
 

Herkenning van wasbeerhonden 
en hun sporen

De wasbeerhond is een grijzig hondje met zwarte 
poten en een onopvallende staart. Zijn kop lijkt op 
die van een wasbeer. Verschil: het donkere masker 
is bij de wasbeer een geheel, bij de wasbeerhond 
onderbroken door een lichtere neus. De 
wintervacht van de wasbeerhond is erg langharig, 
bruin-grijs gemeleerd, met brede bakkebaarden. 
’s Zomers is de wasbeerhond korte tijd, na de rui 
van de wintervacht, kortharig (slank ogend) en 
nogal donker. Hij kan ook op een das lijken, vooral 
van achteren gezien. 

Pootsporen
De pootsporen van een wasbeerhond zijn niet of 
nauwelijks te onderscheiden van die van een klein 
hondje. Vier tenen met nagel staan symmetrisch 
rond een kleine voetzool. De hele prent is ongeveer 
rond; die van een vos is langwerpig. Een scherpe 
afdruk in dunne modder is soms met zekerheid te 
determineren, omdat de middelste tenen aan hun 
achterkant aan elkaar vast zitten. Dat is bij een 
hond of een vos niet zo. 

Een loopspoor van een wasbeerhond verschilt van 
dat van een vos, doordat de prenten van linker en 
rechterpoten niet in (vrijwel) één lijn staan, maar 
elk in een aparte lijn. Dat komt doordat het lichaam 
van een wasbeerhond niet zo slank is als dat van 
een vos en doordat zijn poten korter zijn.

Voet van wasbeerhond, 
met de karakteristieke 
verbinding tussen de 
middelste tenen die in 
scherpe afdrukken soms 
te zien is, maar meestal 
niet. Foto: Annemarie 
van Diepenbeek.

Afdrukken van linker- 
en rechtervoet van een 
wasbeerhond in zachte 
klei. De verbinding 
tussen de achterkant 
van de middelste tenen 
is goed te zien. Foto: 
Stefaan Tiers.

 
Verschillen tussen wasbeer en wasbeerhond, plus hun 
verspreiding. Beide soorten breiden zich uit. Tekeningen 
Jeroen Helmer (Pagina uit de Roofdiergids, een uitgave 
van Stichting ARK)

De wasbeerhond komt op steeds meer plekken voor. Deze flyer helpt u bij de herkenning van deze soort.

Foto: Stefan Vreugdenhil



Voor meer informatie over wat het Bureau van de Zoogdiervereniging voor u kan
betekenen neemt u vrijblijvend contact op via

telefoon: 024-7410500 of e-mail: secretariaat@zoogdiervereniging.nl

www.zoogdiervereniging.nl

Waarnemingen melden!
Bij waarneming van een  
(vermoedelijke) wasbeerhond of 
latrine graag onmiddellijk bericht 
(liefst met foto’s) naar Jaap Mulder 
(muldernatuurlijk@gmail.com, 
06-10708498), die de vondst kan 
verifiëren. Geef de waarneming 
vervolgens ook door via telmee.nl 
of waarneming.nl.

Latrines
De meest kenmerkende sporen van wasbeerhonden 
zijn hun latrines. Wasbeerhonden deponeren hun 
keutels namelijk steeds op dezelfde plekken, 
meestal langs wissels (dierenpaadjes). Daarbij 
worden geen putjes gegraven zoals de das doet. 
De keutels zien er ongeveer uit als vossenkeutels, 
maar bevatten door het meer gevarieerde voedsel 
vaak niet zoveel haar. Vossenkeutels vind je 
meestal alleen, of hooguit met drie of vier bij 
elkaar. Als er duidelijk méér keutels op de grond 
tegen elkaar aan liggen moet het een latrine van 
een wasbeerhond zijn. Wasberen hebben ook 
dergelijke latrines, maar die liggen vaak niet op 
vlakke grond maar op een hogere plek.

Voor de winterrust en voor de jongen gebruiken 
wasbeerhonden graag dassen- of vossenburchten. 
In winter en voorjaar zou je wasbeerhond-latrines 
kunnen vinden door vanaf de burchten de wissels 
te volgen over een afstand van tien tot honderd 
meter. 

Als er jonge wasbeerhonden in een hol zitten, 
deponeren ze hun keutels en urine op een plek 
binnen enkele meters van de door hen gebruikte 
ingangen. Deze latrine beslaat vaak een wat groter 
oppervlak en de vegetatie gaat al gauw dood door 
de urine. De periode waarin je zo’n latrine kunt 
vinden is maar kort, van half april tot hooguit half 
juni. 

Als er meer dan vier 
keutels bij elkaar liggen, 
zonder graafwerk, is het 
hoogstwaarschijnlijk 
een latrine van de 
wasbeerhond. Alleen 
de wasbeer heeft 
vergelijkbare latrines. 

Latrine (links van de 
boom) op een burcht, 
met keutels van jonge 
wasbeerhonden. Vers 
aan te treffen van april 
tot hooguit half juni. 
Merk ook op dat de 
vegetatie geel is door 
urine. 

Een latrine van een  
wasbeerhond langs een 
paadje. 
 
Foto’s: Jaap Mulder.


