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EEN HABITATGESCHIKTHEIDSANALYSE VOOR DE WILDE KAT  

Is Noord-Brabant geschikt  
voor de wilde kat?

De wilde kat is na lange tijd weer terug in Nederland en is zelfs bezig aan een opmars. De eerste 
sporadische waarnemingen in 2002 en 2006 komen uit Zuid-Limburg. In 2014 bleken er minimaal vijf 
verschillende wilde katten in het Vijlenerbos rond te lopen. De aantallen zijn in de afgelopen jaren 
toegenomen en de verwachting is dat de dieren uiteindelijk andere provincies zullen koloniseren, 
waaronder de provincie Noord-Brabant. De vraag is echter of Noord-Brabant geschikt is voor de 
wilde kat en of er genoeg veilige routes zijn om er te komen.

Wilde kat met prooi in de regen. 
Foto Phil Koken

G edurende de 19e en 20e eeuw 
hebben meerdere factoren, zoals 
de intensivering van de landbouw 

en verstedelijking, geleid tot de achteruit-
gang van verschillende Europese roofdie-
ren, waaronder de Europese wilde kat. 
Door een beschermde status en habitat-
verbetering is de soort langzaam aan het 
herstellen en bezig met een opmars vanuit 
kerngebieden in Duitsland (o.a. Harz en 

Eifel).1 Tegenwoordig is de wilde kat weer 
aanwezig in de Belgische Ardennen en 
in het Limburgse Vijlenerbos2,3 (figuur 1). 
Naar verwachting zal de wilde kat vanuit 
het Vijlenerbos en de Ardennen andere 
leefgebieden gaan koloniseren, waaronder 
de provincie Noord-Brabant. Dankzij een 
subsidie van de provincie Noord-Brabant 
heeft ARK Natuurontwikkeling in samen-
werking met de Zoogdiervereniging, 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer,  
een meerjarig project opgestart in het 
zuidoosten van Noord-Brabant om de 
komst van de wilde kat voor te bereiden, 
onder de noemer ‘Warm welkom voor wil-
de kat in Brabant’. Hierbij zal het leefgebied 
van de wilde kat verbeterd worden en zul-
len verbindingszones tussen natuurgebie-
den worden aangelegd om de verspreiding 
van de wilde kat te vergemakkelijken.
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FIGUREN

• Figuur 4. Verwachtte route die de Wilde kat zal afleggen als de draagkracht van het 
huidige leefgebied wordt bereikt.  
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E en walvisachtige die levend of dood op de Nederlandse 
kust strandt, is niemands eigendom. Om die reden neemt 
de overheid het beheer van het dier op zich en heeft het 

Ministerie van LNV zeggenschap over het dier zolang het nog leeft, 
of tot en met het postmortale onderzoek wanneer het dier is over-
leden. Na postmortaal onderzoek wordt het kadaver overgedra-
gen aan Rijkswaterstaat, tenzij Naturalis of een andere instelling 
interesse heeft in bijvoorbeeld het skelet. Vaak wordt het kadaver 
beschouwd als afval en geruimd en afgevoerd naar een destructie-
bedrijf. Een belangrijke reden voor Rijkswaterstaat is dat een 
walvis een hoge concentratie cadmium kan bevatten.

Bij de gestrande jonge dwergvinvis op Rottumerplaat nam Rijks-
waterstaat in samenspraak met het Ministerie van LNV en Staats-
bosbeheer een andere beslissing. Het was een unieke kans om het 

kadaver op natuurlijke wijze te laten ontbinden en het afbraak-
proces te monitoren. Er werd besloten om het dier niet te ruimen, 
maar om het kadaver op een veilige plek te leggen. Op het strand 
kon het niet blijven liggen vanwege het risico van terugspoelen 
in zee, waarna het een gevaar voor de scheepvaart kon worden. 
Daarom werd het verplaatst naar een hoger gelegen locatie in het 
duin. Hier kon het proces van ontbinding ongestoord gevolgd wor-
den omdat Rottumerplaat niet toegankelijk is voor publiek. 

