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Sterft 'onze' nerts uit? 

Dick Klees 

In de hele wereld sterven diersoorten uit, toch is dat in Europa een zeldzaam
heid. Uitzondering hier op dreigt de Europese nerts te worden. De tijd om 
oplossingen te vinden voor zijn problemen wordt ons niet gegund. De belang
rijkste bedreiging voor zijn voortbestaan lijkt de enorme impact van populaties 
verwilderde Amerikaanse nertsen. Nog naast alle inmiddels bekende bedrei
gingen waaraan een Europees dier bloot staat. Reden voor een internationaal 
congres, gewijd aan het behoud van de Europese nerts. 

De bedreigingen voor het voortbestaan van 
de Europese nerts \\'aren reden voor een inter
nationaal congres dat begin nove111ber 2003 
gehouden werd in het Spaanse LogroÎlo. Een 
stad gebouwd op de oevers van de rivier de 
Ebro, met veel verkeer gespiegeld in de etala
geruiten van D10dieuze bonthandels, kortolTI 
een passend decor voor 111eer clan 100 deskun
digen uit alle landen waar de Europese nerts 
nu nog voorkolnt. Bevindingen van dit con
gres staan in dit stuk. 

Kenmerken en territorium 
De Europese nerts, 1vJustela lutreola, is een 
compact gebouwde malterachtige lTIet de af
lnetingen van een kleine bunzing. De kleur is 

ll1iddel- tot donkerbruin, met als belangrijkste 
kenmerk, in tegenstelling tot de zeer gelijken
de, grotere Atnerikaanse nerts, Jl!Justela visort, 
niet enkel een witte onderlip, maar ook een 
witte bovenlip. Hij eet vooral schaaldieren, an1-
fibieën, vissen en kleine zoogdieren; n1aar 
ook vogeleieren en allerlei andere kleine die
ren die hij tegenkomt. 
De nerts is een gespecialiseerde oeverbewo
ner van lneren en langzaalTI strolnende rivie
ren. Hij wordt zelden verder dan 150 n1eter van 
water aangetroffen. Hij bezet een eigen niche 
in het natte habitat, naast otter en bunzing. 
I--Iet lnannetje heeft een langgerekt territorium 
langs de oevers, dat de territoria van nul tot vijf 
vrouwtjes kan overlappen. VrouVv'tjes hebben 

De zeldzame Europese nerts onderscheidt zich uiterlijk door de witte bovenlip. © Dick Klees 
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een voorkeur voor ondiepe delen 111et dicht
begroeide oevers of eilanden in kleine tot 
nliddelgrote rivieren. lVlannen vertonen geen 
duidelijke voorkeur binnen hun territoriU111. 
Dieren die, gezien de zéér langzanle voort
plantingssnelheid van de soort (die, in tegen
stelling tot vernlelclingen in de literatuur, 1UO
luenteel gehouden wordt op 0,6 jongen per 
vrouwtje per jaar) lang en stabiel in een popu
latie n10eten kunnen blijven leven. Als vrouw
tjes al geregeld deelnen1en aan de voortplan
ting, dan is dat slechts onl het jaar. Ol11dat een 
vrouwtje haar jongen alléén grootbrengt, is 
een veilige onlgeving van de burcht, l11et vol
doende voedsel in de onnlicklellijke nabijheid, 
cruciaal voor haar succes. 

Voorkomen 
Eens be-vvoonde deze soort de nleeste, zo niet 
alle rivierengebieden van Europa (nlet uitzon
dering van Zuid-Europa): van de Franse At
lantische kusten tot de Donaudelta in Roenle-

noordwaarts tot in het Finse l11erengebied 
en oost\vaarts tot net over het Oeralgebergte . 
De huidige verspreiding is niet nleer aaneen
gesloten en bestaat uit een noordelijke, ooste
lijke en westelijke populatie. Deze laatste be
vindt zich in West-Frankrijk, vanaf Bordeaux 
tot net over de Pyreneeën in Spanje. In Frank
rijk werd de soort pas in 1937 ontdekt; toen 
bewoonde hij Bretagne, de Garonnedelta en 
een brede strook langs de kust zuidwaarts tot 

l)u ..... I"II~J , 
l'tU~ 

Iti\.u:"dil.. 
IN'I 

in de Pyreneeën. Innliddels is de soort uit 
Bretagne verdwenen. De verspreiding neenlt 
niet verder af, n1aar de aantallen dalen ge
staag. Het aantal dieren in Frankrijk is onbe
kend, doch oveltreft cle Spaanse populatie van 
naar schatting totaal 150 dieren niet. In Spanje, 
waar de soort in 1950 ontdekt \verd, ligt het 
zwaartepunt van de verspreiding in de pro
vincie La Rioja en enkele aangrenzende gebie
den. Daarnaast leeft in Tarragona een geïso
leerde populatie. Oostvvaarts zit in eens 
aaneensluitende populatie een gat tot de Do
naudelta in Roe1uenië waar, volgens een con
servatieve schatting, 1000 dieren leven en bij 
een optilllistische schatting 2000. Noordwaarts 
1110eten we vanuit deze delta tot in Wit
Rusland reizen 0111 de volgende populatie te 
treffen. Vanuit deze populatie, die 300 tot 600 
dieren bevat, lijkt het verspreidingsgebied oost
waaIts richting Oeral nog bijna aaneenslui
tend bezet, nlaar ook hier neillen de dichthe
den dranlatisch af. 

Historische bedreigingen 
Van oudsher is bejaging on1 zijn felbegeerde 
pels een belangrijke oorzaak van plaatselijk 
lage dichtheden. Maar de jachtdruk verschilde 
in zijn verspreidingsgebied aanzienlijk en kan 
de reeds in de 19<= eeuw ingezette afnalne niet 
afdoende verklaren. Er is veel gespeculeerd 
over oorzaken, l11aar de tijd, waarin dat onder
zocht kon worden, is daarvoor niet benut. We 

De huidige en historiscbe ver:,preiding van de Europese nerts. Legenda: orctJ~je =: tegenwoordig aanwezig)' 
donkergrUs tegenwoordig ajiuezig, vroeger aanwezig. Het bistoriscb verspreiding:,:gebied is gekleurd weer
gegeven; c~lwezigbeid is in het licht oranje gebied nog niet voor 100% zeker.1aar/allen geven aan in welk 
jaar de soort verdween q/ is (ber)ontdekt (ora/~je gebiedet~). 
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luoeten goed beseffen dat we, zonder gede
gen onderzoek, aangewezen zijn op hypothe
sen die veelal berusten op zeer lokaal onder
zoek en gebaseerd zijn op kennis, die is op ge
daan in restpopulaties (lang) nadat de achter
uitgang al ingezet was. Deze kennis wordt 
gebruikt on1 terug te blikken. De afnan1e heeft 
zich echter in heel zijn verspreidingsgebied 
voorgedaan en is nog steeds gaande. 
Het is inl11iclclels ~rel duidelijk geworden dat 
de Europese nerts zich n1eer heeft gespeciali
seerd dan andere carnivoren uit het sen1i
aquatische habitat, zoals otter of bunzing, wat 
hen1 kwetsbaar n1aakt voor veranderingen. 
Zijn territoriulllbehoeften verdragen zich slecht 
111et de huidige opvattingen van de n1ens inza
ke waterhuishouding, waarbij rivieren geopti-
111aliseerd worden op watercapaciteit door de 
oevers zo hon10geen (lees: schoon) 1110gelijk 
te maken. NIet verlies aan geschikte habitat als 
gevolg. Daar bovenop k0111en tal van andere 
bekende, n10derne bedreigingen: verkeer, 
prooidierafnan1e door 'waterverontreiniging 
en de gevolgen van opeenstapeling aan con
tmninanten en PCB's in de voedselketen. En 
het onopzettelijk doden van dieren lnet klen1-
1nen, bedoeld voor de bestrijding van bun
zing, n1uskus- en beverrat. Ook kOlnt secun
daire vergiftiging voor, door het eten van n1et 
anticoagulantia gedode knaagdieren. Dat is 
overigens luet néllne een Frans probleen1 door 
het n1assale karakter van het uitleggen van 
deze lniddelen ter bestrijding van knaagdier
populaties in het vrije veld. 

Relatie rivierkreeft 
Geen van deze bedreigingen is echter in staat 
de achteruitgang afdoende te verklaren voor de 
verschillende delen van zijn verspreidingsge
bied en voor de verschillende perioden waarop 
het proces verloopt. Voor centraal Europa lijkt 
de aantasting van het ecosystee111 'dvieroevers' 
een redelijke verklaring. Hoewel de detailver
klaringen variëren voor zijn totale leefgebied, 
zijn er enkele zeer aannelllelijk. Habitatverlies 
door intensivering van het grondgebruik (drai
nage) door de landbouw en de verandelingen 
in de natuurlijke waterlopen. Daardoor is de 
concurrentiepositie van de Europese nerts ten 
opzichte van de bunzing verslechterd, 
Een andere verklaring voor de achteruitgang 
in het noorden is een verandedng van kli-
111aat, een wanne periode, in de eerste decen
nia van de vorige eeu~r tot ongeveer 1930. 
Wéér in het voordeel van de bunzing, 111et 
een enor111e noordwaartse areaaluitbreicling. 
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Andere auteurs wezen al vroeg (bijvoorbeeld 
Pallas in 1811) op het verband tussen rivier
kreeft en Europese nerts. De oostelijke ver
spreidingsgrens, tot net over de Oeral, k0111t 
overeen lnet die van de rivierkreeft. In Fin
land werd onafhankelijk eenzelfde link gelegd 
111et het uitbreken van de kreeftenpest, Apba
rlon~yces astaci, een schin11nelziekte die de 
populaties rivierkreeft heeft doen instorten. 
Ook werd de grens van de verspreiding ge
koppeld aan die van de rivierkreeft. Het in
stol1en van de totale populatie aan favoriete 
prooidieren, zou een redelijke verklaring op
leveren voor de afnan1e. 

Nekslag 
Uit onvelwachte hoek kon1t echter wellicht de 
grootste bedreiging, die de nekslag kan bete
kenen voor de Europese nerts, nan1elijk de 
An1erikaanse nerts. Deze uiterlijk gelijkende, 
n1aar genetisch niet -venvante soort is tot wel 
20 procent groter en zwaarder. Hij heeft het 
ven110gen zich succesvol vo011 te planten met 
elk jaar een vvorp van ge111iddeld zeven jon
gen in de invasieve fase, daarna afnen1end. 
De introductie van deze exoot in pelsdierfok
kerijen kende rnree kanten. Positief in eerste 
instantie, door afnen1ende jachtdruk op de 
steeds schaarser voorkon1ende Europese nerts. 
Maar ontsnappingen bleven niet uit, S0111S 
aangevuld door 'dierenbevrijdingsacties' . Deze 
50011 bewoont een zelfde habitat als de 
Europese nerts en hij heeft zich in het wild in 
Europa gevestigd. In111iddels kon1t deze soort 
wijd verspreid voor in bijna alle geschikte 
luilieus. Een succesvolle opn1ars, die lijkt te 
leiden tot het verdwijnen van de autochtone 
nerts. Hoewel de vroege achteruitgang al inge
zet ~ras voordat de An1erikaanse nerts op het 
toneel is verschenen, heeft zijn aanwezigheid 
het herstel van de Europese nerts onn10gelijk 
geluaakt. Op dit n10n1ent is de snelle achter
uitgang, overal in zijn verspreidingsgebied, 
een direct gevolg van de expansie van de A111e
rikaanse nelis. Het uitsterven in Estland, in de 
laatste decennia van de vorige eeuw, is goed 
onderzocht en loopt parallel n1et de uitbrei
ding van het areaal van de AInerikaanse nerts. 
Dit proces is ook gaande in CWit)Rusland. 

Spaans onderzoek 
In een door Europese nerts geheel bezet ri
viersysteen1, de Zadorra in Spanje, is het ver
dringingsproces gevolgd. Sinds de eerste Alne
rikaanse nertsen begin jaren negentig door 
ontsnapping arriveerden, bleek in 2001 de 
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Europese nerts in alle habitats totaal velvan
gen. Met 12 Alnerikaanse nertsen per 10 lon2 is 
de voedselconcurrentie groot en is de dicht
heid twee keer zo hoog als de hoogst beken
de dichtheid van de Europese nelts. Maar 
voedselconcurrentie is een langzaam proces 
en verklaart: de snelle afnanle ter plaatse niet. 
Nadere studies hebben geleerd dat vooral het 
lnannetje van de Amerikaanse nelts zich tegen 
de Europese ne lts zeer intolerant en agressief 
gedraagt. Indien de laatste actief uit: de nauwe 
strook oeverhabltat verdreven wordt, rest hem 
geen geschikt leefgebied. Waardoor habitat
verlies op alle fronten de hoofdoorzaak lijkt te 
zijn van de dranlatische achteruitgang. Ten 
slotte brengt de Alnerikaanse nerts ook nog 
parasieten en ziekten Inee, waaltegen de 
Europese nerts (nog) onvoldoende weerstand 
heeft ontwikkeld. 
Overigens lijkt in Spanje een ander sen1i
aquatisch zoogdier een zelfde lot beschoren: 
de endelnische Pyreneese destnan, DeS117.ana 
pyrerlaica. Deze in het water levende insec
teneter kon er naast otter en Europese nerts 
leven, maar neen1t: af in rivieren waar de 
Amerikaanse nerts verschijnt. 

