 
een onderdeel van de overlevingsstrategie van wolven gedurende 
verschillende stadia in hun leven. Plotselinge veranderingen in het 
aanbod van wilde prooidieren kunnen ertoe leiden dat er vaker 
aas wordt benut.11 Vanuit de overlevingsstrategie is dit begrijpelijk, 
maar het brengt risico’s van gewenning met zich mee, waardoor de 
rol die wolven hebben als aasleverancier minder tot uiting komt. 
Dit zou ongewenst zijn wanneer we aasetergemeenschappen en de 
invloed op de mineralenkringloop willen herstellen, en vraagt om 
een nauwkeurige monitoring van benutting van aas. De Zoogdier
vereniging en Universiteit Leiden zijn een onderzoek opgestart 
naar het dieet van de Veluwse wolven. Inzicht in de mate waarin 
aas wordt benut is daarbij ook belangrijk. 

De acceptatie van de terugkeer van de wolf vraagt wat ons betreft 
om een wildbeheer dat hierin meebeweegt. Daarvoor is een 
‘wolvenmanagement’ nodig, waarin rekening wordt gehouden met 
prooidierbehoefte en spreiding van (noodzakelijk) afschot in ruim
te en tijd, zodat mogelijke beïnvloeding van jachtsuccessen van 
de wolf wordt voorkomen. Onderdeel hiervan is ook dat afschot 
wordt gerealiseerd met loodvrije munitie. Het risico op loodvergif
tiging bij aaseters is groot34. De grotere terreinbeherende organi
saties zijn gelukkig al langer loodvrij. Desondanks horen we soms 
nog verhalen waaruit blijkt dat dit nog niet overal het geval is. 

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN?
De winter is een periode waarin raven grotendeels zijn aangewe
zen op dierlijk eiwitrijk voedsel. We zien de activiteit van raven 
toenemen. Een nadeel van deze periode is dat er minder zon
uren zijn, waardoor er minder vaak GPSlocaties kunnen worden 
doorgegeven vanwege de lagere batterijcapaciteit. Een aangepast 
algoritme kan er wellicht voor zorgen dat we ook met een lager 
aantal GPSlocaties nog clusters, en dus mogelijke voedselbron
nen, kunnen vinden. Ook zien we dat raven bij het verstoppen van 
voedsel (en het plunderen van verstopplekken) een ander terrein
gebruik laten zien. De activiteit speelt zich dan niet binnen een 
straal van 10 meter af, maar in de wijde omgeving van een kadaver. 
Ook dat vraagt om een aangepast algoritme.

In het onderzoek naar aaseetgedrag bij wolven monitoren we 
momenteel het gebruik van aas dat door beheerders op min of 
meer vaste plekken wordt geplaatst. Steeds meer terreinbeheer
ders laten hun afschot echter achter op de locatie waar het wild 
geschoten is. Een mogelijk nieuw aspect van dit onderzoek is om 
te bekijken of wolven gebruikmaken van dit wild dat niet naar een 
vaste aaslocatie wordt gebracht. In samenwerking met de (fauna)
beheerders willen we hier graag nader invulling aan geven.

DANKWOORD
Voor het veldwerk is toestemming verleend door verschillende 
partijen. Wij danken alle (fauna)beheerders die het onderzoek 
mede mogelijk maken. De samenwerking met de Ravenwerkgroep 
Nederland, Sovon en het Wolvenmeldpunt van de Zoogdier
vereniging is erg prettig en het enthousiasme dat wordt getoond 
werkt aanstekelijk. 
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In december 2018 benaderde de Zoog
diervereniging leden van de Dassen
werkgroep Drenthe met de vraag om 

mee te doen aan een haastklus, wat uitein
delijk is uitgegroeid tot het NEM Exoten ver
spreidingsonderzoek. Het onderzoek heeft 
als doel om met behulp van  cameraval
data de ontwikkeling en verspreiding van 
invasieve exoten in Nederland te volgen, 
waaronder wasbeer en wasbeerhond. 

In eerste instantie was de interesse vooral 
gericht op de mogelijke aanwezigheid 
van de wasbeerhond. Er werden dertig 

cameravallen beschikbaar gesteld die in 
NoordwestDrenthe in potentieel geschik
te leefgebieden werden uitgezet. Voor 
het plaatsen van de cameravallen geldt 
een vast werkprotocol, beschreven in 
de ‘Handleiding plaatsen camera’s NEM 
Exoten’. Qua locaties viel het oog met name 
op moeilijk toegankelijke natte gebieden, 
zoals bosjes met veentjes en vennen, ervan 
uitgaande dat dit een voorkeurshabitat van 
wasbeerhonden is. Het resultaat viel echter 
tegen, met een behoorlijke bijvangst aan 
(zoog)dieren en geen enkel beeld van een 
wasbeerhond. 

Het initiële project duurde vier weken en 
was formeel al gesloten tijdens onze ronde 
langs de wildcamera’s. We hadden ze nog 
even laten staan. En gelukkig maar, want 
op de eerste camera verscheen in de vroe
ge ochtend van 27 november 2018 een was
beerhond. De betreffende camera stond in 
een relatief droog deel van een voormalig 
eikenhakhoutbos met daarin een aantal 
nattere delen. In het complex liggen twee 
veentjes met open water. Rondom de 
vennen ligt een natte zone met horsten van 
pijpenstrootje en hier en daar veenmosbul
ten. Het bosje ligt in een relatief extensief 

De wasbeerhond wordt in Nederland steeds vaker waargenomen. Nadat in 2013 in Drenthe voor 
het eerst voortplanting werd vastgesteld, verdwenen de wasbeerhonden weer tijdelijk van het 
toneel. Naar aanleiding van het project NEM Exoten werd de afgelopen drie jaar de aanwezigheid 
van wasbeerhonden in een bos bij Vries intensief gevolgd met meerdere cameravallen. In dit artikel 
hebben we een aantal bevindingen van die vele draaiuren op een rij gezet. 