Wageningen Marine Research kreeg de opdracht om de ontwikke-
lingen te monitoren. Gedurende zeven maanden werd de locatie 
maandelijks bezocht. Tijdens deze bezoeken werden gedetailleer-
de overlappende stereofoto’s van het kadaver gemaakt voor een 
3D-weergave van de ontbinding. Ook werd de vegetatie rond het 
kadaver onderzocht, werden potvallen voor insecten geplaatst 

TEKST MARTIN BAPTIST, MARDIK LEOPOLD EN HANS VERDAAT

 

Hoe een walviskadaver 
vergaat op Rottumerplaat

Een kadaver van een 4,70 meter lange, mannelijke jonge dwergvinvis (Balaenoptera 
acutorostrata) spoelde aan op de westkant van de Rottumerplaat. Daar was het 
kadaver als eerste opgemerkt door een visserman op 25 november 2020. Dezelfde 
nacht nog werd het door de Waddenunit van het Ministerie van LNV versleept en 4,5 
meter boven zeeniveau neergelegd in het duin bij de vogelwachterspost. Wageningen 
Marine Research volgde de afbraak van het walviskadaver gedurende zeven maanden. 

 Foto Hans Verdaat
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Op Basismonitoring Wadden van Rijkswaterstaat Noord-Nederland kunt de natuurlijke 
afbraak van het kadaver zien en nog meer gegevens raadplegen over de opeenvolgende 
afbraakfasen.  
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E venals een muskusrat graaft een 
bever een hol in de oever met de 
ingang onder de waterlijn. Vaak 

wordt de voet van een breed uitlopende 
wilg gekozen als startpunt. Mijn indruk is 
dat bevers vaker een hol in een begroeide 
oever graven dan in een kale oever. Vanaf 
het startpunt wordt een horizontale gang 
in de oever gegraven tot naar schatting 

een meter diepte waarna schuin omhoog 
gegraven wordt. Als de bever boven de 
waterlijn komt, graaft hij daar ondergronds 
een nestkamer. Zo’n hol is dus alleen onder 
water te bereiken en heeft een ‘waterslot’. 
Ik beschouw dit als het basismodel van een 
beverhol. Zulke holen zijn geheel onzicht-
baar, alleen bij een lage waterstand kan de 
ingang zichtbaar worden (foto 2). In een 

situatie waarin de oever heel geleidelijk 
oploopt, kan het eerste deel van de gang 
ook zeker vijf meter bijna horizontaal lopen 
voordat er een nestkamer gegraven wordt. 
Vaker komt het voor dat een bever in zo’n 
geval boven de grond komt en geen onder-
grondse nestkamer kan graven.

Het zal geen enkele zoogdierliefhebber nog ontgaan zijn: het gaat goed met de bever in de lage 
landen. De aanwezigheid van dit grote knaagdier is in de regel eenvoudig vast te stellen aan de 
hand van de opvallende knaagsporen. Bewoning is echter minder eenvoudig te herkennen, mede 
door de veelheid aan bewoningsvormen. Zowel voor de bescherming van bevers als voor de 
veiligheid van mensen is het onderkennen van bewoning van grote waarde. In dit artikel beschrijf  
ik de diverse woonplekken van de bever en waar je ze aan kunt herkennen. 

TEKST EN FOTO’S PETER TWISK

BEWONINGSSPOREN VAN BEVERS 

Hol, burcht, leger én  
allerlei tussenvormen 

1  Onder invloed van wisselende 
waterstanden kan een beverburcht 

uitgroeien tot een indrukwekkend 
bouwsel. Deze is 1,7 m hoog en  

8 m breed.
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voordat er een nestkamer gegraven wordt. 
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Het zal geen enkele zoogdierliefhebber nog ontgaan zijn: het gaat goed met de bever in de lage 
landen. De aanwezigheid van dit grote knaagdier is in de regel eenvoudig vast te stellen aan de 
hand van de opvallende knaagsporen. Bewoning is echter minder eenvoudig te herkennen, mede 
door de veelheid aan bewoningsvormen. Zowel voor de bescherming van bevers als voor de 
veiligheid van mensen is het onderkennen van bewoning van grote waarde. In dit artikel beschrijf  
ik de diverse woonplekken van de bever en waar je ze aan kunt herkennen. 