Amerikaanse nerts-effect 
De Europese nerts ondelvindt op lneerdere 
lnanieren hinder van de Alnerikaanse nerts. 
De effecten worden versterkt door een combi
natie van factoren. Naast de genoemde concur
rentie en de agressie zijn er nog ingrijpender 

zaken lneegekolnen 111et de Anlerikaanse 
nelts, zoals parasitaire W01111en en ziekten: 
het 'Aleutian 1nink disease', een palvovirus. 
Bunzing en de beide nertsen kunnen drager 
zijn, n1aar alleen de nertsen ontwikkelen de 
ziekte. De Europese nerts is nogal gevoelig 
voor de ziekte lnet 20-30 % van de beslnette 
dieren die de ziekte effectief ontwikkelen. De 
Atnerikaanse nerts lijkt er nlinder last van te 
hebben, daar deze, ondanks de ziekte, nog 
steeds toeneeint. Dan zijn er nog de parasitai
re wonnen, waaivoor de Europese nerts erg 
gevoelig blijkt. Normaal neenlt zo'n gevoelig
heid op den duur af, lnaar dat heeft tijd nodig. 
In 35 jaar onderzoek (1960-1995) in Rusland 
heeft men een gestage toenaine van de be
sn1ettingsgraad kunnen constateren, die inlnid
de1s op 95-100 procent ligt. De parasitaire belas
ting is een extra aanslag op de conditie en heeft 
zijn weerslag op de voortplantingscapaciteit. 
Een ander bedreigend aspect wordt gevonnd 
door hybridisatie. Wellicht versterkt door lage 
dichtheden) zijn er" paringen tussen bunzing
lnannen en nertsvrouwen. Hieruit ontstaan 
bastaarden, wat reeds lang uit Rusland bekend 
is. In gevangenschap is het mogelijk gebleken 
Amerikaanse neItslnannen ll1et Europese 
neltsvrouwen te laten paren. De ontstane em
blYo's worden echter geresorbeerd, hetgeen 
als nadelig effect heeft, dat voortplanting bin
nen de eigen soort niet plaats vindt. Of derge
lijke paringen en een daaropvolgende resorp
tie in het wild voorkomen, is niet bekend. 

Voor een oeverbewoner a.ls de Europese nerts vormt bet rivierengebied een gescbi/3t leef
gebied. Foto: DieR Klees 
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Indien dat zo is} kan de invloed ervan groot 
zijn, olndat de Atnerikaanse-nertslnannen, in 
vergelijking met de autochtone sool1, al iets 
vroeger in het jaar seksueel actief zijn. 

Fokprogramm.a's 
Onl het uitsterven te voorkolnen zijn fokpro
granlma's opgezet. Naast de eerste fokfaciliteit 
in Novosibirsk (Rusland) is het vooral de die
rentuin van Tallinn in Estland geweest, die 
een gestnlctureerde fokfaciliteit opgebouwd 
heeft en lnet 100 dieren ongeveer 50% van de 
thans in gevangenschap levende dieren bevat. 
Deze dierentuin coördineert ook het EEP-pro
gramlna, een sanlenwerkingsverband waarin 
Europese dierentuinen pal1iciperen die met 
door uitsterven bedreigde diers0011en fokken 
(Blijdorp neenlt eveneens deel in dit pro
granl111a). De Eraslnusuniversiteit is betrokken 
bij het ontwikkelen van een beter op 1nal1er
achtigen afgestemd vaccin tegen het Canine 
distelnper virus, om de fokcentra voor raln
pen te helpen behoeden. 

wilde populatie en (her)introductie 
In Roenlenië is nog veel onderzoek te doen; 
het is er eigenlijk nog lnaar net gestart. Het 
grootste Roe01eense deel van de Donaudelta is 
nog vrij van Atnerikaanse nerts. Enkel in het 
noorden, in het Oekraïense deel, bevindt zich 
een populatie. Als die geëlünineerd zou kun
nen worden, dan beschikt deze belangrijke 
populatie over meer tijd, en lnogelijk daardoor 
over een toekomst. Want, Oln een so011 als de 
Europese nerts te behouden, volstaat het kwe
ken van dieren niet, tenzij ook de vaardighe
den om te leven in een bepaalde habitat 
bewaard blijven. Daaronl is het belangrijk dat, 
naast het kweekprogramma, in het wild leven
de populaties blijven bestaan en dat er wordt 
gewerkt aan het vrijwaren van bestaande po
pulaties van de Alnerikaanse nelts. Dat ge
beult door selectieve bestrijding van de Ameri
kaanse nerts met behulp van live-traps. 
Daarnaast zijn er ideeën ontwikkeld on1 kolo
nies Europese nertsen te stichten in enclaves 
die vrij zijn van Amerikaanse nerts. Dit kun
nen feitelijke eilanden zijn, zoals het 1 000 kln~ 
grote eiland Hiillmaa in Estland \vaar een 
experiment gestart is. Als 'eiland' kan ook een 
gebied worden opgevat dat door de aanwe
zigheid van andere barrières geschikt is. Hier
lnee wordt in Duitsland, niet ver van de Neder
landse landsgrens, langs de Eelns geëxperi
olenteerd. Ivlaar deze pogingen zijn nog in 
ontwikkeling en niet à priori succesvol. 
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Het Hüumaa experiment 
Op het eiland Hiiulnaa is een eXper11nent gaan
de. Door in een aantal opeenvolgende jaren 
te vangen is het eiland geheel van Alnerikaan
se nertsen ontdaan. Ve1volgens zijn Europese 
nertsen vanuit de fokcapaciteit in' Tallinn ge
herintroduceerel. In de lente 2000 zijn de eer
ste 17 gezenderde dieren uitgezet. Het aantal 
dat overleefde, bedroeg in de volgperiode, de 
eerste drie n1aanden, slechts 100/0. Geen ge
welclig resultaat. De lnethode van uitzetten is 
daarop aangepast, olndat de sterfte zich voor
al in de eerste periode van vrijheid voordeed. 
De eerste uitzetting was van het 'koude' type 
(hok open en dááág!). De volgende uitzetting 
was 'soft'. Dat wil zeggen: uitzetten 1uet de 
eigen nestbox en een periode voedsel blijven 
aanbieden. Deze nlethode wordt nu verder 
geperfectioneerd. Ook wordt geëxperünen
teerd met het tijdstip van uitzetten: in juni, 
omdat dan het lneeste voedsel beschikbaar is, 
en in septen1ber, olndat de jonge dieren dan 
al wat ouder zijn. Daarnaast bleek dat preda
tie door carnivoren de belangrijkste doods
oorzaak vormde. Daartoe zijn uit te zetten 
dieren onder andere getraind in het venuijden 
van carnivoren, zoals vossen, honden en zelfs 
lnarters en huiskatten. Dat gaf een toename 
van de overleving tot 33-770/0. In 2003 zijn 37 
vrouwtjes uitgezet, waalvan 15 zwanger. 
Daarnaast zijn habitatverbeteringen gereali
seerd on1 het voedseldraagvlak te verhogen, 
zoals het aanleggen van alnfibieënpoelen, ete. 
Het hele experin1ent wordt duidelijk gezien 
als een project dat slechts kans van slagen 
heeft als de uitvoerders over een lange adem 
beschikken. Wanneer dit experin1ent slaagt 
zal het eiland Saarelnaa (2500 krn2

) volgen. 

EU-verbod 
Maar, willen (001 het even welke) lnaatregelen 
ooit succesvol worden, dan is het elinlÎneren 
van het huidige hoofdprobleen1 een absolute 
noodzaak Zo lang er Alnerikaanse neltsen 
ontsnappen, valt er tegen deze open kraan niet 
te dweilen. Het kweken ervan op neltsfarms 
zal waterdicht of verboden moeten worden. In 
Estland is een verbod van kracht, lnaar lnet de 
nieuwe EU-toetreding, zal daar Europese regel
geving voor lnoeten worden opgesteld. Als wij 
tenn1inste serieus willen voldoen aan onze ver
plichtingen tot behoud van biodiversiteit, aan
gegaan in internationale verdragen. 

Dick Klees 
Studio.wolverine@wanadoo.nl 
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Dwergvinvissen in de Noordzee 

Kees Camphuysen 

In de vroege morgen van 10 juni 2004 belde de kapitein van de veerboot 
Schulpengat (Texel-Den Helder) dat er die morgen een walvis voor het schip 
was opgedoken. Een acht meter lange griend, dat wist hij zeker. Gelukkig 
waren er meer waarnemers die hadden opgelet. De eerste dwergvinvis in jaren 
in Nederlandse wateren was een feit. 

De dwergvinvis, Balaenoptera a cu.torostra ta, 
is de n1eest voorkon1ende walvis in de N oord
zee. Het voorvoegsel 'dwerg' is misleidend, 
Inaar met een lichaamslengte van hooguit 9 à 
10 meter is de dwergvinvis de kleinste vinvis. 
Voor de walvisjagers van weleer was hij een 
teleurstellend klein beestje. 
In de Atlantische Oceaan kOInt de dwergvin
vis voor van de evenaar tot in de pakijszone 
en is hij algeIneen rond Groenland, IJsland, 
Spitsbergen, Noorwegen en de Britse Eilan
den. Hij komt vooral voor op het continenta
Ie plat ' (0-1000m diepte); werkelijk diep oce
aanwater wordt gelneden. Rond Spitsbergen 
en Ijsland en in de Noorse Zee wordt de 
dwergvinvis tegenwoordig door de Noren en 
Ijslanders bejaagd. 

Voorkomen in de Noordzee 
Voor de Engelse en Schotse oostkust worden, 
tijdens vogeltellingen in de ZOlner, in de 
Noordzee elk jaar regeItnatig dwergvinvissen 
gezien (Fig. 1). Bijzonder rijk aan walvisachti
gen is het voedelrijke gebied ten oosten van 
de Firth of FOlth bij Edinburgh (Wee Bank:ie, 
l\IIarr Bank). Een twee weken durende inven
tarisatie in juni 2003 leverde daar lnaar liefst 
422 waarnemingen van dwergvinvissen op. 
In het Nederlandse deel van de Noordzee is de 
dwergvinvis bijzonder zeldzaam, alleen rond 
de Doggersbank, in het uiterste noorden van 
het Nederlands Continentaal Plat (NCP) wor
den zij af en toe gezien. Het eerste goed gedo
cumenteerde geval was een waarnell1ing op 30 
n1ei 1987 van n1aar liefst twaalf exeInplaren (9 
op 55°10'NB, 2°34.5 IOL; 3 op 55°25.7'NB, 
2°56.010L; door Henk Baptist en Bert Vlie
gers). In totaal zijn er van het NCP nu 22 waar
nelningen bekend (37 exemplaren), waarvan 
drie strandingen van levende exemplaren 
(Zoutelande, november 1994; Terschelling) 

8 

._r) \ , 
I: I . ol 

"-1 

\ _- ~ 

Figuur 1: ~Vaarl1emingen van dwergvinvissen in de 
Noordzee (1980-2003; JHCI1'ine Jvlammal Database) 

maart 1998; en Noordwijk, april 2001), één 
onzekere waarnelning vanaf de kust (Scheve
ningen, oktober 1997), vier waarnemingen 
vanaf platforn1s en een kotter in de Zuidelijke 
Bocht (een twijfelachtige waarnelning op 28 
juni 1994, en beter gedoculnenteerde gevallen 
op 11 Inei 1997, 18 april 2002 en 6 novelnber 
2002) en tenslotte het geval in het lVIarsdiep in 
de zomer van 2004. In het oostelijke deel van 
de Noordzee en in de Duitse Bocht is de 
dwergvinvis uitgesproken zeldzaall1. Op de 
Nederlandse kust zijn er deze eeuw 16 aange
spoeld, waarvan tien na de Tweede Wereld
oorlog. 