TEKST AALDRIK POT EN ED MOLENAAR 

DE WASBEERHOND IN DE KOP VAN DRENTHE 

Wat levert drie jaar 
cameravalonderzoek op? 

Wasbeerhonden met pup op latrine. Foto Ed Molenaar
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Op de Midden en ZuidVeluwe werd gezien hoe een wolf een 
herten kadaver bezocht, maar een wild zwijn voorrang gaf om van 
het kadaver te eten (figuur 2). Vaak lagen er ook geen kadavers 
voor de wildcamera’s, omdat de kadaverbeschikbaarheid afhan
kelijk was van afschot en valwild. Aangezien de wildcamera’s wel 
doorlopend aanstonden, leverde dat beelden op waarop te zien is 
dat de wolven vooral interesse toonden in de kadaverlocatie, door 
aan de grond te ruiken of een markering achter te laten, of dat ze 
simpelweg passeerden. 

BEHEERDERTAMTAM
Tot dusver lijkt de frequentie waarop wolven in Nederland aas eten 
beperkt, wat kan betekenen dat de aanwezige wolven in goede 
conditie zijn en voldoende prooien kunnen vangen.11,17,33 Sinds 
juli 2021 wordt er gehoor gegeven aan de oproep van de Fauna
beheereenheid Gelderland om het aantal hoefdieren op de Veluwe 
drastisch terug te brengen. Onduidelijk is nog welke impact dit 
heeft op de Veluwse wolven. Aas eten kan beschouwd worden als 
een onderdeel van de overlevingsstrategie van wolven gedurende 
verschillende stadia in hun leven. Plotselinge veranderingen in het 
aanbod van wilde prooidieren kunnen ertoe leiden dat er vaker 
aas wordt benut.11 Vanuit de overlevingsstrategie is dit begrijpelijk, 
maar het brengt risico’s van gewenning met zich mee, waardoor de 
rol die wolven hebben als aasleverancier minder tot uiting komt. 
Dit zou ongewenst zijn wanneer we aasetergemeenschappen en de 
invloed op de mineralenkringloop willen herstellen, en vraagt om 
een nauwkeurige monitoring van benutting van aas. De Zoogdier
vereniging en Universiteit Leiden zijn een onderzoek opgestart 
naar het dieet van de Veluwse wolven. Inzicht in de mate waarin 
aas wordt benut is daarbij ook belangrijk. 

De acceptatie van de terugkeer van de wolf vraagt wat ons betreft 
om een wildbeheer dat hierin meebeweegt. Daarvoor is een 
‘wolvenmanagement’ nodig, waarin rekening wordt gehouden met 
prooidierbehoefte en spreiding van (noodzakelijk) afschot in ruim
te en tijd, zodat mogelijke beïnvloeding van jachtsuccessen van 
de wolf wordt voorkomen. Onderdeel hiervan is ook dat afschot 
wordt gerealiseerd met loodvrije munitie. Het risico op loodvergif
tiging bij aaseters is groot34. De grotere terreinbeherende organi
saties zijn gelukkig al langer loodvrij. Desondanks horen we soms 
nog verhalen waaruit blijkt dat dit nog niet overal het geval is. 

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN?
De winter is een periode waarin raven grotendeels zijn aangewe
zen op dierlijk eiwitrijk voedsel. We zien de activiteit van raven 
toenemen. Een nadeel van deze periode is dat er minder zon
uren zijn, waardoor er minder vaak GPSlocaties kunnen worden 
doorgegeven vanwege de lagere batterijcapaciteit. Een aangepast 
algoritme kan er wellicht voor zorgen dat we ook met een lager 
aantal GPSlocaties nog clusters, en dus mogelijke voedselbron
nen, kunnen vinden. Ook zien we dat raven bij het verstoppen van 
voedsel (en het plunderen van verstopplekken) een ander terrein
gebruik laten zien. De activiteit speelt zich dan niet binnen een 
straal van 10 meter af, maar in de wijde omgeving van een kadaver. 
Ook dat vraagt om een aangepast algoritme.

In het onderzoek naar aaseetgedrag bij wolven monitoren we 
momenteel het gebruik van aas dat door beheerders op min of 
meer vaste plekken wordt geplaatst. Steeds meer terreinbeheer
ders laten hun afschot echter achter op de locatie waar het wild 
geschoten is. Een mogelijk nieuw aspect van dit onderzoek is om 
te bekijken of wolven gebruikmaken van dit wild dat niet naar een 
vaste aaslocatie wordt gebracht. In samenwerking met de (fauna)
beheerders willen we hier graag nader invulling aan geven.

DANKWOORD
Voor het veldwerk is toestemming verleend door verschillende 
partijen. Wij danken alle (fauna)beheerders die het onderzoek 
mede mogelijk maken. De samenwerking met de Ravenwerkgroep 
Nederland, Sovon en het Wolvenmeldpunt van de Zoogdier
vereniging is erg prettig en het enthousiasme dat wordt getoond 
werkt aanstekelijk. 