TEKST EN FOTO’S PETER TWISK

BEWONINGSSPOREN VAN BEVERS 

Hol, burcht, leger én  
allerlei tussenvormen 

1  Onder invloed van wisselende 
waterstanden kan een beverburcht 

uitgroeien tot een indrukwekkend 
bouwsel. Deze is 1,7 m hoog en  

8 m breed.
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W at voor dier is de eikelmuis? 
Als je een muis voor ogen hebt, 
dan moet je wat groter denken. 

De gewone bosmuis kan zomaar de prooi 
vormen van de eikelmuis. Buiten de staart 
gerekend is de eikelmuis zo’n 15 cm. Het 
is een onvoorstelbare acrobaat. Stel je een 
braamtak voor en dan het dunne deel daar-
van: dat is waar een eikelmuis overheen 
kan rennen in het volslagen donker. Met 
zijn grote bolle ogen en zwarte masker ziet 

hij in het donker voldoende om op zo’n tak-
je een mot, slak of miljoenpoot te bemach-
tigen. De pluimstaart dient daarbij voor de 
balans en er worden sprongen gemaakt 
van makkelijk 30 cm naar de volgende tak, 
net als een eekhoorn. De eikelmuis is dan 
ook geen muis, maar behoort tot de familie 
van de slaapmuizen. Net als de hazelmuis 
houdt hij een winterslaap van zes maanden 
en is in Nederland alleen in Zuid-Limburg 
te vinden. Het is een nachtdier, dus je komt 
hem niet zomaar tegen.

Door de verborgen leefwijze kan het dier 
ineens écht kwijt zijn. Rond de millennium-
wisseling was het aantal waarnemingen 
verontrustend laag en werd er een zoe-
kactie uitgevoerd. Daarbij werden dieren 
maar in één bos teruggevonden. Zodoende 
kwam de eikelmuis in 2006 als ernstig be-
dreigd op de Rode Lijst. De Zoogdiervereni-
ging startte toen met het jaarlijkse monito-
ren. Ik raakte hier in 2015 bij betrokken en 
werk hieraan, samen met collega’s Wesley 

Overman, Dick Bekker, Maurice La Haye en 
Gerard Müskens. Wij vangen twee keer per 
jaar eikelmuizen die worden gechipt en op 
dezelfde plek weer vrijgelaten. Helaas re-
gistreerden we hierbij een verdere afname 
van het aantal eikelmuizen. Geschat werd 
dat er nog maar enkele tientallen eikelmui-
zen voorkwamen in het bos.

Het was duidelijk dat er een beschermings-
plan voor de eikelmuis moest komen. In 
2018 stelde de provincie Limburg dat plan 
vast, met voor vier jaar geld voor herstel 
van leefgebied, een fokprogramma, onder-
zoek en communicatie. Het belangrijkste 
daarbij is uiteraard het herstel van leefge-
bied. Maar de praktijk was weerbarstig. De 
organisatie die zou gaan zorgen voor her-
stel van leefgebied ging in 2021 failliet en 
het geld voor het soortbeschermingsplan 
was weg. Er wordt al een jaar gewerkt aan 
een herstart en de tijd dringt: hopelijk komt 
het op tijd. Bovendien zijn er nog allerlei 
vragen over de leefwijze van eikelmuizen 

Nederland maakt dit jaar steeds verder kennis met de eikelmuis. Het is ons 
ernstigst bedreigde zoogdier, hij kwam in de jaren vijftig nog algemeen voor 
in Zuid-Limburg, maar was rond 2005 bijna verdwenen. Het dier heeft een 
fascinerend leven in bosranden en houtwallen in Zuid-Limburg. Herstel van 
wildernis, structuurrijkere bossen en dooradering van het cultuurlandschap kan 
de eikelmuis redden. En veel andere soorten kunnen hier ook van profiteren. 