Herkenning 
De dwergvinvis is een relatief kleine, soepel 
zwelnInende walvis, n1et een spitse snuit en 
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Figuur 2: Karakteristiek beeld van de dwergvinvis Clan de opperulalete: een grote gr~jze rug} met 'meedraaiend 
krom vinnetje. Soms is een blaaswolk zichtbaar. De onscheJpe vogellin/~s is een Jan-van-Gent. Foto: Kees 
Canzph uysen 

een haakvonnig, concaaf gekron1Cle vin achter 
op de rug. De flippers zijn smal en spits en de 
romp is torpedevormig. Het lichaaln heeft een 
wat dolfijnachtige bouw, maar dat valt alleen 
onder water op. Hij Ineet gemiddeld 7 à 8, 
lnaximaal 9,5 of in uitzonderlijke gevallen 
zelfs ruim 10 n1eter. De wijfjes worden gemid
deld wat groter dan de mannetjes. Dwergvin
vissen wegen ongeveer 8 ton. 
Op zee is het eerste dat doorgaans zichtbaar 
wordt een grote grijze rug met een klein vin
netje (Fig. 2). De zwenlbeweging doet wat aan 
die van de bruinvis denken, als een draaiend 
wiel aan de oppelvlakte, maar dan veel groter. 
De blaaswolk, zo die al te zien is, valt niet bij
zonder op en alleen in de poolstreken komt 
het wel voor dat dwergvinvissen op grote af
stand dankzij de 'hlasf ontdekt worden. 

Het zien van een 'grote grijze rug n1et een 
kromme rugvin' alleen is niet genoeg voor 
een zekere determinatie. Doorgaans verschijnt 
een dwergvinvis drie of vier keer kort na 
elkaar aan de oppervlakte en tijd en plaats 
van bovenkomen zijn dan redelijk voorspel
baar. !vlet de fotoserie (Fig. 3) wordt in beeld 
gebracht hoe door een aden1halende dwerg
vinvis het wateroppervlak wordt benaderd en 
doorbroken. Op het ll10ment dat het dier het 
wateroppelvlak breekt, lnoet worden vastge
steld of het een vlakke kop of een bolle kop 
(zoals bijvoorbeeld een butskop, Hyperoodon 
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a-mpullatus) heeft. Een hoog, geprononceerd 
spuitgat (doorgaans in combinatie met een 
duidelijke blaaswolk) en het geleidelijk aan de 
oppervlakte verschijnen van een enonne rug 
waarop met vertraging tenslotte de rugvin 
zichtbaar wordt, wijst op één van de grotere 
vinvissen. 

De kleurverdeling is eenvoudig: donkergrijs 
van boven en wit van onder. Het contrast op 
de flank is bij de n1eeste exelTIplaren aanzien
lijk, maar SOITIS is de overgang geleidelijker 
door verschillende grijstinten. In de felle zon 
kan een dwergvinvis evengoed lichtbruin lij
ken en de kleur van een walvis lnoet daarom 
altijd met de nodige argwaan bezien worden! 
Niet vaak genoeg kan worden gewezen op de 
gevaren van het gebruik van lugkleuren bij 
determinatie, veroorzaakt door wisselende be
lichting. Karakteristiek is de witte band over de 
flipper: geen enkele andere soort heeft dit ken
ITIerk. Onder gunstige condities kan deze witte 
band als een witte vlek door het wateropper
vlak schemeren, maar bij de minste golfslag 
blijft ze helaas al verborgen (Fig. 4-5\ Overi
gens ontbreekt de witte band op de flipper bij 
de ondersoort die in de oceanen rond Antarc
tica voorkoll1t. SOll1ffiige veldgidsen geven aan 
dat de dwergvinvis lichte vegen op de flank en 
rug heeft, vlak achter de kop, enigszins als de 
kieuwen van een vis. Op grond van eigen 
waarnemingen van honderden dwergvinvissen 
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in en rond de Noordzee kan ik concluderen 
dat dergelijke vlekken hier niet voorkolnen en 
op geen van de foto's bij dit stuk is een der
gelijk kieuwvonnig vlekkenpatroon te zien. 

De rugvin, achter op de rug, is enigszins va
riabel van V01111. Hij ziet er 111eestal uit als een 
krolnn1e haak, lnet een holle achterkant en 

een ronde voorzijde (Fig. 6). Son11nige indivi
duen hebben een rechtere, strakkere rugvin 
en bedacht n10et worden dat de vvaarne-
111ingshoek het beeld kan vertekenen. De rug
vin is tan1elijk klein, 111aar bij VOO1'- of achter
aanzicht, als het grootste deel van het lichaan1 
door optisch bedrog wegvalt, kan rugvin 
dolfijnachtige proporties lijken te hebben. 

Figuur 3: Opduikende dweq!,virwis waarbU de vlakke kop, het ontbreken van een (zichtbare) spuitwolk, het 
krommen van de rug bU het onderduiken en de vorm van de rugvin goed te zien z~ln. Foto $: Kees Camphllysen 
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Figuur 4: Onderduikende dtuergvlnuis waarbij de witteflipperband goed te zien zijn. Foto: Jv. Poelstra 

Figuur 5: Rondlu17unelende dwergvinvis onder een productieplaffonn op bet Nederlands Continentaal Plat. 
rIet typiscbe ·model (spitse kop) en de witteflipperbanden zijn pracbtig zicbtbaar. Foto: .NI. Jut en F de Vreeze 
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De typische m.rell1beweging is een rollende 
beweging aan de oppervlakte waarbij het rug
vinnetje als bij de bruinvis komt (langsdraaien' . 
De rollende beweging is drie of vier keer kort 
na elkaar zichtbaar en bij de laatste keer, de 
inleiding voor een diepere en langd1.lIigere duik, 
verschijnt het staaltstuk sterker gekronld en 
veel hoger uit het water (Fig. 3). Normaal ver
schijnt de staaltvin niet boven water. Enkele 
lninuten later herhaalt deze procedure zich. Het 
wegduiken en dus voor langere tijd verdwijnen 
is door dit gedrag gemakkelijk te voorspellen. 
Snel zwenilllende dwergvinvissen kunnen een 
opn1erkelijk hoge snelheid behalen. Door
gaans konlen ze dan vaak boven en zijn de 
duiken oppetvlakkig (weinig gekrolnde rug). 
Door de enorn1e watetverplaatsing creëren ze 
een flinke 'hekgolf' en bij het bovenko111en 
ontstaan brede schuimkrullers naar beide zij
den. De reden voor snel zwenlmen kan een 
naderend schip zijn (vluchtlnanoeuvre), een 
aanvallende groep orca's, Oreinus orea, of 
een andere bedreiging. 
Veel veldgidsen noelnen 'hreaebing' (hoog uit 
het water opspringen) als een vaak voorko
mend gedrag van dwergvinvissen, lnaar in de 
Noordzee wordt dit niet erg vaak gezien. De 
vinvissen kOluen nonnaliter niet helemaal los 
van het water; 111eestal springt het dier tot niet 
veel meer dan de helft van lichaam omhoog 
(Fig. 7). Toch is de massa van de dieren groot 
genoeg 0111 een kolossale watelverplaatsing 
tot gevolg te hebben. De witte band op de 
flipper kan bij opspringende dwergvinvissen 
prachtig bekeken worden en ze sluit elke ver
waning 111et een andere walvis uit. 

Verwarring met andere soorten 
Een ontluoeting met een walvis in de Noord
zee is nonnaai gesproken een ontnl0eting luet 
een d"rergvinvis en dit is dan ook de eerste 
SOOlt waaraan gedacht moet worden. Toch is 
het zien van een flinke, grijze rug nlet een 
klein haakvormig lugvinnetje alleen niet genoeg 
0111 lneteen tot naan1geving over te gaan. De 
beide kleinere vinvissen, de dwergvinvis en 
de hier niet besproken noordse vinvis, Balae
noptera ho rea lis, zijn niet altijd eenvoudig van 
elkaar te onderscheiden. Op lagere breedten 
is een duidelijk zichtbare blaaswolk van een 
kleinere vinvis een goede reden onl aan de 
noordse vinvis te denken. In het hoge noor
den kan een dwergvinvis ook n1etershoge 
blaaswolken produceren en in tropische gebie
den is de 'blast' bij de grotere soorten lang 
niet altijd duidelijk te zien. Volwassen noord
se vinvissen zijn aanlnerkelijk groter dan 
dwergvinvissen, maar jonge dieren kunnen 
genlakkelijk lnet deze soort worden velwarcl. 
De vonn van de rugvin, hoger en merkwaardig 
'geknikt' bij de noordse vinvis, haakvornug 
gekrolnd bij de dwergvinvis, kan een indicatie 
geven. Een kenlnerk, waardoor beide soorten 
lnet zekerheid kunnen worden onderscheiden, 
zit heIn in de witte flipperbancl. Een ander 
kenlnerk, n1aar daarvoor is veldervaring lnet 
beide soorten een vereiste, is de soepele ma
nier van zwen1men ('rollen') zoals de dvverg
vinvis dat doorgaans laat zien. 

VelWarring is ook goed mogelijk tnet de buts
kop, een SOOlt waanran in de Noordzee en 
ook in Nederlandse kustwateren af en toe 

Figuur 6· Karakteristiek beeld van kalnt zwemmende dwergvinvis met concave nlgvln, bier ten noorden van 
Spitsbergen. Foto: Kees Campbuysen 
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Figuu r 7: DwerguiJwis 'hreacbing '. Foto 'S: Kees Campbuysen 

exelnplaren worden gezien. Het karaktelistieke 
beeld, een grijze rug met kleine rugvin, is 
typisch voor de dwergvinvis, maar lijkt sterk 
op dat van een butskop. Butskoppen zijn on
der vrijwel alle lichtolustandigheden (licht-) 
bruin van kleur, telwijl dwergvinvissen lueest
al grijs of zwalt lijken. Het kopprofiel, plat 
lnet een iets verhoogd spuitgat bij de dwerg
vinvis, lnoet goed gezien worden alvorens 
lnen tot een definitieve detenninatie kan over
gaan. Aangeraden luoet daaroln worden onl 
bij elke venueende dwergvinvis te trachten 
het bovenkomen van het dier in een kijker
beeld te 'vangen' om zo een goede indnlk te 
krijgen van de vornl van de kop (Fig. 3) . 

Marine Mammal Database 
Zichrwaa rn 1111ng n van vval isachtigc: n wor-
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Steennlarters ten westen van de Ijssel 

Sim Broekhuizen & Gerard Müskens 

Tot de Tweede Wereldoorlog werden zo nu en dan steenmarters ten westen 
van de Ijssel gemeld. Daarna leken ze zich tot achter de rivier terug getrokken 
te hebben. Sinds eind jaren tachtig lijken ze het verloren terrein weer te bezet
ten. 

Tot de Tweede Wereldoorlog werden af en toe 
steenn1alters, lvlal1es foina, gemeld uit het ge
bied ten westen van de IJssel en ten noorden 
van de Grote Rivieren, met name uit de Gel
derse Vallei en langs de Utrechtse Vecht. Uit 
de peliode 1946-1988 zijn ons echter geen lnel
dingen meer bekend ten westen van de IJssel, 
lnet uitzondering van een steenmarter die in 
1954 nabij Voorstonden, tussen Zutphen en 
Eerbeek, was gedood. Aangenomen wordt dat 
de soort er na de Tweede Wereldoorlog feite
lijk was uitgestorven. Dit was in zoverre mak
kelijk, dat daardoor kon worden aangenon1en 
dat elke waarnelning van een lnarter of spo
ren van een matter uit dat gebied zeer waar
schijnlijk een boommarter betrof. 
In septelnber 1988 echter werd langs de A12, 
ten noorden van Oosterbeek, een doodgere
den volgroeid steenmartermannetje (1, zie fig 1) 
gevonden. Nu kon, gezien de snelle verbrei
ding van de steenlnarter in het noorden van 
het land in de jaren tachtig van de afgelopen 
eeuw, wel verwacht worden dat de steenmar
ter op termijn ook weer ten westen van de 
ijssel zou verschijnen, maar dan toch niet 
gelijk al zo ver op de Veluwe. Een verkeerde 
plaatsaanduiding of een dier van elders dat 
daar uit een auto was gekieperd? 
Nog vreelnder was dat in dezelfde maand 
langs dezelfde A12 een steenmaltermannetje 
(2) werd gevonden, n1aar nu in de provincie 
Utrecht bij de afslag Maarn-Doorn. Hier had
den we heleInaal het gevoel dat we in de ma
ling werden genomen. Er leek nog steeds 
geen reden te zijn om serieus rekening te hou
den met de aanwezigheid van steennlarters 
ten westen van de IJssel. 