BART BEEKERS, MELANIE PEKEL & JUDITH SLAGT zijn 
werkzaam bij ARK Natuurontwikkeling en betrokken bij 
het project ‘Dood doet Leven’. JEFTA LEEUWIS en MANOUK 
SENHORST hebben vanuit hun opleiding aan de HAS Den 
Bosch en  Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar   
 Wolvenvogels op de Veluwe.
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M  Interactie rond kadaver. Foto Annemarie Loof en Tijmen Melgers M  Raaf op een wolvenprooi in Polen. Foto Jillis Roos
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Het gebruik van cameravallen. Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep.

http://www.zoogdierenwerkgroep.be/studie/methoden-en-technieken/cameravallen


In deel 1 t/m 4 beschreef ik nesten en holen van konijn, mol, eekhoorn en enkele muizen- en 
spitsmuizensoorten in een stadspark, het ca. 8 ha grote Geerbos in Veghel. Getuige de sporen en 
enkele wildcam-opnames wordt dit park ook bezocht door vossen, maar een bewoond hol vond 
ik er niet. Voor vossenholen maak ik daarom een uitstapje naar de ruimere stedelijke omgeving, 
waarbij ik ook aandacht besteed aan de das. Beide soorten vestigen zich wel eens in park of 
tuin, vaak doordat hun burchtlocatie in landelijk gebied ongeschikt is geraakt.  

ZOOGDIERNESTEN EN HOLEN IN EEN STADSPARK – DEEL 5 (SLOT)

Holen van das en vos in 
stedelijk gebied

TEKST EN FOTO’S   ANNEMARIE VAN DIEPENBEEK (TENZIJ ANDERS VERMELD) 

STADSVOSSEN
Al decennialang blijken (jonge) vossen in stedelijk gebied geschikte 
leefomstandigheden te kunnen vinden. Sprekend voorbeeld zijn 
vossen in hartje Londen, waar ze ’s nachts, soms zelfs overdag, 
vrijmoedig door de straten draven of in tuinen rondscharrelen.  
In de tuinrijke buitenwijken van Londen zouden zelfs meer vossen 
leven dan in het landelijk gebied er omheen. De schatting bedraagt 
maar liefst 10.000 vossen, waarvan echter wel 60 procent als 
verkeersslachtoffer eindigt.1 Los van enkele eerdere, incidentele 
waarnemingen worden al vanaf de jaren tachtig ook in steden 
als Amsterdam regelmatig stadsvossen2 waargenomen. Op You
Tube zijn talloze filmpjes te vinden van in stad of dorp struinende 
vossen. Inmiddels hoort de vos op veel plaatsen bij de ‘gewone’ 
stadssoorten. 

SPOREN 
Af en toe tref ik in het Geerbos vossensporen aan: de geur, een 
uitwerpsel, prenten of snuitputjes in de grasveldjes waar de vos 
naar keverlarven of regenwormen gezocht heeft. De vondst van 
een verse plukplaats waar een vos een wilde eend te pakken had 
gekregen was aanleiding om in de IVNinsectentuin een wildcame
ra te plaatsen. Hiermee werden op 27 en 28 mei 2020, op klaarlich
te dag, één en twee struinende vossen vastgelegd. Eerder, op een 
vroege ochtend in 2019, vernam ik van de bewoonster van een huis 
aan de parkrand dat ze een vos zag verdwijnen onder het brede 
en hoge bramendek. In 2021 kwam in haar achtertuin een vos 
tweemaal ongewenst op bezoek. De eerste keer in februari, met 
een poging om een broedse kalkoenhen uit de ren achter het huis 
te stelen. De kop was afgebeten, maar een poging om de kalkoen 

Still uit de wildcam-opname (28 mei 2021) van twee overdag struinende 
jonge vossen in de IVN-insectentuin. Wildcam-opname IVN-afd. Veghel
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Op de Midden en ZuidVeluwe werd gezien hoe een wolf een 
herten kadaver bezocht, maar een wild zwijn voorrang gaf om van 
het kadaver te eten (figuur 2). Vaak lagen er ook geen kadavers 
voor de wildcamera’s, omdat de kadaverbeschikbaarheid afhan
kelijk was van afschot en valwild. Aangezien de wildcamera’s wel 
doorlopend aanstonden, leverde dat beelden op waarop te zien is 
dat de wolven vooral interesse toonden in de kadaverlocatie, door 
aan de grond te ruiken of een markering achter te laten, of dat ze 
simpelweg passeerden. 

BEHEERDERTAMTAM
Tot dusver lijkt de frequentie waarop wolven in Nederland aas eten 
beperkt, wat kan betekenen dat de aanwezige wolven in goede 
conditie zijn en voldoende prooien kunnen vangen.11,17,33 Sinds 
juli 2021 wordt er gehoor gegeven aan de oproep van de Fauna
beheereenheid Gelderland om het aantal hoefdieren op de Veluwe 
drastisch terug te brengen. Onduidelijk is nog welke impact dit 
heeft op de Veluwse wolven. Aas eten kan beschouwd worden als 
een onderdeel van de overlevingsstrategie van wolven gedurende 
verschillende stadia in hun leven. Plotselinge veranderingen in het 
aanbod van wilde prooidieren kunnen ertoe leiden dat er vaker 
aas wordt benut.11 Vanuit de overlevingsstrategie is dit begrijpelijk, 
maar het brengt risico’s van gewenning met zich mee, waardoor de 
rol die wolven hebben als aasleverancier minder tot uiting komt. 
Dit zou ongewenst zijn wanneer we aasetergemeenschappen en de 
invloed op de mineralenkringloop willen herstellen, en vraagt om 
een nauwkeurige monitoring van benutting van aas. De Zoogdier
vereniging en Universiteit Leiden zijn een onderzoek opgestart 
naar het dieet van de Veluwse wolven. Inzicht in de mate waarin 
aas wordt benut is daarbij ook belangrijk. 