DE EIKELMUIS 
DOOR DE OGEN 
VAN ELLEN VAN NORREN

Limburgs heuvellandschap. 
Foto Ellen van Norren

Ellen verplaatst eikelmuiskast.  
Foto Piet Hein Pelser
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SOORTBESCHRIJVING

Eikelmuis
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2 Onderzoeker Ellen van Norren geeft uitleg over de zeldzame eikelmuis, zijn leefgebied 
en hoe de monitoring van deze soort in zijn werk gaat. FILM

MEER WETEN?

 Kuiters R.S.M., Beekman J.H. & la Haye M. (2017). Plan van aanpak – Verplaatsing 
Rijswijkse eikelmuizen naar Zuid-Limburg 2017. Arcadis en Zoogdiervereniging i.o. 
gemeente Rijswijk.
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In het dichtbevolkte Nederland zijn er in korte tijd enorm veel wegen, vaarwegen en 
spoorwegen bijgekomen. Hierdoor zijn natuurgebieden in Nederland versnipperd geraakt. 
Dieren kwamen steeds meer vast te zitten in kleine leefgebieden en de natuurwaarden gingen 
hard achteruit.1,2,3 Faunapassages vormen een oplossing om natuurgebieden aan weerszijden 
van infrastructuur met elkaar te verbinden.

EEN NIEUW TYPE FAUNAPASSAGE GETEST IN HET NAARDERMEER 

Zoogdieren onder  
het spoor door 

TEKST HUGO LANGEZAAL EN ERIK VAN DER WOUDE

F aunapassages bij spoorwegen 
moeten voldoen aan andere regels 
dan passages bij autowegen. Ze 

moeten op 1,8 meter onder de bovenkant 
van de spoorstaaf worden aangebracht 
en op ten minste 10 cm boven de hoogste 
waterstand die ter plaatse is vastgesteld. In 
een groot deel van Nederland leidt dit tot 
problemen, onder andere in het Naar-
dermeer. De dubbelsporige verbinding 
Weesp-Hilversum doorkruist dit gebied en 
kent een hoge intensiteit van treinverkeer, 
die op korte termijn zal toenemen tot maar 
liefst één trein per twee minuten.  
De spoorlijn vormt daarmee een belang-
rijke barrière tussen het noordelijke en het 
zuidelijke deel van het Naardermeer.  

Daarom zijn hier in opdracht van de 
provincie Noord-Holland negen nieuwe 
faunapassages gerealiseerd. Het aanleg-
gen van een faunapassage die voldoet aan 
de hiervoor genoemde voorwaarden was 
hier echter niet overal mogelijk. Daarom 
zijn twee van de aangelegde passages van 
een nieuw, experimenteel type. 

DE DWARSLIGGER FAUNAPASSAGE
Ingenieursbureau Movares ontwierp een 
faunapassage voor gebieden met een hoge 
grondwaterstand: de Dwarsligger Fauna-
passage (hierna DFP). Dit is een passage 
die tussen twee stalen bielzen (dwarslig-
gers) van het spoor wordt aangebracht. 

De passage bestaat uit een tunnel van een 
halve meter breed en ongeveer 20 centi-
meter hoog, die onder de rails doorloopt. 
De passage is open en daardoor uitermate 
geschikt voor reptielen en amfibieën. De 
monitoring die in 2019, 2020 en 2021 is uit-
gevoerd, was vooral gericht op deze twee 
diergroepen. Gebruik door onder andere 
ringslang en kikkers is daarbij vastgesteld. 
Daarnaast is de DFP geschikt voor kleine 
zoogdieren, waarop in dit artikel nader 
wordt ingegaan. Wat betreft zoogdieren 
zijn doelsoorten bij ontsnippering van 
het Naardermeer: bever, boommarter, 
dwergmuis, noordse woelmuis, otter, ree 
en waterspitsmuis.4 Voor enkele van deze 
soorten is de DFP duidelijk te klein. Welke 