Bruggenhoofd ten westen van de Ijssel 
tussen Deventer en Zutphen 
Twee jaar bleef het stil langs het 'weste
lijke front). In mei 1990 werd echter tussen 
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Deventer en Apeldoorn, bij de parkeerplaats 
De Paal langs de Al, ter hoogte van het recre
atiegebied Bussloo een verongelukt steenmar
tennannetje (3) gevonden. Waarschijnlijk was 
het dier nog niet geslachtsrijp. Deze vondst 
werd in januari 1991 gevolgd door een vondst 
van weer een eerstejaars steenn1artermannetje 
(4) langs de Al) ongeveer één km westelijker. 
In 1992 werd opnieuw een aangereden steen
maltertje (5) gemeld, nu bij het dorp Wiesel 
ten noorden van Apeldoorn. Dit keer was het 
een volwassen exemplaar. 
Na deze vondsten bleef het weer een paar jaar 
stil wat betreft steenmartern1eldingen. Vanaf 
1994 kwamen er echter herhaaldelijk berich
len van zichtwaarnemingen van steenlnalters 
uit het gebied tussen BrUll1nlen en Eerbeek. 
Het eerste dier dat door ons kon worden 

) 

Figuur 1: Kilomete1"blok/~en waarin in de periode 
1984-2003 steenmarters ten westen van de IJssel 
zUn gevonden ofgezien. De cijfers corresponderen 
met de nummers van de besproken waarnemingen. 
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onderzocht werd echter pas in januari 1998 
gevonden aan de noordkant van het dorp 
Voorst (6). Het was een volwassen 111annetje 
waarvan de kiezen al redelijk waren afgesle
ten. Oplnerkelijkelwijs werd drie maanden 
later op dezelfde plaats een volwassen booln-
1uartern1annetje doodgereden. In juni van 
1998 werd vijf kiloll1eter zuidelijker bij Voor
stonden een vrij oude steenmarterman aange
reden (7). 
In lnaart 2000 werd een doodgereden vol"was
sen steenlnarterwijtle bij Loenen gevonden 
(8). Dit dier had twee elublyo's, die echter 
beide in resorptie waren. In september 2002 
werd tussen Bnnnmen en Dieren een steen
martermannetje doodgereden (9). 
lYIeer naar het noorden toe werd in juni 2003 
bij het dorp Wenluu, net ten noorden van 
Apeldoorn en grenzend aan Wiesel, een al vrij 
oud steenmartennannetje gevonden (10). Er 
zijn echter aanwijzingen die doen vermoeden 
dat dit dier uit gevangenschap kwam. Dat 
laatste is niet het geval bij een mogelijk twee
dejaars steenmartennannetje dat op 4 februari 
2004 werd gevonden op de ASO tussen Epe 
en Heerde (11). 
Van de zuidkant van dit omvangrijke bruggen
hoofd ontvingen we uit de winter 2003/2004 
en het voorjaar van 2004 zichtwaarnel11ingen 
van steenlnarters nabij het landgoed Hof te 
Dieren, aan de zuidkant van Dieren (12). De
ze waarnemingen konden door ons niet wor
den geverifieerd, evenmin als de vondst van 
een doodgereden steenlnarter aan de westzij
de van het Apeldoorns Kanaal ter hoogte van 
Laag Soeren (13). 
Tenslotte werd er in juni 2004 een jong steen
martern1annetje doodgereden in het dorp Kla
renbeek, tussen Zutphen en Apeldoorn (14). 

De steenmarter komt ook ten 
westen van de Ijssel om de boek 
kijken. Foto: Rolli17 Vertinde 
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Bruggenhoofd Arnhem 
In lnei 1990 werd bij Schaarsbergen, ten noor
den van Arnhenl weer een doodgereden vol
groeid steenlnartenllannetje (15) gevonden. 
Na de vondst in hetzelfde atlasblok }n 1988 
wierp dit de vraag op of er bij ArnhelTI al spra
ke was van de vestiging van steenlnarters. Na 
1990 werd het echter ook hier enkele jaren stil 
rond de steennlarter. Olnclat het tot dan alleen 
Oln nlannetjes was gegaan, kon worden aan
genomen dat het nog on1 incidentele gevallen 
van zwelvende dieren ging. Wel waren er een 
paar zichtwaarnemingen bij Beekhuizen bij 
Velp (16), zelfs van jongen, lnaar die waren 
niet te controleren. In januari 1994 echter 
werd onder De Steeg, ca. 5 km westelijk van 
de waarnenlingsplaats bij Beekhuizen, een 
doodgereden volwassen steenlnartenrfouwtje 
gevonden dat drachtig was van één vrucht 
(17). De bevruchting van dit wijfje hoeft ove
rigens niet nabij de vindplaats te hebben 
plaatsgevonden. De paartijd van steenmarters 
valt tussen eind juni en half augustus. De 
innesteling van de bevruchte eicellen in de 
baannoedelwand wordt een aantal maanden 
uitgesteld en vindt in het algenleen pas rond 
januari plaats. In die tussentijd kan een steen
lnatter zich een eind hebben verplaatst, dan 
wel zijn verplaatst. 
In het voorjaar van 1999 werden we weer 
geconfronteerd lnet een steenmalter -dte-aan 
de westkant van Arnhem donlicilie had geko
zen onder een dak van een woonhuis (18). Er 
werd 's nachts prooi naar binnen gedragen} 
lnaar hoewel de nestingang enige tijd lnet een 
videocalnera en infrarood licht in de gaten 
werd gehouden, hebben we niet kunnen 
vaststellen dat er hier werkelijk sprake was 
van een voortplantingsgeval. Er werd~n geen 
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jongen gezien en een geval van schijnzwan
gerschap is niet uit te sluiten. Het dier is uit
eindelijk 111et harde radio11111ziek verjaagd. 
Niettelnin was dit de eerste keer dat vastge
stekt kon worelen dat een steenlnarter zich 
echt ten westen van de IJssel had gevestigd. 
Het idee dat de steenlnarter rond Arnheln vas
te voet aan de grond had gekregen, werd 
volgende jaar (2000) versterkt door twee vond
sten van doodgereden volgroeide, n1aar nog 
niet reproductieve steenn1artervrouwtjes, één 
in lnaart op de \\Teg tussen De Steeg en Elle
con1 (19) en één in decel.11ber op de A12 bij 
Velp (20). In novelnber 2002 werd aan de oost
kant van Velp, nabij het kasteel Biljoen, een 
steenmartervrouwtje doodgereden (21), dat 
echter, ondanks haar volwassen leeftijd, nog 
niet drachtig was geweest. Het zou er op kun
nen wijzen dat de dieren rond Arnhen1 nog 
steeds n10eite hebben on1 een paltner te vinden. 

Hoe zijn de steenmarters de Ijssel overR 

gestoken? 
Na een dieptepunt in de jaren zestig van de 
vorige eeU\\T, was de steenn1alter in de jaren 
tachtig van de afgelopen eeuvv in de Achter
hoek en Salland geen zeldzaalTlheid lneer. Toch 
duurde het tot de jaren negentig voordat er 
n1eer dan incidenteel n1eldîng werd gen1aakt 
van steern11arters ten westen van de Ij ssel 
(figuuI~-;6). Zeker gezien de snelheid waarn1ee 
de steenlnalter zich vanaf het begin van de 
jaren tachtig in het noorden van het land had 
uitgebreid, kwant de oversteek over de IJssel 
niet echt onvelwacht. Hoe die oversteek in zijn 
werk is gegaan en wellicht nog steeds gaat, is 
onbekend. Het is niet waarschijnlijk dat er die
ren de Ijssel zijn overgezwonunen. Bij ons on
derzoek aan gezenderde steenlna1ters in de 
Ooijpolders bij Nijn1egen bleek dat steenlnar
ters liever een heel stuk onllopen, dan dat ze 
een sloot of tocht overzwenU11en. Hierin ver
schillen ze sterk van de bunzing en waarschijn
lijk ook van de boonul1alter. De winters van de 
jaren tachtig en negentig waren ook niet zo 
streng dat steerunarters oversteek over de 
ijssel over het ijs hebben kunnen tnaken. Het 
Ineest waarschijnlijk is dat de oversteek via de 
bnlggen over de Ijssel heeft plaatsgevonden. 
Nu zijn deze bruggen niet nlartervriendelijk 
ingericht en bij ons onderzoek in Nijlnegen 
bleek dat dieren die aan de zuidkant van de 
Waalbrug leefden de oprit van de bnlg wel 
overstaken, 111aar zich niet op de bnlg zelf 
begaven. Er is tot nu toe ook nog geen steen
lnalter aan de noordkant van die brug gelnelcl. 
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Bij n1arters zijn het vooral jonge dieren die 
gaan zwerven. Bij de dieren die aan de west
kant van de Ijssel werden gevonden zaten 
echter ook oudere exen1plaren. Dat kan op 
twee dingen \vijzen. Ten eerste is er de nloge
lijkheid dat er al veel langer steen111arters aan 
de westkant van de Ijssel leven dan uit de 
vondsten naar voren kon1t. Er lnoet echter 
ook rekening lnee worden gehouden dat de 
oversteek niet op eigen kracht is gen1aakt, 
n1aar dat steenlnarters aan de oostkant van de 
Ijssel zijn gevangen en aan de westkant '\veer 
zijn losgelaten Ten oosten van de Ijssel is het 
aantal steenn1arters in de loop van de jaren 
negentig zo sterk toegenomen, dat er in toe
nen1ende nlate l11elding worelt gen1aakt van 
overlast. Hoewel de steenlnalter forn1eel een 
beschennde diersoort is en niet n1ag worden 
bejaagd of zelfs n1aar lnag worden verstoord, 
lnoet worden aangenon1en dat af en toe 111en
sen n1et steenlnarteroverlast toch proberen 
het dier te vangen, on1 het daarna op een vei
lige afstand weer los te laten. Wat is dan vei
liger dan aan de andere kant van de Ijssel? 
Uit verplaatste dieren kan natuurlijk wel een 
populatie groeien, zeker als er bij herhaling 
nieuwe individuen worden toegevoegd. Dat 
er de laatste jaren zovvel rond Arnhenl als ten 
westen van Zutphen zowel jonge als ook 
oudere en reproductieve steenlnarters zijn ge
vonden n1aakt de kans groot dat daar nu 
inderdaad sprake is van zelfstandige popula
ties, al n10et het echte bewijs van voortplan
ting nog binnenkolnen. 
Inn1iddels zijn de 'bruggenhoofden' Deventer
Zutphen en Arnhen1 elkaar genac1ercl. Het kan 
natuurlijk ook zijn dat zich bij de brug over de 
Ijssel tussen Doesburg en Dieren een apart 
bruggenhoofd heeft gevorn1c1. Hoe het ook 
zij, steennlarters zijn nu vanaf Arnhen1 tot 
I-Ieerde aan de westkant van de Ijssel genleid 
en het ,vachten is nu op waar en hoe snel de 
volgende hindernis, het bosrijke gebied van 
de Veluwe, wordt geno1nen. Gezien de ver
snippering van het bosgebied, lnet nanle in 
het zuidelijke deel van de VelU\\Te, hoeft de 
doorsteek van de Veluwe niet zo heel lang te 
duren. Wellicht zitten er over tien jaar weer 
steelunarters in de Gelderse Vallei. 

Vooruitgeschoven posten? 
Af en toe duiken er nu al steenn1arters op op 
plaatsen waar \\Te dat nog niet zouden ver
\\lachten. Het al genoen1cle dier dat in 1988 
werd gevonden aan de westkant van Maan1 
(2) is daar een voorbeeld van. Een ander 
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Figuur 2: De aantallen steenmarter:.>:; die in de jaren 1984-2003 ten westen van de J] .. .,sel z~in gevonden 
en konden worden. onderzocbt (kolommen) en bet. lopend gemiddelde per drie jaar (verbonden stippen). 

voorbeeld is de steenrnarter die in lnaart 2002 
werd gevonden bij Nieuwerkerk aan de IJssel, 
tussen Gouda en Rotterdan1 (22). Hoe het dier 
daar terecht is gekoll1en, is ondUidelijk. Een 
111inder extree1n, lnaar 111isschien wel zo rele
vant voorbeeld is de vangst van een steen
ll1arter in septenlber 2003 aan de westkant 
van Ede (23). Naar ons is ge111eld had het dier 
zich vergrepen aan veertien postduiven. On1-
dat gedacht werd dat dit het \verk was van 
een ontsnapte nerts, werd de volgende nacht 
een vangkooi neergezet. Ook in dit geval 
lnocht de steenn1arter best blijven leven, n1aar 
dan wel op een veilige afstand. Hij werd weer 
losgelaten tussen Veenendaal en Overberg, 
dus in de provincie Utrecht. 
Natuurlijk ·worden niet alle steelU11arters opge-
1nerkt en het kan S0111S lang duren voordat 
duidelijk is dat er ergens een steen111arter aan
Vlezig is. Ook worden niet alle waargenomen 
steenn1arters ge111eld en geregistreerd. We 
n10eten er daar01n op bedacht zijn dat zich al 
op 111eerdere plaatsen ten \vesten van de IJssel 
steenn1étl1ers gevestigd kunnen hebben. 