De acceptatie van de terugkeer van de wolf vraagt wat ons betreft 
om een wildbeheer dat hierin meebeweegt. Daarvoor is een 
‘wolvenmanagement’ nodig, waarin rekening wordt gehouden met 
prooidierbehoefte en spreiding van (noodzakelijk) afschot in ruim
te en tijd, zodat mogelijke beïnvloeding van jachtsuccessen van 
de wolf wordt voorkomen. Onderdeel hiervan is ook dat afschot 
wordt gerealiseerd met loodvrije munitie. Het risico op loodvergif
tiging bij aaseters is groot34. De grotere terreinbeherende organi
saties zijn gelukkig al langer loodvrij. Desondanks horen we soms 
nog verhalen waaruit blijkt dat dit nog niet overal het geval is. 

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN?
De winter is een periode waarin raven grotendeels zijn aangewe
zen op dierlijk eiwitrijk voedsel. We zien de activiteit van raven 
toenemen. Een nadeel van deze periode is dat er minder zon
uren zijn, waardoor er minder vaak GPSlocaties kunnen worden 
doorgegeven vanwege de lagere batterijcapaciteit. Een aangepast 
algoritme kan er wellicht voor zorgen dat we ook met een lager 
aantal GPSlocaties nog clusters, en dus mogelijke voedselbron
nen, kunnen vinden. Ook zien we dat raven bij het verstoppen van 
voedsel (en het plunderen van verstopplekken) een ander terrein
gebruik laten zien. De activiteit speelt zich dan niet binnen een 
straal van 10 meter af, maar in de wijde omgeving van een kadaver. 
Ook dat vraagt om een aangepast algoritme.

In het onderzoek naar aaseetgedrag bij wolven monitoren we 
momenteel het gebruik van aas dat door beheerders op min of 
meer vaste plekken wordt geplaatst. Steeds meer terreinbeheer
ders laten hun afschot echter achter op de locatie waar het wild 
geschoten is. Een mogelijk nieuw aspect van dit onderzoek is om 
te bekijken of wolven gebruikmaken van dit wild dat niet naar een 
vaste aaslocatie wordt gebracht. In samenwerking met de (fauna)
beheerders willen we hier graag nader invulling aan geven.

DANKWOORD
Voor het veldwerk is toestemming verleend door verschillende 
partijen. Wij danken alle (fauna)beheerders die het onderzoek 
mede mogelijk maken. De samenwerking met de Ravenwerkgroep 
Nederland, Sovon en het Wolvenmeldpunt van de Zoogdier
vereniging is erg prettig en het enthousiasme dat wordt getoond 
werkt aanstekelijk. 
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BEHEER 
In mijn werk als ecoloog heb ik me 45 jaar 
lang beziggehouden met onderzoek ten 
behoeve van beleid en beheer rond grote 
zoogdieren en hun leefgebieden. Wilde 
hoefdieren en de wolf hoorden daar bij. 
Het kleinste ‘grote zoogdier’ was voor mij 
zo ongeveer het ree. Zelf zag ik zijn eerste 
prenten in 1957 in de bossen rond mijn 
ouderlijk huis. Ik wiste ze allemaal uit, bang 
dat stropers of jagers ze zouden ontdekken. 
Sindsdien echter namen tot mijn vreugde 
landelijk de aantallen toe, zonder twijfel ge
holpen door de oprichting door jagers van 
vereniging Het Reewild in 1950. Een groot 
deel van het reeënbeheer is inderdaad uit
besteed aan jagers: ze tellen ze elk voorjaar, 
gebruiken de uitkomst van die telling als 
maat voor het afschotquotum, realiseren 
zelf (een deel van) dat quotum en bepalen 
waar het wildbraad naar toe gaat. 

STRESSKIP
Wat betreft dit laatste aspect: edel, dam, 
sika, axishert en wild zwijn worden op gro

te schaal gefokt voor het vlees. Bij het ree 
is dat niet het geval, net zo min als reeën 
in kampjes worden gehouden. Reeën zijn 
enorme ‘stresskippen’, je kunt ze niet lang
durig houden in gevangenschap. Soms, 
wanneer een kalf ‘binnenkomt’, kun je hem 
met de fles grootbrengen, maar dan gaat 
’t mis! Eenmaal volgroeid vallen ze hun 
baasjes aan en dat is niet zonder risico voor 
de mens. Misschien speelt hier ook mee 
dat het ree van genoemde soorten de enige 
is die territoriaal is. Als ze hun leefgebied 
ook nog moeten delen met grote aantallen 
andere herten, runderen of zwijnen worden 
de reeën weggeconcurreerd om winter
voedsel. Ook kunnen wilde zwijnen, net als 
wolven en vossen, reekalveren prederen.  
Er bestaan om die reden inmiddels in 
Nederland uitgestrekte natuurgebieden 
waarin bijna geen ree meer voorkomt.

TROFEEËN EN CONDITIE
Met name in de vorige eeuw, maar ook nu 
nog controleren jagers elkaar op de zoge
noemde jaarlijkse trofeeënshows: experts 

bepalen daar aan de hand van de combina
tie leeftijd/gewei of een bok ‘terecht’ werd 
afgeschoten. Er is daarbij een groeiend 
besef dat het gewei een afspiegeling is van 
de conditie van de bok en daarmee van 
de kwaliteit van het leefgebied. Een ‘min’ 
geweitje in een mineraalrijk leefgebied kan 
immers een ‘recordbok’ zijn op arme zand
grond. Shows voor geiten zijn er niet. Hoe 
goed ook de intenties, veel van wat daarbij 
van belang was is achterhaald, inclusief 
het statisch rekenkundig draagkrachtmo
del dat bij die aanpak hoort. Echter, we 
moeten ervoor waken om alles zomaar 
overboord te gooien.  