De Dwarsligger Faunapassage in het 
Naardermeer. Foto Movares
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De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de natuurlijke terugkeer van 
zoogdieren zoals damherten, edelherten, wilde zwijnen, otters, bevers, lynxen 
en vooral ook wolven. Daarbij kun je je afvragen hoe dat eruit moet zien in ons 
dichtbebouwde land. Maar vraag je je ook wel eens af hoe de diversiteit en 
verspreiding van zoogdieren in Nederland vroeger was? Welke soorten kwamen 
hier 30 duizend of zelfs 2 miljoen jaar geleden voor? En hoe draagt deze kennis 
bij aan die van de huidige Nederlandse zoogdieren? Vragen waar de Werkgroep 
Pleistocene Zoogdieren zich nu al veertig jaar mee bezighoudt.

40 JAAR WERKGROEP PLEISTOCENE ZOOGDIEREN 

De terugkeer van de 
reuzenbever 

TEKST NIKE LISCALJET & IVO VERHEIJEN

D e Werkgroep Pleistocene Zoog-
dieren (WPZ) werd in april 1982 
opgericht als brug tussen professi-

onele en amateurpaleontologen. Voor die 
tijd was de belangstelling voor pleistocene 
vondsten uit Nederland, in tegenstelling 
tot omliggende landen, nog niet zo groot. 
Door baggerwerkzaamheden bij meren en 

rivieren in de jaren zestig vonden amateur-
verzamelaars steeds vaker botten uit het 
Pleistoceen (het geologische tijdvak tussen 
2,6 miljoen en 11 duizend jaar geleden, 
met ijstijden en warme periodes), soms sa-
men met (vuur)stenen artefacten van onze 
voorouders. Dit zorgde voor een groeiende 
interesse in onze natuurhistorie.

Zonder de juiste vaardigheden, literatuur 
en vergelijkingscollecties waren determi-
naties door amateurs echter vaak onmoge-
lijk, waardoor veel vondsten onbeschreven 
en dus ondergewaardeerd bleven. Hoewel 
enkele verzamelaars in die tijd al goede 
contacten onderhielden met de weten-
schap, was dit zeker niet de norm. Het 

Vroege schets in kleur van de digitale 
verhalenplaat.  Illustratie Mauricio Antón
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D e wolf werd in het verleden vereerd als een magisch wezen 
en werd geassocieerd met slimheid, dapperheid, kracht en 
stoutmoedigheid, eigenschappen die bij Germaans spre-

kende volkeren kennelijk belangrijk waren.1 Een belangrijk bewijs 
daarvoor is dat ouders hun zonen vaak namen gaven waarin het 
woord ‘wolf’ voorkwam. Uit veel van de oudste schriftelijke bron-
nen over geheel noordelijk Europa weten we vrij precies hoe en 
waarom mensen hun kinderen namen gaven. Namen waren altijd 
uit twee begrippen samengesteld, die altijd specifieke betekenis-
sen hadden. Het ging om zaken die men belangrijk vond en die 
echt bij de cultuur van die tijd, de vroege middeleeuwen, hoorden 
(ongeveer de periode tussen 500 en 1000 na Christus). Want niet 
alleen dierennamen zoals de wolf, het everzwijn, de arend, de beer 

en de raaf kwamen voor, ook goede eigenschappen (zoals wijsheid 
en aardigheid), wapens en uitrusting (zoals speer, zwaard en helm), 
natuurkrachten (zoals brand en ijs) en zaken die met dapperheid 
en strijd te maken hebben, werden in namen gebruikt. Zo ontstond 
een haast eindeloze variatie aan goede, stoere, krachtige namen 
met ‘wolf’ als element, zoals ‘Arendwolf’, ‘Speerwolf’, ‘Wolfdapper’, 
‘Strijdwolf’, ‘Wolfstralend’, ‘Roemwolf’, ‘Edelwolf’, ‘Ravenwolf’, enz.2