Relevantie voor het Gelderse Va1lei-onderzoek 
Konden tot ongeveer 2000 waarnelningen van 
lnarters en sporen van 111arters ten westen van 
de ijssel redelijk veilig worden gerubriceerd 
onder boOn11nêl1ter, thans is dat n1inder veilig. 
Dat geldt ook voor het gebied van de Gelder
se Vallei, "\vaar de Werkgroep Boo1111narter Ne
derland (WBN) nu voor de VZZ in opdracht 
van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei 
de aanwezigheid van b00l11111arters inventari
seelt. Son1lnige van de hier gevonden 111arter
keutels en krabsporen kunnen wellicht al af
kon1stig zijn van steenl11arters. Door al zulke 
lnartersporen toch aan b001111TIarters toe te 
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schrijven, kan het aantal aanwezige bo01n
nlalters worden overschat. Tot nog toe echter 
zijn alle in Gelderse Vallei doodgereden 
nlarters die konden worden onderzocht echte 
boo111n1éuters gebleken, zodat de kans op 
overschatting van het aantal boon1111arters 'wat 
dat betreft nu nog beperkt is. Het is echter de 
bedoeling dat door l11aatregelen in het kader 
van het Reconstructieplan Gelderse Vallei de 
boon11narterstand in de Gelderse Vallei in de 
k0111ende tien jaar verdrievoudigt. Men 1110et 
er rekening lnee houden dat over tien jaar 
ook de steenn1arter tot de vaste bewoners van 
de Gelderse Vallei behool1. Bij de follow-up 
van dit onderzoek, als nlen gaat bekijken of 
door de getroffen 111aatregelen de b00111n1ar
terstand gunstig is beïnvloed, zal lnen alle 
111eldingen van sporen en uitwerpselen, a1s
lTIede zichtwaarnen1ingen zonder uitvoerige 
beschrijving, niet zondenneer aan booI11111ar
ters lnogen toerekenen. Dit geldt te 111eer, on1-
dat we uit de waarnen1Îngen van Hans Kleef 
weten dat steenlnarters zich ook in het bos 
kunnen ophouden en daar zelfs onderdak 
kunnen zoeken in door spechten genlaakte 
boo111holten. Wat dat betreft kunnen we blij 
zijn dat bij de huidige inventarisaties op de 
Veluwe en in de Gelderse Vallei nog kan 'wor
elen geprofiteerd van het waarschijnlijk nog 
lnaar incidenteel voorkol11en van de steen
lnarter. 

Sin1 Broekhuizen & Gerard Müskens 
Alterra, Centnlln voor ecosystelnen 
Postbus 47,6700 AA Wageningen 

Dit artikel is een geactllan.,'eerde uersie van een eerder uer
scbellen hUdrage in Marter-passen X. de jClarhrief over 
2003 van de VZZ-lf1erkgroep Boommclrler Nederland. 
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Vondst noordse vleermuis in Nederland 

Op 17 juni 2003 werd de Dierenan1bulance 
AIuersfoort gebeld, omdat er in het naastlig
gende dorp Leusden (Reehoeve 16) een vleer
muis was gevonden, in gezelschap van een 
geïnteresseerd toekijkende kat. Aangezien de 
vleermuis gewond was en niet meer kon vlie
gen, besloot het ambulancepersoneel het dier
tje mee te nen1en. Oludat bij hen bekend was 
dat ik lue regehnatig over gestrande vleermui
zen ontferm, werd het patiënt je even later bij 
lnij bezorgd, in de hoop dat er nog kans op 
herstel zou zijn. 
De vleermuis had ongeveer de grootte van een 
watervleermuis, lnaar al spoedig bleek dat het 
Oln een bijzondere soort moest gaan, aangezien 
hij er heel anders uit zag dan de bekende soor
ten die bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse winter
tellingen worden gezien. Opvallend waren de 
merkwaardig gevonnde oren, waalvan de ach
terste buitenrand naar beneden doorliep tot 
bijna aan de mondhoek. Ook de donkerchoco
ladebruine rug, waarvan de lange glanzende 
haren waren voorzien van goudkleurige pun
ten, was erg opvallend. De zachte, bijna spin
nende hoge ratel- en piepgeluicljes, die hij bij 
aanraking maakte, vielen eveneens op. Hoewel 
de grootoorvleennuis ook dergelijke geluiden 
kan laten horen, beperkt een aantal andere 
soorten bij aanraking zich doorgaans tot een
voudiger krijsachtig geluid. Na raadpleging van 
de Gids van de Vleennuizen van Europa was er 
eigelijk geen reden meer voor twijfel: het bleek 
on1 een noordse vleermuis, Eptesicus nilssonii, 
te gaan. Ook een tweede waarnelner, Eric Jan
sen, kwam tot deze conclusie. Het betrof een 
mannetje, dat slechts 8,2 gram woog, telwijl 
genoemde gids een gewicht van 8 tot 17,5 
gran1 opgeeft. Zijn linker bovenarm was zoda
nig gebroken, dat beide uiteinden van het bot 
naar buiten staken. Bovendien bleek hij een 
grote scheur van ongeveer drie centimeter in 
zijn linkervleugel te hebben. Het was niet dui
delijk of de vleermuis zo toegetakeld was door 
de kat, of dat hij al gewond was toen hij door 
de ka t werd gevonden. Het laatste leek het 
waarschijnlijkst, aangezien de geïnfecteerde 
wond geen verse indruk maakte. Kennelijk was 
de vleermuis in een zeer slechte conditie, want 
hij bleek de volgende dag helaas al dood te 
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zijn. Olndat er mogelijk bijtcontact was geweest 
lnet de kat die bij de vleern1uis had gezeten, 
werd besloten het diertje voor onderzoek op 
rabiës naar het Centraal Instituut voor Dier
ziekte Controle (CIDC) in Lelystad te zenden, 
111et het verzoek deze zeldzan1e vleern1uis zo 
voorzichtig 1110gelijk te onderzoeken, zodat hij 
later nog opgenomen kon worden in de col
lectie van een natuurhistorisch museU111. Het 
onderzoek door het CIDC toonde aan dat de 
vleennuis niet rabide was. 

De vondst van een noordse vleermuis in Ne
derland is zeer bijzonder; hoe kwam het diertje 
hier verzeild? Liftte hij mee lnet een transpolt 
vanuit het buitenland, of kwam hij hier gewoon 
op eigen kracht? In de directe on1geving van de 
vindplaats bevindt zich geen internationaal 
transportbedrijf of iets dergelijks. Er is slechts 
twee n1aal eerder een noordse vleermuis aan
getroffen; in 1993 en 1998 zijn respectievelijk 
een lnannetje en een vrouwtje, elk op een 
ander, 80 kilolueter uit de Nederlandse kust 
gelegen boorplatform in de Noordzee gevon
den (Boshamer, 1993; 1998). De noordse vleer
muis uit Leusden kan dan ook als de eerste 
vondst op het Nederlandse vasteland be
schouwd worden. 
Nadat de vleer111uis door P.H.C. Lina eveneens 
als noordse vleern1uis werd gedetennineerd, 
werd hij opgenolnen in de collectie van het 
Natuurhistorisch l\Iluseun1 te Leiden. 

Verder lezen? 
Boshan1er, ].P.C, 1993. Vondst van een Noordse 

vleermuis Eptesicus nilssorzii op productieplatform 
K12 Bravo, Noordzee. - Lutra 36: 86-88 

Boshamer, ].P.C, 1998. Opnieuw noordse vleermuis 
op boorplatform. - Zoogdier 9(3): 23. 

Schober, W. & E. Grîmmberger, 2001. Gids van de 
vleennuizen van Europa, Azoren en Canarische 
Eilanden. Tirion, Baarn. 

Zon~er Bruijn 

Geef een vleermuis niet te vlug op 

Op 10 december kwan1 een n1elding binnen 
over een vleermuis, die bij een kleine verbou
wing uit de spouw was kOluen vallen: ((Wat te 
doen lnet het beest?" We besloten het dier, een 
laatvlieger Eptesicus serotinus, zolang in een 
doos koel weg te zetten en na een paar dagen, 
na het herstel van de gevel, weer telug te bren
gen. Twee dagen later bleek het dier, bij het 
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terugplaatsen, een enorme scheur in zijn linker
vleugel te hebben, van boven naar beneden. 
Vlug weer van de lnuur gegrist, waarop hij op 
weg was naar de invliegopening. 
Terwijl hij alweer een paar weken ovelwinter
de in de doos in de koele schuur, bekroop ons 
een gevoel van twijfel: hoe kan die scheur 
genezen als alle stofwisselingsprocessen op een 
waakvlamn1etje zijn gezet? Dus haalden we 
hem naar de warn1e woning, waar hij zeer snel 
daarna zelf lueelwormen uit een bakje at, eerst 
zo'n 20 in één keer, daarna twee keer per dag 
12-15 stuks. Ook kreeg hij elke dag een drup
pel Cavi-Vit (vitanunen voor de cavia). Con
trole van de vleugel na ongeveer acht weken, 
half maart, liet zien dat alles nog ongeveer het
zelfde was, alleen liep er een heel dun vliesje 
langs een kant van de scheur. 
Weer drie weken later, intussen was het begin 
april, was de vleugel tot onze verbazing tot 
ongeveer halvelwege dichtgegroeid, een keu
rig litteken achterlatend. Eind april was de 
vleugel geheel hersteld. Prachtig. We besloten 
het dier nog een weekje binnen te houden om 
het weefsel verder aan te laten sterken. Op 
advies van Peter Twisk hebben we eerst gecon
troleerd of en hoe goed hij kon vliegen. Dat 
bleek uitstekend te gaan: hij draaide volleerde 
rondjes in de kamer en plukte en passant een 
opgehangen meelworm uit de lucht en rustte 
uit, hangend aan de lalnellen. We schoven de 
glazen pui open en na enige aarzeling (het 
bleek te regenen!) vloog hij naar buiten, waar 
juist een andere laatvlieger overvloog. I-Iet 
draadje waaraan de ar111e worm was gebonden, 
vonden we de volgende dag op de stoep! 
Ondanks de scepsis van vele vleennuisvrien
den was dit toch een successtoly, die we wil
den vertellen. Niet alleen olndat we hier trots 
op zijn, maar ook olndat we andere vleern1uis
verzorgers een hart onder de liem willen ste
ken: geef een vleermuis niet te vlug op! 
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Bovendien lijkt het, dat niet alleen de telnpera
tuur de stofwisseling van de laatvlieger regelde. 
Er zou daarnaast ook een soort biologische 
klok n1ee kunnen spelen: het trage herstel, 
beter gezegd, het in leven houden en tegen
gaan van infectie in de winterperiode, het 
razendsnelle herstel hierna. Hebben n1eer 111en
sen zoiets ervaren? 

Riet van Dijk & Henriëtte van der Loo 
pla Burg. Tenkinkstr. 3, 7001 ET Doetincheln 

Pilootproject Hazehnuis in Vlaanderen goed 
van start 

Dat hazehnuizen in Vlaanderen voorkolnen 
blijkt o.a. uit de recente zoogdierenatlas voor 
Vlaanderen. Voorlopig is het beeld van de ver
spreiding zeer fraglnentarisch. Één van de vra
gen hierbij was of er nog hazehnuizen voorko
n1en in de bosgebieden in de Voerstreek die 
aansluiten bij de Nederlandse hazehnuispopu
latie. Op zaterdag 4 oktober 2003 werd daaron1 
een inventarisatie gehouden in Teuven, vlakbij 
de Nederlandse grens. Er werden die dag 15 
hazelmuisnesten gevonden (zowel slaap- als 
voortplantingsnesten) en werden tvvee zicht
waarnelningen gedaan. Een goede start voor 
een boeiend project!! Ook in 2004 worden de 
inventarisaties voortgezet. 

Overzicht van gevonden bazelmuisnesten (groen) irl 
de onderzochte bosranden (blauw) rond Teuven. 

Suen Verkel1~ 
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Websites 

Stadsvossen 
ud: swild.ch/fuchsprojekt 

www.zor.ch/ 
taal: Duits 

Net als bij ons is de vos ook elders in Europa 
in aantal toegenOlTIen en inlniddels doorge
drongen tot in het stedelijk gebied. Onder im
puls van jagende propagandisten zorgt het 
beestje bij tijd en wijle voor paniekreacties. 
Vooral wanneer deze rode rakker met honds
dolheid en vossenlintworm 's mens gezondheid 
bedreigd. 0111 deze reden achtten de Zwitsers 
het zinvol OlTI als tegenwicht voor de vele hef
tige reacties, deftige en onbevooroordeelde 
informatie te verschaffen over de handel en 
~vandel van vossen in de stad. Hiervoor zijn 
meteen twee websites opgezet waarbij de ene 
aansluit op de andere. De basissite bericht over 
de resultaten van een interdisciplinair onder
zoek- en conu11unicatieproject van zes onder
zoeksinstellingen en organisaties, waarvoor de 
vos 'ZOR' - een 'Züricher vossenloec1er' - op 
zijn eentje de public relations verzorgt. Op zijn 
eigen interactieve site verschaft hij spelender
wijs inzicht in de stedelijke levenswijze van zijn 
volgelingen en brengt hij lnet ha pjes infof111atie 
aan over de levenswijze van een vos in een 
Zwitserse stadswijk. Heel leuk van opzet maar 
het mocht wat l11eer Oln het lijf hebben. Het 
ondelWerp leent zich ertoe. Ofwel schoot de 
creativiteit ofwel het budget van de sitebouwer 
tekort. Feit is dat enkele l1100ie kansen worden 
gemist om op een alternatieve wijze informatie 
over de vos door te geven. Enkele ingangen, 
zoals deze aangaande de biologische gegevens 
van de vos, leiden aan bloedarn10ede en ver
vallen in steekkaartjesgeleuter. Toch wil ik de 
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site als voorbeeld aanbevelen voor toekomstige 
sensibilisatie-acties ten voordele van verdoem
de zoogdiersoorten. 