AANTALLEN EN TREND
Zo is de traditionele voorjaarstelling mis
schien niet bijzonder nauwkeurig, maar hij 
is wel betrouwbaar genoeg om een trend 
op te baseren: het aantal dieren dat elk 
jaar minimaal in een gebied, meestal een 
wildbeheereenheid leeft. In werkelijkheid 
is de stand hoger, vooral in gebieden met 

Het ree  
DOOR DE OGEN VAN GEERT GROOT BRUINDERINK 

Ree. Foto Herman de Jongh

Het ree is een heimelijk levend, klein kruipdoor-sluipdoor ‘hertje’, behorend tot een 
onderfamilie van de hertachtigen, de Capreolinae, zo klein dat verwarring met een haas 

kan voorkomen en dat je soms denkt dat ze allemaal verdwenen zijn. 
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Op de Midden en ZuidVeluwe werd gezien hoe een wolf een 
herten kadaver bezocht, maar een wild zwijn voorrang gaf om van 
het kadaver te eten (figuur 2). Vaak lagen er ook geen kadavers 
voor de wildcamera’s, omdat de kadaverbeschikbaarheid afhan
kelijk was van afschot en valwild. Aangezien de wildcamera’s wel 
doorlopend aanstonden, leverde dat beelden op waarop te zien is 
dat de wolven vooral interesse toonden in de kadaverlocatie, door 
aan de grond te ruiken of een markering achter te laten, of dat ze 
simpelweg passeerden. 

BEHEERDERTAMTAM
Tot dusver lijkt de frequentie waarop wolven in Nederland aas eten 
beperkt, wat kan betekenen dat de aanwezige wolven in goede 
conditie zijn en voldoende prooien kunnen vangen.11,17,33 Sinds 
juli 2021 wordt er gehoor gegeven aan de oproep van de Fauna
beheereenheid Gelderland om het aantal hoefdieren op de Veluwe 
drastisch terug te brengen. Onduidelijk is nog welke impact dit 
heeft op de Veluwse wolven. Aas eten kan beschouwd worden als 
een onderdeel van de overlevingsstrategie van wolven gedurende 
verschillende stadia in hun leven. Plotselinge veranderingen in het 
aanbod van wilde prooidieren kunnen ertoe leiden dat er vaker 
aas wordt benut.11 Vanuit de overlevingsstrategie is dit begrijpelijk, 
maar het brengt risico’s van gewenning met zich mee, waardoor de 
rol die wolven hebben als aasleverancier minder tot uiting komt. 
Dit zou ongewenst zijn wanneer we aasetergemeenschappen en de 
invloed op de mineralenkringloop willen herstellen, en vraagt om 
een nauwkeurige monitoring van benutting van aas. De Zoogdier
vereniging en Universiteit Leiden zijn een onderzoek opgestart 
naar het dieet van de Veluwse wolven. Inzicht in de mate waarin 
aas wordt benut is daarbij ook belangrijk. 

De acceptatie van de terugkeer van de wolf vraagt wat ons betreft 
om een wildbeheer dat hierin meebeweegt. Daarvoor is een 
‘wolvenmanagement’ nodig, waarin rekening wordt gehouden met 
prooidierbehoefte en spreiding van (noodzakelijk) afschot in ruim
te en tijd, zodat mogelijke beïnvloeding van jachtsuccessen van 
de wolf wordt voorkomen. Onderdeel hiervan is ook dat afschot 
wordt gerealiseerd met loodvrije munitie. Het risico op loodvergif
tiging bij aaseters is groot34. De grotere terreinbeherende organi
saties zijn gelukkig al langer loodvrij. Desondanks horen we soms 
nog verhalen waaruit blijkt dat dit nog niet overal het geval is. 

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN?
De winter is een periode waarin raven grotendeels zijn aangewe
zen op dierlijk eiwitrijk voedsel. We zien de activiteit van raven 
toenemen. Een nadeel van deze periode is dat er minder zon
uren zijn, waardoor er minder vaak GPSlocaties kunnen worden 
doorgegeven vanwege de lagere batterijcapaciteit. Een aangepast 
algoritme kan er wellicht voor zorgen dat we ook met een lager 
aantal GPSlocaties nog clusters, en dus mogelijke voedselbron
nen, kunnen vinden. Ook zien we dat raven bij het verstoppen van 
voedsel (en het plunderen van verstopplekken) een ander terrein
gebruik laten zien. De activiteit speelt zich dan niet binnen een 
straal van 10 meter af, maar in de wijde omgeving van een kadaver. 
Ook dat vraagt om een aangepast algoritme.

In het onderzoek naar aaseetgedrag bij wolven monitoren we 
momenteel het gebruik van aas dat door beheerders op min of 
meer vaste plekken wordt geplaatst. Steeds meer terreinbeheer
ders laten hun afschot echter achter op de locatie waar het wild 
geschoten is. Een mogelijk nieuw aspect van dit onderzoek is om 
te bekijken of wolven gebruikmaken van dit wild dat niet naar een 
vaste aaslocatie wordt gebracht. In samenwerking met de (fauna)
beheerders willen we hier graag nader invulling aan geven.

