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Het onderzoek naar de wasbeerhond spitst zich deze winter toe op het vinden, vangen en zenderen 

van een paar dieren, en het vinden en verzamelen van uitwerpselen voor voedselonderzoek. Ook 

deze winter en komend voorjaar hebben wij daarbij uw hulp nodig! 

 

In het afgelopen jaar kwamen er relatief veel waarnemingen van wasbeerhonden in het noord-

oosten van Nederland bij ons binnen.  Sinds september 2015 waren dat er meer dan twintig, 

waaronder ook jonge dieren in de nazomer. Omdat jonge wasbeerhonden al in juli-augustus 

gaan zwerven, hoeven ze niet geboren te zijn in de buurt van de plekken waar ze in juli-

september gezien zijn. Helaas zijn er afgelopen jaar geen latrines gevonden en is er ook nergens 

voortplanting geconstateerd. 

 

Deze winter zijn twee studenten in het project aan 

de slag gegaan. Zij houden zich bezig met een 

netwerk aan voerplekken waarmee we 

wasbeerhonden proberen te vinden, en te vangen. 

Tot nu toe zijn 14 voerplekken aangelegd, ieder 

met een camera, vooral in gebieden waar eerder 

wasbeerhonden gezien zijn. Tot onze verbazing 

kwam er al in de eerste week een wasbeerhond 

voor een van de camera’s (foto), en wel in NW-

Overijssel. Helaas is het dier daarna nog niet terug-

gezien. Het is de bedoeling dat een wasbeerhond 

regelmatig terugkeert naar zo’n voerplek en dat we 

hem dan met een val kunnen vangen en zenderen. 

 

Hoe meer ogen in het veld, hoe groter de kans van slagen. U kunt ons helpen door uit te kijken 

naar de kenmerkende latrines: opeenhopingen van 5 of  meer (soms heel veel) keutels (foto). 

Meestal liggen die langs een wissel in bos of moeras, zelden in het open veld. In de buurt van 

dassen- of vossenburchten (tot op 100 m afstand er van) maakt u ook kans op een latrine. Er zijn 

geen andere soorten die er zulke latrines op 

na houden. Als u zoiets vindt, raak de keutels 

niet aan (ivm vossenlintworm), neem een 

foto en stuur die direct op naar 

muldernatuurlijk@gmail.com met verdere 

bijzonderheden. Wij kunnen dan keutels 

gaan verzamelen voor voedselonderzoek.  

 

Waarnemingen van wasbeerhonden horen 

we ook graag snel. Dode dieren zamelen we 

in voor onderzoek ism het RIVM. Als u met 

fotovallen werkt, dan kan wat visafval 

misschien helpen om een wasbeerhond voor 

de camera te krijgen, vooral in moeras-

gebieden. Mocht u horen van een 

wasbeerhond die ergens gevangen of opgevangen is, dan stellen we een snel telefoontje op prijs; 

mogelijk kunnen we het dier dan een zender omdoen voor het losgelaten wordt. 

 

Als u collega’s of vrienden heeft die ook veel buiten rondstruinen, stuur hen dan deze 

nieuwsbrief door! 

 

Het onderzoek naar de wasbeerhond wordt in opdracht van de NVWA uitgevoerd door Bureau Mulder-

natuurlijk, Altenburg & Wymenga en de Zoogdiervereniging. Contact: Jaap Mulder, 06-10708498 