300 Parels 
url: www.naturalis.nl/300parels 
taal: Nederlands 

• naturalis I 
Koninklijk 11 I eh 1n 1.IIIut I 
VOOf fot IUU''''' I«~,h ~n I 

N.lt"",h tn"schH~':.:u~ I 
300 PARLL' 

300 Parels 
1·IIl5eUI\\-tollSblkkr.1l V,ill llilOIU-rlIJkr. 
dlyelsltelt 

N:JlUUrhi5itOri5c:h-. muJoa :.ijn bIW. 'i tp,lliiIIls. n V~ biolo!;tsc:hD en 
g o'ogÎsch .. divorsheit , 00 miljoenen obj~cten in de verzMTtC>.I.ngtn ro.pen 
. en beC!'ld op van de m~-cst bij:.cndere e-gensc.hap V Oln do nol tuur: 
oneind-igo variatio. 

Tol nu. ta. hebben biC1logen onOOlJe~r 1."75 rn:ljQ!1n soort ctn levendo WofInM 
b.sthtov'Il'n. Vrijwel doiJg r!ijks ot1tdeHoo :e n:euwe sCMlen. In (. it. 
b.lj~nMn !. pai t. ontdekken hOI 'W . tl\lorrnkJ d@ n.atuur is. 

In na,tuum:slorischv \I.,.;:..amo ~i~' •. t'I :~ l vtUl II'l(orJnalie ovor divo~il"jt 

opg8itot!'n. 00 I/crzame!ingvn 18VQren het moltorial1l wa~rm • • 
wOle:n5.t::happ'trs de variatie- in d~ natuur kunnen bct~chrijv .. n . n vQrkll ren. 
T !g, .. 'iJla~rlijd I'vngt'ren :ze alS" H n 't1jdc:apsu!e~ waarin onvervangba.o'r 
re (erent,iema lon.w.1Is v.i1iqges,. 1d voor to.~omuig. gt'nerali.~ 
on<loaov."rs. 

Natuurhistorische musea zijn bewaarplaatsen 
van biologische en geologische bezienswaardig
heden. 300 Parels toont de hoogtepunten uit de 
wetenschappelijke verzamelingen van drie Eu
ropese natuurhistorische musea: het Hongaars 
Natuurhistorisch .iVlusel.l1n (Boedapest, I-Ionga
r~e), het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur
wetenschappen (Bnlssel, België) en het Natio
naal Natuurhistorisch .iVlusel.un Naturalis (Leiden, 
Nederland). Gezamenlijk bezitten ze meer dan 
50 n1iljoen natu urhistorische objecten. 
OI11dat de exhibities 111aar een klein deel van de 
doorgaans uitgebreide verzan1elingen tentoon
stellen, willen de n1usea aan de hand van goed 
gedocumenteerde en geïllustreerde verhalen 
langs het internet hun verborgen schatten tonen. 
Ik zou het niet wagen melding te maken van 
deze site als er niet ook een aantal verwijzingen 
naar zoogdieren te vinden waren zoals naar de 
verzal11eling fossiele walvissen die in Antwerpen 
werden gevonden, de laatste wolven van België, 
de collecties prehistorische zoogdieren uit 
België en diverse curiosa zoals een gecarameli
seerde neushoorn en een vinvis-el11bryo. 
300 Parels is een proefproject om de sal11en
~verking tussen Europese lnusea te bevorderen. 
Het wordt gesteund door de Europese COl11-

111issie in het kader van het Raphaël-progran1-
111a. Het doel is 0111 wetenschappelijke collec
ties via digitale technieken zichtbaar te maken 
en het pu bliek bewust te maken van de diver
siteit in de natuur. 
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Begrazing in Nederland 
url: www.synbiosys.alterra .nl/begrazing/ 

defa ult. asp 
taal: Nederlands 
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Eindelijk nog eens eentje zoals ik ze graag heb: 
overzichtelijk, infonnatief en gebruiksvriende
lijk. Tegelijk wordt een grote leelnte op het ge
bied van natuurbeheer opgevuld. De website 
dient Oln de Nederlandse kennis en ervaring 
over begrazing als beheennaatregel in natuur
terreinen te ontsluiten en is het resultaat van 
een enquête die onder beheerders van natuur
terreinen. werd gehouden Ze dient als vraag
baak voor beheerders, beleidsInakers, studen
ten en andere geïnteresseerden en levert via 
drie grote toegangskanalen infonnatie over be
grazingscloelen, beweidingsvonnen, inzetbare 
soorten, lnethodieken, opvolgingslnogelijkhe
den en graaseffecten. Erg handig voor wie die
per wil graven, is de verspreidingskaart met 
referenties naar 506 terreinen in Nederland 
waar begrazing plaatsvindt. Het zou leuk zijn 
1l10cht deze kaarti11.fonnatie ook visualiseerbaar 
zijn aan de hand van soort grazer, begrazings
type en ten-eintype. Er is ook een uitgebreide 
literatuurlijst toegevoegd en ik blijf vragende 
paltij Oln tenlninste de Nederlandstalige publi
caties als pdf-bestanden opvraagbaar te maken. 

De website is mOlnenteel nog in opbouw maar 
bereikt eind van 2004 de eindlneet. Al blijft dat 
eindpunt relatief, want het is de bedoeling dat 
vooltdurend vvordt bijgeschaafd en aangevuld. 
De website is salnengesteld en wordt onderhou
den door Altena in opdracht van het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Digitale publicaties 

Reeën meten om te weten is een digitale 
handleiding bij een registratiefonnulier van de 
AlvliNAL-afdeling Bos & Groen dat dient Oln 
afschotgegevens van reeën in Vlaanderen te ver
zalnelen. Op straffe van verbanning moet voor 
de inzanleling van de gegevens een unifonne 
lnethode worden gehanteerd. Die lnethocliek 
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wordt in de brochure in geuren en kleuren uit
eengezet. Net hersteld van een appelflalrwte kan 
ik lnelden dat de begeleidende beelden niet 
voor gevoelige zielen zijn, tenzij u kiclct op 
keelhorzels, longwormen en huidparasieten. Ik 
heb het geweten zonder te meten. 
www.ll1ina .vlaanderen.be/wiedoetwat/aminal/ 
takenJbosengroen/ pdtbestanden/jacht/brochure 
lnetenreewild. pdf 

Surf ook evell, naar: 

Wereldwijde wonden is een medische websi
te met ruinle aandacht voor de behandeling 
van allerlei velwonclingen waaronder ook bij 
wilde dieren. Hoewel het veterinaire onderdeel 
hoofdzakelijk over vogels gaat is een ruinl luik 
voorbehouden aan verwondingen die dassen 
oplopen tijdens territoriale gevechten. Nooit 
gedacht dat het zulke vechtersbazen waren. 
www.worldwidewounds.coln 

Wie niet van zoogdieren houdt kan zijn onge
noegen botvieren in één van de vele spelletjes 
waarin je hen lnet van alles en nog wat om de 
oren slaat. Er is keuze tussen groot en ldein. 
Wat dacht je van een mol op www.hauderunaul 
wurf.de of een eland bij www.marc-o-polo.de/ 
main. ph p?nl0pSession= 14Sgeae23 Sdf4fe 70bee 7 c 
SOa017076S&rad_id=2361 

En--- actie ! Een overzicht van de meest uiteen
lopende internationale actieplannen voor zoog
dieren is terug te vinden op de website van de 
Species Survival Conzl1ûssion van de IUCJV. Van 
'asses tot zebras' . Ik telde er lnaar eventjes 47 
waalvan een Hink deel digitaal beschikbaar is. 
www.iucn.org/thelnes/ssc/pubs/sscaps.htln 

Het illtern I zit lol l 'e""a i ngen . Het i,' a /IUd 
moge/ijk dal een bier l'ennelde link niet U' rkt. 
uJfin dal geuo/naar de l,ZZ-weh ile. T l'Îndt er 

recht. /reekse eJl actuele ueru'ijzingen IlCiar alle 
iJl Zoogdi r besp,. ken wehsit s. 
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25 jaar Vleern1uizenwerkgroep Natuurpunt 

Interview met voorzitter Alex Lefevre 

Het koffertje is zorgvuldig ingepakt. Een stuk of zes batdetectors met verschil
lende systemen en mogelijkheden, enkele setjes opname-apparatuur, kop
lamp, reservebatterijtjes en nog een flink aantal zwarte pakketjes met een 
(voor de interviewer) onduidelijke bestemming. Alex Lefevre van de Vleer
muizenwerkgroep Natuurpunt gaat op pad voor een inventarisatie. 

Waar ga je been? 
Naar de Aa, een rivier in het gebied Ten Haart 
(provincie Antwerpen, net onder Turnhout). 
De werkgroep onderzoekt voor de provincie 
Antwerpen in het kader van het landscha ps
beheer welke vleermuizen bij die watelweg 
kon1en jagen. We kijken op twee punten die 
ongeveer een kilometer uit elkaar liggen. Op 
beide punten worden op exact dezelfde tijd
stippen om de tien lninuten vijf lninuten lang 
opnamen gemaakt, met frequentiedeling, waar
door het activiteitspatroon van jagende of voor
bijvliegende vleermuizen exact in kaart ge
bracht kan worden. Om tien uur beginnen we, 
dan is het bijna donker en zijn de vleennui
zen actief, als het tenn1inste niet gaat regenen. 

Je doet al 25 jaar vleennuisorzderzoek? 
Ja, al langer zelfs. Als dertien-, veertienjatige 
raakte ik via braakballen pluizen in zoogdie
ren geïnteresseerd en ging eens in een fort kij
ken. Die ZOlner trof ik er geen vleermuizen 
aan, maar in de winter wel. Destijds woonde 
ik in Bnlssel en heb daar alle kasteeldomei
nen, op zoek naar ijskelders afgezocht. Er was 
al een Kl'JNV-tabel voor de detern1inatie van 
ovelwinterende vleennuizen, zo is de bal aan 
het rollen gegaan. 

Hoe is de Vleernntizenwerkgroep NatutlJpunt 
ontstaan? 
Er werd onder supervisie van J. Fairon al on
derzoek aan vleermuizen gedaan in Wallonië 
en Brussel door medewerkers van het Ko
ninklijk Belgisch Instituut voor Natulllweten
schappen, in Vlaanderen werd dit uitgevoerd 
door R. Jooris. De activiteiten waren tot dan 
toe vooral gericht op het inventariseren van 
hibernacula, met nalne ijskelders, fOlten en 
mergelgroeven. Een groep vrijwilligers uit 
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diverse natuurverenigingen richtte salnen nlet 
R. Jooris in 1979 de Vleern1uizenwerkgroep 
op. In eerste instantie Oln iets te gaan doen 
aan vleermuisbescherming door het geschikt 
lnaken van ijskelders. Het velwerven van fi
nanciële lniddelen daarvoor verliep vrij moei
zaaln. Kesteloot, de voorzitter van de toenma
lige Belgische Natuur- en Vogelreservaten 
Cinl11iddels gefusioneerd met De Wielewaal tot 
Natllurpunt, de grootste vereniging voor na
tuurbehoud in Vlaanderen, te vergelijken met 
Natuunnonumenten in Nederland) wilde 
graag samenwerken: als er een schriftelijke 
overeenkolnst 111et de eigenaar was, betaalde 
de Belgische Natuur- en Vogelreservaten de 
inrichtingskosten van de overwinteringsplaats. 
Dat ging toen on1 een bedrag van ol11gere
kend ongeveer honderd euro (ter vergelijking, 
nu beloopt het inrichten van een bunker of 
ijskelder gauw duizend euro). Voor het onder
houd werden jeugdkampen georganiseerd 
met leden van de Wielewaaljongeren en de 
Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie (thans 
de Jeugdbond voor Natuurstudie en NIilieu
beschenning) . 

Hoe is bet verder gegaan? 
In die vijfentwintig jaar is de Werkgroep uit
gegroeid tot een overkoepelende organisatie 
voor vleermuisonderzoek en -bescherming in 
Vlaanderen. 
Doordat de Werkgroep onderdeel is van 
Natuurpunt is er een link lnet de aankoop en 
het beheer van reservaten. Daarnaast doet de 
\Verkgroep heel veel aan voorlichting en edu
catie. We hebben tal van folders en infonna
tie bulletins gelnaakt voor scholen, musea, 
tentoonstellingen met specifieke infornlatie, 
bijvoorbeeld over vleermuiskasten, vleennui
zen in huizen en dergelijke. Zelf heb ik een 
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kinderboek gen1aakt over vleennuizen (in de 
serie Een Kriebelboek, uitgeverij Clavis). En de 
laatste jaren staan we in voor de organisatie 
van de 'Europese Nacht van de Vleern1uis' in 
Vlaanderen. Hierbij ,vorden ll1cestal tussen de 

à 45 activiteiten georganiseerd voor het 
grote publiek, tijdens het laatste weekend van 
augustus, \\raarbij l11en de kans krijgt on1 n1et 
vleefll1uizen en vleennuisonderzoek kennis te 
tnaken. 