DANKWOORD
Voor het veldwerk is toestemming verleend door verschillende 
partijen. Wij danken alle (fauna)beheerders die het onderzoek 
mede mogelijk maken. De samenwerking met de Ravenwerkgroep 
Nederland, Sovon en het Wolvenmeldpunt van de Zoogdier
vereniging is erg prettig en het enthousiasme dat wordt getoond 
werkt aanstekelijk. 
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https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/ree


EEN EIKELMUIS IS GEEN MUIS
Net zoals je een vleermuis geen muis 
noemt, is een eikelmuis geen muis. Het is 
een slaapmuis. Slaapmuizen staan dichter 
bij de eekhoorns dan bij de muizen. Dat 
verraadt de prachtige pluimstaart, die 
balans geeft als hij in het donker over 
dunne bramentakjes rent. De leefwijze is 
ook anders dan van muizen. Eikelmuizen 
krijgen maar één of twee nestjes jongen per 
jaar en gaan wel zes maanden in winter
slaap. Vandaar de naam slaapmuis. En de 
eikelmuis dankt zijn naam aan de Latijnse 
naam Eliomys quercinus. 

EEN EIKELMUIS EET GEEN EIKELS
Dat een eikelmuis graag eikels eet, is een 
fabeltje. Een eikelmuis stort zich in het 

voorjaar na de lange winterslaap op een ei
wit en kalkrijk dieet van kevers, miljoenpo
ten, slakken en andere ongewervelden. Dit 
doet hij om na de winterslaap snel jongen 
te kunnen krijgen. Hij eet zelfs wel eens een 
bosmuis of koolmees. Na de zomer moeten 
de eikelmuizen opvetten voor de winter
slaap. Daardoor verschuift het dieet meer 
richting vruchten, zaden en noten. 

HET PLAATJE VAN HET LEEFGEBIED
Door de complexe leefwijze stellen eikel
muizen hoge eisen aan hun leefgebied. 
Ze leven op kalkrijke, zonnige hellingen in 
de struiklaag van hellingbossen en brede 
wilde heggen in het agrarisch landschap, 
tot in boomgaarden en moestuinen van 
dorpsranden. Hoewel we niet precies 

weten wat er niet mag ontbreken in het 
leefgebied, is wel aangetoond dat een 
complexe struiklaag nodig is. Waar weinig 
holtes voorkomen worden nestkasten in 
Nederland in de zomer veel gebruikt. De 
winterslaap houden ze in een mosnest in 
een boomholte, schuurtje, grot of das
senburcht. Daarmee is een eikelmuis voor 
voedsel en nest dus afhankelijk van veel 
andere soorten, van insecten en miljoenpo
ten tot hazelaar, das en eik. 

ONDERZOEK IN 2022
Over hoe de eikelmuis zijn leefgebied pre
cies gebruikt en wat er niet in mag ontbre
ken zijn nog enkele openstaande vragen en 
daarom wil de Zoogdiervereniging in 2022 
onderzoek doen met gezenderde eikelmui

De eikelmuis gaat sinds de jaren zeventig hard achteruit, zelfs zo hard dat het dier in 
Nederland ernstig bedreigd is en in Vlaanderen bedreigd. Een extra obstakel voor de 
bescherming is dat bijna niemand het dier kent, als gevolg van zijn teruggetrokken leefwijze 
en zeldzaamheid. ‘Nooit van gehoord, dit schitterende dier leeft hier gewoon!’, is wat we 
meestal horen in Nederland over de eikelmuis. In 2022 vieren we het ‘Jaar van de Eikelmuis’ 
om landelijke bekendheid te geven aan dit bijzondere dier in Nederland.

TEKST ELLEN VAN NORREN

Een tuin met rommelhoekjes, heggen en 
fruitbomen aan een hellingbos, mooi voor  
de eikelmuis. Foto Ellen van Norren

HET JAAR VAN DE EIKELMUIS (2022) 

Bekender maakt beminder 
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Op de Midden en ZuidVeluwe werd gezien hoe een wolf een 
herten kadaver bezocht, maar een wild zwijn voorrang gaf om van 
het kadaver te eten (figuur 2). Vaak lagen er ook geen kadavers 
voor de wildcamera’s, omdat de kadaverbeschikbaarheid afhan
kelijk was van afschot en valwild. Aangezien de wildcamera’s wel 
doorlopend aanstonden, leverde dat beelden op waarop te zien is 
dat de wolven vooral interesse toonden in de kadaverlocatie, door 
aan de grond te ruiken of een markering achter te laten, of dat ze 
simpelweg passeerden. 

BEHEERDERTAMTAM
Tot dusver lijkt de frequentie waarop wolven in Nederland aas eten 
beperkt, wat kan betekenen dat de aanwezige wolven in goede 
conditie zijn en voldoende prooien kunnen vangen.11,17,33 Sinds 
juli 2021 wordt er gehoor gegeven aan de oproep van de Fauna
beheereenheid Gelderland om het aantal hoefdieren op de Veluwe 
drastisch terug te brengen. Onduidelijk is nog welke impact dit 
heeft op de Veluwse wolven. Aas eten kan beschouwd worden als 
een onderdeel van de overlevingsstrategie van wolven gedurende 
verschillende stadia in hun leven. Plotselinge veranderingen in het 
aanbod van wilde prooidieren kunnen ertoe leiden dat er vaker 
aas wordt benut.11 Vanuit de overlevingsstrategie is dit begrijpelijk, 
maar het brengt risico’s van gewenning met zich mee, waardoor de 
rol die wolven hebben als aasleverancier minder tot uiting komt. 
Dit zou ongewenst zijn wanneer we aasetergemeenschappen en de 
invloed op de mineralenkringloop willen herstellen, en vraagt om 
een nauwkeurige monitoring van benutting van aas. De Zoogdier
vereniging en Universiteit Leiden zijn een onderzoek opgestart 
naar het dieet van de Veluwse wolven. Inzicht in de mate waarin 
aas wordt benut is daarbij ook belangrijk. 