Ook vandaag de dag kennen we nog ‘wolf-namen’, waarvan Rudolf 
de bekendste is (tegenwoordig vaak gebruikt als Ruud, Dolf of 
Rolf). In Scandinavië is dit vaak Olav of Ulf. In Duitsland kennen we 
bijvoorbeeld Wolfgang. Eén zeer bekende historische figuur met 
de naam ‘ulf’ was de zwaarden-smit ‘Ulfberth’ (wat ‘Wolf-stralend’ 
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Arendwolf, Wolfdapper  
en Speerwolf

De wolf wordt de afgelopen eeuwen niet meer gezien als een intelligent, sterk en mooi 
roofdier, zoals we wel tegen de leeuw of de tijger aankijken, maar als een bijna duivelse 
moordenaar. Dat is zeker niet altijd zo geweest. De wolf was voor onze voorvaderen, vóór 
de komst van het christendom, een hoog gewaardeerd dier waar haast een goddelijk imago 
omheen hing. Dat is terug te zien in oude voornamen.

 Wolf in Bio Wildpark Anholter Schweiz. Foto Herman de Jongh
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https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/wolf
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/ak/article/view/86991
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• Eerste Goudjakhals in Friesland vastgelegd – bekijk de beelden

• Gewone zeehond in de Waal – oog in oog met het dier (Omroep Gelderland)

• Otter in Amersfoort gevonden – bekijk de eerste beelden

• Wolven op de Veluwe – een overzicht

• Vos betrapt in amfibieëntunnel – onderzoek naar gebruik van amfibieëntunnels 
(ANTenne)

• Ronddolende das in Antwerpen – bekijk zijn doortocht 

• Internationale Tracking symposium

• Dieren onder de wielen-4 – website, informatiefilmpje en eindrapport ‘Dieren onder de 
wielen-3’

• Warrelnetverbod – lees het voorafgaand advies van de MINA-raad

• Nora Kösters op LinkdIn

• Eikelmuizen in Rijswijk gezocht – samen op zoek met Vroege Vogels. Zoek de 
eikelmuis in Landschapspark Pasgeld; één gevonden? mail Natuurlijk Delfland

• Onderzoek algemene kennis Nederlandse zoogdieren – meer lezen over het 
onderzoek 
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https://www.destentor.nl/amersfoort/eerste-otter-in-amersfoort-sinds-1989-op-beeld-vastgelegd-dit-is-heel-bijzonder~aa17dc3f/214422761/
https://www.gld.nl/nieuws/7626412/veluwe-zit-al-bijna-vol-met-wolven-in-uiterste-geval-doden-ze-elkaar
https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/dmn/natuur-en-landschap/samenwerkingsverbanden/ankona/natuurstudieartikels/Antenne2017NR4_stages_amfibietunnels_LR_hyperlinks_DEF_tg.pdf
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220506_93953176
https://europeanwildlifetracking.com/international-tracker-symposium/
https://old.waarnemingen.be/vs/start
https://www.youtube.com/watch?v=WqamqUj_RmY&list=PLRGGnDt_OXlz6QrCmrgwlDDMQsQ08DlsT&t=12s
https://www.vlaanderen.be/publicaties/registratie-van-faunaslachtoffers-in-het-verkeer-dieren-onder-de-wielen-30
https://www.vlaanderen.be/publicaties/registratie-van-faunaslachtoffers-in-het-verkeer-dieren-onder-de-wielen-30
https://www.minaraad.be/themas/biodiversiteit/wijziging-besluit-warrelnetten
https://www.linkedin.com/in/norakosters/?originalSubdomain=nl
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/rijswijkse-muizen-in-limburg
https://delfland.knnv.nl/nieuws/zoek-de-eikelmuis/
mailto:medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com
https://www.linkedin.com/posts/bianca-ruiter-06385080_onderzoek-algemene-kennis-nederlandse-zoogdieren-activity-6924778759287922688-pkg6/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app
https://www.linkedin.com/posts/bianca-ruiter-06385080_onderzoek-algemene-kennis-nederlandse-zoogdieren-activity-6924778759287922688-pkg6/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app