11leennuizen zUn erg tin J1 boe kOJnt dat? 
Op de eerste plaats wellicht, on1dat ze als 
nachtdieren erg tot de verbeelding spreken en 
er relatief weinig over bekend is. Nu er een 
explosie aan goede en betaalbare batdetectors 
en andere apparatuur is, zijn ze toch iets lnak
kelijker te bestuderen. Ze zijn niet bang, ze 
leven en jagen in de directe ()Ingeving van 
nlensen. Je kunt al heel wat onderzoek doen 
zonder ze te hoeven vangen, wat bij knaag
dieren bijvoorbeeld veel lninder het geval is. 
En vergeet niet, dat het over een enorn1 grote 
groep gaat: één op de vier zoogdiersoorten 
van de wereld is een vleern1uis. En je kunt bet 
onderzoek in je vrije tijd doen, olndat ze juist 
's avonds en 's nachts actief zijn. Het resultaat 
is, dat er heel veel vrijwilligers zijn die diver
se onderzoekjes doen. Neen1 daar dan nog de 
wetenschappers bij en door de toenelnende 
st1'ool11 publicaties groeit bij het publiek de 
belangstelling weer. 

Doet de V(1erkgroep veel onderzoek voor derden? 
De eerste onderzoeksopdracht was in 1995, 
dat leidde in 1997 tot het eerste vleen11uizen
beschern1ingsplan. Dat project was gericht op 
het opsporen van jacht-en leefgebieden van 
zOlnerkolonies en was gebaseerd op een 
groot deel onvelwerkte gegevens van de \X'erk
groep. Een vervolg daarop werd in 2000 op
gestekl, waarbij voor het eerst door S. Verken1 
in Vlaanderen aan telen1etrie op vleennuizen 
werd gedaan. Dit heeft ook als een katalysa
tor voor diverse andere onderzoeken gewerkt. 
Regeln1atig wordt vanuit de Werkgroep door 
vrijwilligers onderzoek voor de overheid ge
daan, bijvoorbeeld in 2002 in het kader van 
een ruilverkaveling te Herenthout/Bouwel. In 
2003 zijn we begonnen n1et onderzoek in bos
reservaten in Vlaanderen: welke vleennuizen 
jagen er, welke populaties zitten er? Als je 
daar over zo'n tien, vijftien jaar opnieuw naar 
kijkt, kun je iets over evoluties van bepaalde 
vleennuispopulaties zeggen. M0111enteelloopt 
er een onderzoek n1et studenten rondon1 de 
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tell1peratuursvoorkeUfen van een aantal soor
ten in ovelWinteringsplaatsen en de habitat
voorkeur van jagende vleen11uizen. En dan is 
er thans het landschapsonderzoek voor de 
provincie Antwerpen, on1 111aar te zwijgen van 
de tientallen gebiedsinventarisaties die er wer
den uitgevoerd 

De lVerkgroep zou de ec%g ie va n een soort als de 
gewone dwergvleermuis graag onderzoeken. Foto: 
Rollin Vertinde 

Iloe zit bet n1,et defin.ancienng? 
De Werkgroep heeft geen betaalde rnedewer
kers, alleen vrij\\rilligers. Bij een onderzoeks
opdracht krijgen we alleen een reiskostenver
goeding. Door daar zuinig 111ee on1 te sprin
gen kunnen we ook goed n1ateriaal voor de 
vrijwilligers aanschaffen. Zo heeft bijna elke 
actieve n1edewerker een D240 n1et lnini-dîsc 
ter beschikking. Zolang ze actief vleen11uison
derzoek doen kunnen ze deze gebruiken} op 
het n10I11ent dat er ergens een studie dient uit
gevoerd te worden kunnen we terugvallen op 
diverse ervaren lnedevverkers. 

Hoe is de relatie 1net de lVederlandse vleer-
1nuiswerkgroep? 
We zien de VLEN als 'onze grote broer', waar 
'we op verschillende gebieden steun van ge
had hebben. Van de bekende grote Neder
landse onderzoekers als Sluiter, Voûte, Glas en 
Lilnpens hebben \\re veel geleerel. En door 
Nederlandse ben1iddeling CP. Lina) zijn we ook 
-als enige niet-gouvernementele organisatie
bij Eurobats betrokken. 
Vorig jaar hebben we eveneens deelgenolnen 
aan een internationale workshop te Arnhe 111 , 

waar ook Duitse en Engelse onderzoekers aan 
deelnalnen. We trachten internationaal ook 
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een beetje Inee te tellen. Zo hebben we foto's 
gekregen van Bat Conselvation International 
onl een algenlene folder over vleermuizen 
wereldwijd te maken. Trouwens in het leden
blad van BCI ('Bats') is al twee keer een foto, 
genlaakt door een van onze werkgroepsleden 
(R. Verlinde) op de voorpagina van hun tijd
schrift gek0111en, een primeur van fonnaat! 

Wat zouden jullie in de kOl1~ende t~jd graag 
willen doen? 
De ecologie van bepaalde soorten (zoals de 
gewone dwergvleermuis, ingekorven vleer
Inuis en franjestaart) onderzoeken. De relatie 
tussen deze soorten en hun biotopen bestu
deren nlet de beschenuing daarvan als doel. 
Ook zouden we verder onderzoek naar lnoni
toring willen doen, kijken naar de evoluties 
van vleermuispopulaties. En uiteraard méér 
verblijfplaatsen -nlet nanle zomerverblijfplaat
sen- beschernlen, Op zich is het beschennen 
van de verblijfplaats onvoldoende onl het 
voortbestaan van een soort te garanderen. 
Maar het heeft twee belangrijke voordelen: 
naar het publiek toe, kun je met cijfers komen 
en daarnaast kun je jonge mensen, beginners, 
iets laten zien en ze daardoor stilnuleren. 

Hoe staan de vleennuizen er VOO}; vergeleken 
1net 20 jaar geleden? 
De pu blieke opinie is in elk geval positiever, 
Inen is Ineer bekend nlet vleermuizen en 
denkt daar ook positiever over. De vleennuis
populaties zijn waarschijnlijk achteruit gegaan, 
omdat de natuur ook is achteruit gegaan. Een 
uitzondering is de watelvleermuis, die was 
zo 'n 50 jaar geleden minder algeineen, of 
werd in ieder geval duidelijk minder waarge
nomen. Onlangs heeft de Werkgroep in het 
kader van een onderzoek een nieuwe soort 

7de Belgische Vleermuizenstudiedag 

o 8 en 9 o ktobe r o rga nise rt de Wi rkgroep 
anl n nl t PI cotus en cl 't un ·an d e l 

natuurte chnisch milieub he r, Afd lino a
ur n het roninklijk B 19i.: 11 In ituut voor 
atullnve e ns ha ppen de Belgi eh VI f 

ol uiz nstudiedag in h t k'lder van h t 25-
jarig 1 sta:1n van Vleern1uiz nw rkgro p. 
Beid dagen loci n plaat in Bru's I. Op 
zat rio. is het th 11141 van J lezing n "Vle f

mu i. b eh nn ing in ct praktijk g bra ht" , 

24 

voor België ontdekt, namelijk de kleine dwerg
vleennuis, Pipistrellus pygn'laeus. We weten 
niet of die hier vroeger ook al voorkwalll, lllaar 
het is natuurlijk wel een heel leuk resultaat. 

De kIe/rw dwergvleermuis werd door de Werkgroep 
in België ontde/~t. Foto: Rollin Vertinde 

Als je onze beschermingsactiviteiten in Euro
pees perspectief bekijkt, is enige relativering 
wel op zijn plaats, NatuurHjk is het van belang 
het beetje natuur dat we hier hebben zo goed 
lnogelijk te beschennen, Inaar voor het geld 
dat we hier besteden zouden we in Oost- en 
Zuid-Europa het voortbestaan van enorme 
aantallen dieren, hun verblijfplaatsen en hun 
jachtgebieden veilig kunnen stellen. Persoon
lijk ben ik van n1ening dat het beslist die kant 
op Inoet, en lijkt het nuj dan ook een belang
rijke taak van onze Werkgroep onl fondsen te 
verzalllelen onl één en ander in die richting te 
realiseren. 

Ahce Pil/ot 

Zondag i h t th 111a "Hoe vi enlluiz n 
m nitoren?' 
I e toe ana is gra ti ', 01aar inschrijv n is \' f

plicht Beid dag n 1 unnen apart bjjgewoond 
w rd n. In. 'hrijven kan ia e-mail vle rnlul
zen@natuurpunt.1 111 t verm ld ing . -Je f 

muizen ,tudi dag + d dag n dat je k mt" 
J nlicbtingen op WVlW. n'Huu rpunt . h 
( ' tudi -> vle nnuiz n of bij Al x L D vr 
al x1ef r @hotm'ül.c In. 
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'De Walvischvaart' 
In deel Ivan deze reeks kon u al lezen over 
hoe verrassend boeiend het kan zijn Oln eens 
te grasduinen in ogenschijnlijk hopeloos 'ver
ouderde' boeken, archieven of andere paperas
sen. Met een brok geschiedenis over de wal
visvaart zijn dit keer de zeezoogdieren aan de 
beurt:. Voor lezers van luijn generatie (1976) 
ongetvvijfeld een onbekend verleden. 

Laatst trof ik op de afdeling biologie van de 
Sleghte - een populaire zaak van tweedehands 
boeken - in Gent twee erg originele boeken 
over de walvisvaart. Het eerste boek is getiteld 
Jvlens en TValvi.s; het is geschreven door ene 
R.B. Robertson en dateert uit de jaren vijftig. De 
oorspronkelijke titel van het boek luidt Wbales 
and 1nen. rIet tweede boek draagt de titel 
Stonn - ijs en walvisscben en is geschreven in 
1934 door de eertijds op Java woonachtige 
Nederlandse kunstschilder Willem van der 
Does. Het interessante van de boeken zat hem 
echter niet zozeer in de boeken op zich - hoe
wel - n1aar in de originele collectie oude kran
tenknipsels, die door een vorige eigenaar zorg
vuldig in de onbedrukte pagina's van beide 
boeken waren gekleefd. 

De sfeer en de wilde verhalen die de ronde 
doen over de walvisvangst van weleer worden 
in de twee genoelnde boeken uitvoerig Oln
schreven. Deze passage uit het hoofdstuk 'De 
walvischvangst in vroeger tijd' uit het boek 
Stonn - ijs en lualvisscben wil ik u toch niet ont
houden. Na een uitvoerige beschrijving van de 
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geschiedenis van de walvisvangst in Europa, 
waarvan volgens de auteur -wellicht niet toe
vallig, zie Zoogdier 15(2)- de Biscayers (nu: de 
Basken) de grondslag legden, volgt een be
schrijving van hoe walvisvaarders langzaamaan 
de beste vangstgebieden ontdekten en vervol
gens inpalmden. 

"De oogen gingen pas open voor den rijkdolu 
van Spitsbergen toen Henry Hudson in 1610 
langs de kusten en in de fjorden van 
Spitsbergen veel walvisschen vond. Daarna 
ging n1en in Engeland walvischvaarders uitrus
ten en terzelfdertijd nan1en ook Hollanders en 
Spanjaarden in ernst de de jacht in die streken 
ter hand. Toen in 1612 tien Engelse schepen bij 
Spitsbergen aankwamen troffen zij daar t\vee 
Hollandsche en één Spaansch schip aan, die 
reeds met de traankokerij waren begonnen. 
Natuurlijk ontstond er direct verschil van mee
ning over het recht om daar te jagen. De 
Engelschen meenden dat recht uitsluitend voor 
zich te lTIogen opeischen, olndat zîj het jaar 
tevoren voor het eerst daar tnet de jacht begon
nen waren, telwijl de Hollanders vonden, dat 
zij minstens evenveel recht hadden, daar de 
eilanden dOOf een Hollandsche expeditie ont
dekt waren. De twist eindigde daarmee, dat de 
Hollanders verdreven ~lerden; Hollanders en 
Engelschen waren toen bittere rivalen. Het Bas
kische schip luocht blijven visschen." 