De acceptatie van de terugkeer van de wolf vraagt wat ons betreft 
om een wildbeheer dat hierin meebeweegt. Daarvoor is een 
‘wolvenmanagement’ nodig, waarin rekening wordt gehouden met 
prooidierbehoefte en spreiding van (noodzakelijk) afschot in ruim
te en tijd, zodat mogelijke beïnvloeding van jachtsuccessen van 
de wolf wordt voorkomen. Onderdeel hiervan is ook dat afschot 
wordt gerealiseerd met loodvrije munitie. Het risico op loodvergif
tiging bij aaseters is groot34. De grotere terreinbeherende organi
saties zijn gelukkig al langer loodvrij. Desondanks horen we soms 
nog verhalen waaruit blijkt dat dit nog niet overal het geval is. 

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN?
De winter is een periode waarin raven grotendeels zijn aangewe
zen op dierlijk eiwitrijk voedsel. We zien de activiteit van raven 
toenemen. Een nadeel van deze periode is dat er minder zon
uren zijn, waardoor er minder vaak GPSlocaties kunnen worden 
doorgegeven vanwege de lagere batterijcapaciteit. Een aangepast 
algoritme kan er wellicht voor zorgen dat we ook met een lager 
aantal GPSlocaties nog clusters, en dus mogelijke voedselbron
nen, kunnen vinden. Ook zien we dat raven bij het verstoppen van 
voedsel (en het plunderen van verstopplekken) een ander terrein
gebruik laten zien. De activiteit speelt zich dan niet binnen een 
straal van 10 meter af, maar in de wijde omgeving van een kadaver. 
Ook dat vraagt om een aangepast algoritme.

In het onderzoek naar aaseetgedrag bij wolven monitoren we 
momenteel het gebruik van aas dat door beheerders op min of 
meer vaste plekken wordt geplaatst. Steeds meer terreinbeheer
ders laten hun afschot echter achter op de locatie waar het wild 
geschoten is. Een mogelijk nieuw aspect van dit onderzoek is om 
te bekijken of wolven gebruikmaken van dit wild dat niet naar een 
vaste aaslocatie wordt gebracht. In samenwerking met de (fauna)
beheerders willen we hier graag nader invulling aan geven.

DANKWOORD
Voor het veldwerk is toestemming verleend door verschillende 
partijen. Wij danken alle (fauna)beheerders die het onderzoek 
mede mogelijk maken. De samenwerking met de Ravenwerkgroep 
Nederland, Sovon en het Wolvenmeldpunt van de Zoogdier
vereniging is erg prettig en het enthousiasme dat wordt getoond 
werkt aanstekelijk. 

BART BEEKERS, MELANIE PEKEL & JUDITH SLAGT zijn 
werkzaam bij ARK Natuurontwikkeling en betrokken bij 
het project ‘Dood doet Leven’. JEFTA LEEUWIS en MANOUK 
SENHORST hebben vanuit hun opleiding aan de HAS Den 
Bosch en  Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar   
 Wolvenvogels op de Veluwe.

ZOOGDIER
DIGITAAL

M  Interactie rond kadaver. Foto Annemarie Loof en Tijmen Melgers M  Raaf op een wolvenprooi in Polen. Foto Jillis Roos
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ACHTERGRONDINFORMATIE

Eikelmuis

Bericht met een filmpje van Ellen van Norren over het jaar van de eikelmuis in Nature Today.

Meer informatie over de eikelmuis:
• DierenPark Amersfoort
• GaiaZOO

https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/eikelmuis
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=28696
https://dierenparkamersfoort.nl/dier/eikelmuis/
https://www.gaiazoo.nl/eikelmuis


2021 WAS HET JAAR VAN DE OTTER
Een jaar met veel positieve aandacht 
en een inhoudelijke boodschap. Zou de 
otter er iets van gemerkt hebben? Wij van 
CaLutra, de otter en beverwerkgroep van 
de Zoogdiervereniging, denken van wel. We 
hebben dit jaar feest gevierd bij het nieuws 
van otters in Amsterdam en Limburg, dat 
er in Niedersaksen uitwisseling is geweest 
tussen otters in Nederland en het oosten 
van Duitsland, jonge otters in het Naar
dermeer, de film van de otter op televisie 
en bij vele nieuwe faunapassages. In dit 
stuk lichten we die elementen uit waar 
we glimlachend en trots op terugkijken of 
waar we serieus aan verder moeten werken 
in de toekomst.

VOORBEREIDING ‘JAAR VAN’
In 2019 formuleerde CaLutra een plan van 
aanpak. We kozen ervoor te leunen op sa
menwerking, omdat veel partners zich voor 
dit dier en zijn leefgebied willen inspannen. 
De otter moest bij het brede publiek op de 
kaart, want draagvlak ondersteunt ieder
een bij de inzet voor de otter. Om dit goed 
te kunnen voorbereiden kozen we voor het 
jaar 2021. 
We wilden een spreiding van activiteiten 
waarmee ieders energie op de leukste of 
nuttigste manier kon worden ingezet. Bij de 
Zoogdiervereniging zochten we bestuurlij
ke en financiële backup. Daarnaast zetten 
we in op social media met behulp van 
een speciaal opgezet communicatieteam. 

De doelen van het Jaar van de Otter zijn 
gekozen op grond van de gedachte dat 
otters belang hebben bij het verminderen 
van onnatuurlijke sterfte, het verbeteren 
van de genetische basis, het vergroten van 
kwaliteit en kwantiteit van leefgebied, en 
bekendheid bij het brede publiek.  

BEREIKTE DOELEN
De noodzaak om iets te doen aan sterfte 
werd nogmaals duidelijk op dag één, toen 
de regiocoördinator van CaLutra in Drenthe 
de eerste otter moest gaan bergen op de 
A28: een slachtoffer van het verkeer. Op de 
lange termijn moet het aantal slachtoffers 
verminderen. De bijdrage van het ‘Jaar van’ 

Otters komen steeds meer voor in Nederland. Gezien de vroegere 
verspreiding is het gewenst voor de Nederlandse natuur dat de 
otterpopulatie overal herstelt. Daar is een stevige impuls voor nodig.  
De Zoogdiervereniging heeft op verzoek van CaLutra 2021 uitgeroepen 
tot het Jaar van de Otter om deze impuls te geven. Is dat gelukt?  
Wij blikken terug op afgelopen jaar en beschrijven de bereikte doelen  
en geleerde lessen.

TEKST AFRA HENDRIKS, HANS BEKKER EN DAAN BOS 

Terugblik Jaar van de Otter 2021 

Oorspronkelijke uitzetlocatie de Kooi van Pen. Foto 
Johan Spinder, regio otter coördinator Overijssel
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Op de Midden en ZuidVeluwe werd gezien hoe een wolf een 
herten kadaver bezocht, maar een wild zwijn voorrang gaf om van 
het kadaver te eten (figuur 2). Vaak lagen er ook geen kadavers 
voor de wildcamera’s, omdat de kadaverbeschikbaarheid afhan
kelijk was van afschot en valwild. Aangezien de wildcamera’s wel 
doorlopend aanstonden, leverde dat beelden op waarop te zien is 
dat de wolven vooral interesse toonden in de kadaverlocatie, door 
aan de grond te ruiken of een markering achter te laten, of dat ze 
simpelweg passeerden. 

BEHEERDERTAMTAM
Tot dusver lijkt de frequentie waarop wolven in Nederland aas eten 
beperkt, wat kan betekenen dat de aanwezige wolven in goede 
conditie zijn en voldoende prooien kunnen vangen.11,17,33 Sinds 
juli 2021 wordt er gehoor gegeven aan de oproep van de Fauna
beheereenheid Gelderland om het aantal hoefdieren op de Veluwe 
drastisch terug te brengen. Onduidelijk is nog welke impact dit 
heeft op de Veluwse wolven. Aas eten kan beschouwd worden als 
een onderdeel van de overlevingsstrategie van wolven gedurende 
verschillende stadia in hun leven. Plotselinge veranderingen in het 
aanbod van wilde prooidieren kunnen ertoe leiden dat er vaker 
aas wordt benut.11 Vanuit de overlevingsstrategie is dit begrijpelijk, 
maar het brengt risico’s van gewenning met zich mee, waardoor de 
rol die wolven hebben als aasleverancier minder tot uiting komt. 
Dit zou ongewenst zijn wanneer we aasetergemeenschappen en de 
invloed op de mineralenkringloop willen herstellen, en vraagt om 
een nauwkeurige monitoring van benutting van aas. De Zoogdier
vereniging en Universiteit Leiden zijn een onderzoek opgestart 
naar het dieet van de Veluwse wolven. Inzicht in de mate waarin 
aas wordt benut is daarbij ook belangrijk. 

De acceptatie van de terugkeer van de wolf vraagt wat ons betreft 
om een wildbeheer dat hierin meebeweegt. Daarvoor is een 
‘wolvenmanagement’ nodig, waarin rekening wordt gehouden met 
prooidierbehoefte en spreiding van (noodzakelijk) afschot in ruim
te en tijd, zodat mogelijke beïnvloeding van jachtsuccessen van 
de wolf wordt voorkomen. Onderdeel hiervan is ook dat afschot 
wordt gerealiseerd met loodvrije munitie. Het risico op loodvergif
tiging bij aaseters is groot34. De grotere terreinbeherende organi
saties zijn gelukkig al langer loodvrij. Desondanks horen we soms 
nog verhalen waaruit blijkt dat dit nog niet overal het geval is. 

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN?
De winter is een periode waarin raven grotendeels zijn aangewe
zen op dierlijk eiwitrijk voedsel. We zien de activiteit van raven 
toenemen. Een nadeel van deze periode is dat er minder zon
uren zijn, waardoor er minder vaak GPSlocaties kunnen worden 
doorgegeven vanwege de lagere batterijcapaciteit. Een aangepast 
algoritme kan er wellicht voor zorgen dat we ook met een lager 
aantal GPSlocaties nog clusters, en dus mogelijke voedselbron
nen, kunnen vinden. Ook zien we dat raven bij het verstoppen van 
voedsel (en het plunderen van verstopplekken) een ander terrein
gebruik laten zien. De activiteit speelt zich dan niet binnen een 
straal van 10 meter af, maar in de wijde omgeving van een kadaver. 
Ook dat vraagt om een aangepast algoritme.

In het onderzoek naar aaseetgedrag bij wolven monitoren we 
momenteel het gebruik van aas dat door beheerders op min of 
meer vaste plekken wordt geplaatst. Steeds meer terreinbeheer
ders laten hun afschot echter achter op de locatie waar het wild 
geschoten is. Een mogelijk nieuw aspect van dit onderzoek is om 
te bekijken of wolven gebruikmaken van dit wild dat niet naar een 
vaste aaslocatie wordt gebracht. In samenwerking met de (fauna)
beheerders willen we hier graag nader invulling aan geven.

DANKWOORD
Voor het veldwerk is toestemming verleend door verschillende 
partijen. Wij danken alle (fauna)beheerders die het onderzoek 
mede mogelijk maken. De samenwerking met de Ravenwerkgroep 
Nederland, Sovon en het Wolvenmeldpunt van de Zoogdier
vereniging is erg prettig en het enthousiasme dat wordt getoond 
werkt aanstekelijk. 
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