Wat verder lezen we over de geschillen die ont
stonden tussen de verschillende nationaliteiten 
anno 1613: "Hollanders, Spanjaarden en Fran
schen, hun schepen werden zonder pardon 
door de Engelsehen geplunderd en verjaagd; 
nlet uitzondeting van een paar Duinkerksche 
(BV: toen nog Vlaaillse!) bodems, die erin 
bewilligden Oln de helft van hun jachtbuit aan 
de Engelschen af te staan. De Hollanders, die 
zich na den tachtigjarigen oorlog tot de eerste 
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zeelnogendheid hadden opgewerkt, konden 
het daar niet bij laten en het volgende jaar ver
schenen zij op het toneel Inet een groote vloot, 
die ten volle beschennd was door bewapende 
schepen. De tegenstanders waren daar niet 
onkundig van gebleven en hielden zich op een 
afstand. Het seizoen verliep zonder eenige 
stoornis en leverde rijke resultaten." Nadat ook 

Heer Lampe, de Europese Haas in Nederland 

Alles, maar dan ook werkelijk álles wat over de 
haas te zeggen valt, heeft de schrijver van Heer 
Lampe in zijn boek willen opneinen . Elk onder
deel van het hazenlichaam, leefwijze en leef
olngeving, ziekten, jacht en andere bedreigin
gen, alles wordt beschreven. Dat leidt soms tot 
een heel precieze en interessante beschrijving, 
zoals de werking van het hazenoog. Door de 
bolling en door de plaatsing opzij van de kop, 
overla ppen de beide blikvelden elkaar recht 
vóór- en achteruit tien procent. Zo kan het dier, 
zonder zich te bewegen, zijn hele omgeving in 
de gaten houden. 
Daar staat tegenover dat de tekst doorspekt is 
lnet spreekwoorden en gezegden, citaten uit 
Nederlandse en buitenlandse literatuur en alonl 
bekende uitdrukkingen. In combinatie nlet het 
voortdurend gebruiken van bijnalnen voor de 
haas (Lampe, Nlunmlehnan, Cuwaert, Lepelman) 
en jagerstennen ('bol' voor kop, 'voorlopers' 
voor voorpoten) wekt het streven naar volledig-
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de Denen zich ermee gingen belTIOeien, liep 
het bijna uit de hand, nlaar al gauw werd een 
akkoord gesloten en werden de jachtgronden 
verdeeld. Niet zo verwonderlijk: toen ZWOln
lllen er namelijk nog walvissen genoeg rond. 

Bob Va-ndendriesscbe 

heid nogal wat irritatie. Met nanle als er weinig 
nieuws over een ondelwerp gemeld wordt. 
Maar na ongeveer veertig bladzijden wordt de 
toon zakelijker, wat de leesbaarheid ten goede 
kOlllt. Dan blijkt de informatie, gebaseerd op 
waarnelningen van jagers, wetenschappers en 
veldonderzoekers, wel degelijk de moeite 
waard. 
Het boek staat in hoge lnate in het teken van 
de jacht. Dat blijkt niet alleen uit het veelvuldig 
gebruik van jagerstennen, nlaar ook uit de 
invalshoek vanwaar uit somnlige onderwerpen 
behandeld worden. Zo is er een zeer gedetail
leerde beschrijving van jachtrnethoden: vroeger 
en 'lTIodern' , 'hoe organiseer ik een jacht?' , 
voor- en nadelen van drijfjacht en jacht 'voor 
de voet' (één jager die al dan niet met hond het 
terrein afzoekt) en duurzaanl jachtbeheer (nlet 
een 'oogstpercentage' van niet 111eer dan 400/0). 
Voor de grondeigenaar die de stand op peil wil 
houden of opvoeren, worden praktische sug
gesties gedaan met betrekking tot een geschikt 
biotoop. Zo pleit de schrijver voor agrarisch 
natu urbeheer, tnet een behoorlijk percentage 
(liefst 30%) aan kleine landschapselementen als 
heggen en houtwallen, en overhoekjes waar
van het beheer gericht is op verschraling en 
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Johan Huber 

Heer Lampe 
De Europese Haas in NederLtt.nd 

kxuidenrijkdom. In dat verband is ook de opge
non1en tabellnet voedingswaarde (of giftigheid) 
van grassen en kruiden heel nuttig. Het biotoop 
blijkt sterke overeenkomsten te vertonen Inet 
dat van de patrijs, voor de jager een prettige bij
kOlnstigheid. Ziekten en parasieten worden 
kort, 111aar helder behandeld, waarbij ook 
steeds wordt aangegeven hoe beSlnetting tot 
stand kOlnt en welke de gevolgen precies zijn. 
Het boek wordt afgesloten lnet twee hoofd
stukken over de haas in de literatuur (weer 
hoofdzakelijk jacht) en de 'Paashaas'. Die weer, 
zij het in lnindere 111ate, de wat flauwe sfeer 
van de eerste hoofdstukken oproepen. 
Al met al bevat het boek toch heel wat waar
devolle informatie, die door de overzichtelijke 
indeling ook snel op te zoeken is. De schrijver 
heeft zich duidelijk goed in de literatuur ver
diept en er zijn veel velwijzingen: liefst drieën
eenhalve pagina literatuuropgave. En ook erg 
belangrijk: de tekeningen van Kees van Scher
penzeel zijn n100i. 

A lice Pillot 

Huber, Johan, 2004. Heer Lampe. De Europese 
Haas in Nederland . Koninklijke Vermande, Den 
Haag. 162 pp, ISBN 90 12 10 114x. 
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Waarnemingen beoordelen?! 

In de wandelgangen gebeull het ongetwijfeld 
regelmatig: een oordeel geven over de zeker
heid van waarnemingen. S01111nigen hebben er 
geen 1110eite 111ee als anderen over hun waar
nen1ingen oordelen, anderen zien dat als strikt 
persoonlijk en onbespreekbaar. Bij het beheer 
van een bestand met gegevens is het inbouwen 
van een 'waarborg' echter van wezenlijk be
lang. Want een 111Uis in huis wordt door leken 
al gauvv een huisInuis genoelncl, en een laat 
vliegende vleermuis kan zelfs tot laatvlieger be
stempeld worden. Maar ook: is die Inaller al
leen op basis van een 'witte bef als steeninalter 
gedetennineerd? De ervaring van waarnen1ers 
speelt een grote rol, maar welke waarnemers 
zijn ervaren en welke niet? !Vloeten dan ook 
waarnemers beoordeeld worden? 

De start van een nationaal progral11111a versprei
dingsonderzoek, van een atlasproject in LiIn
burg, en van een invoerprogralnlna voor zoog
diergegevens zijn drie goede redenen on1 te 
proberen een systeern op te zetten voor de be
oordeling van waarnen1ingen. Oln dit voor te 
bereiden is een initiatiefgroep gevonnd die 
bestaat uit Jan Piet Bekker, Siln Broekhuizen, 
!Vlaurice La Haye, Peter Twisk en Ludy Verheg
gen. \V'e zijn een aantal lualen bijeen geweest, 
en kwalnen tot de volgende luanier waarop 
controle en beoordeling van waarnenüngen ge
regeld zouden n10eten zijn: 
- het invoerprogranuna (of waarnemingsfornlu

lier) Inoet op bepaalde plaatsen om aanvullen
de infoffi1atie, in de von11 van een toelichting 
of extra doculllentatie, vragen. Zo zal een 
waarnelmng van een vale vleenl1uis op een 
zolder vlijwel altijd vergezeld lnoeten gaan van 
een foto, en een waamenung van een wezel 
van een kOlte beschtijving. Op die manier 1110et 
controle lnogelijk worden zonder dat contact 
gezocht hoeft te Vl,Torden met de waarnemer, 
hetgeen veel werk kan besparen. Met name bij 
zeldzan1e soollen en bij waarnemingen die bui
ten het bekende verspreidingsgebied liggen, 
zal hieroln gevraagd worden. Bij algen1ene 
SOOllen zullen ervaren waarnemers vaak kun
nen volstaan met hun naan1 of initialen. 

- per regio of werkgroep llloet een eerste con
trole uitgevoerd worden door een contactper
soon. Deze contactpersoon lnoet redelijk 
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deskundig zijn op zoogdiergebied en deel uit
van een werkgroep of andere groep 

van waarnelners. I-Iet beoordelen van de 
waarnelners en hun zal voor 
een deel voortkolnen uit het delen van erva
ringen: doordat de coördinator veel waarne
lners kent, kan hij of zij ook inschatten hoe 
deskundig ze zijn en hoe nauwkeurig ze te 
werk gaan. Waarnenlers die niet of weinig 
ll1et anderen salnenwerken zullen vaker een 
toelichting en/oE docu111entatie nloeten bij
voegen, 0111 het beoordelen van hun waarne
nlingen nlogelijk te .L.L.LL ... .L>.'_.L.L. 

gegevens van een aantal l110eilijk herkenbare 
of zeldzalne soorten worden daarna door een 
of enkele soortdeskundige(n) beoordeeld. 
hankelijk van de soort en het 
waarnenling kunnen allerlei deskundigen 
geraadpleegd worden, uit binnen- en buiten
land. De conllllissÎe die zich 111et het 1 .. =.,",1'\'" 

delen van waarnenlingen zal bezighouden is 
dus nÎet de groep deskundigen die \vaarne
lllingen beoordeelt (al kunnen conlmissiele-
den wel deel van deze groep), 1naa1' 
houdt vooral op het beoordelen. 
door een contactpersoon of een (groep 
sooltdeskundige(n) wordt een waarnenling 
tenslotte ingedeeld in een van de volgende 
vier categorieën: geaccepteerd, lllogelijk, 
waarschijnlijk of De \vaarne111er krijgt 

Nieuwe medewerkers 

Regeln1atig stellen nieuwe 1nedewerkers bij het 
VZZ-bureau zich aan u voor. Deze is het 
de beurt aan Anch-é Pas en Richard Witte. 
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altijd een bericht terug over de categorie ,vaar 
zijn waarne1l1ing bij is Bij gebruik 
van gegevens uit het gegevensbestand is het 
afhankelijk van de en bewerker 

en welke waarnen1ingen worden gebruikt. 

Dit is hoe wij ons voorstellen dat de controle 
georganiseerd zou 1110eten worden. Suggesties 
voor verbeteringen zijn van harte \velkon1. Naar 
verwachting zal op Aigell1ene Leden
vergadering van de VZZ in novelnber de ver
kiezing van de leden van de COlnlnissie Waar
ne111ingen (eerder Honl010gatieconl11lissie ge
noen1Cl) in het huishoudelijk regieinent gere-
geld worden, en de leden ook 
worden. Door de sanlenstelling van de COln
ll1issie op de beschreven nlanier te regelen 
pen wij het vertrouwen van alle VZZ-leden en 
zoogdiervvaarnelllers te krijgen, zodat er op dit 
punt geen belenl111eringen zijn on1 waarnenlÎn
gen in te sturen. 

Reacties naar aanleiding van dit bericht kunnen 
gestuurd worden n.aar: Ludy Verheggen, 
beslaan 22, 6241 AN Bunde, E-nlail: 
gen@vzz.nL Ook kunnen diegenen die 
geroepen voelen uit te nlaken 
COllln1issie zich bij Ludy aanlnelden. 

De Initiatief_(!,roep Beoordeling Waarnenüngen 

Arldré Pas 

Acllninistratie-ll1edewerker. 
Ledenaclnlinistratie, projectenachninistratie, finan
ciële adnlinistratie, post, telefoon. 

In het kader van een reintegratietraject ik 
begin 2003 naar een (Praktijkplaats~ Deze vond 
ik op het van de VZZ, "vaar nlen een 
vrijwilliger voor het voeren van leclen-
aclnlinistratie. Deze (onbetaalde) vrijwilligers-
functie kon 2004 worden in een 
betaalde job voor 20 uur in de en sinds-
dien houd ik nle bezig n1et achninistratie in de 
breedste zin woords. 
De aanstelling bevalt nle prinl~L Het ligt 
op 5 lninuten loopafstand van l11ijn appa1te-
111ent en de procesnlatîgheicl van werkzaan1-
heden ligt 111ij goed. Ik wil ll1et nanle op dat ge
bied ll1ee denken over professionalisering van 
de nu en van de stichting later en 
hoop daarnlee een toegevoegde waarde voor 
de VZZ te zijn. 
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Ik n10et toegeven tot 111ijn aanstelling hier wei
nig affiniteit te hebben Inet natuur of dieren, 
Nlede dankzij de enthousiaslnerende collega's 
is mijn belangstelling voor zoogdieren in Ne
derland gegroeid. NIet nanle vleennuizen ga je 
anders bekijken zodra je hoort over hun leef
on1geving en gewoonten, 
Daarnaast t110et worden gezegd dat de werk
sfeer goed en relaxed is. Ondanks de vaak ho
ge werkdruk is de verstandhouding tussen col
lega's pri111a! 

Nieuwe k'ustbewoner in Arrlbenz gesignaleerd 

Is het een toeko111stvisie ten aanzien van het 
broeikaseffect of is er een andere reden dat de
ze voofn1alige Texelse kustbewoner steeds ver
der het binnenland intrekt? Ligt Arnhenl binnen
kort aan zee? Deze schijnbaar vreelnde stap 
vraagt onl een kOtte toelichting. Reeds op lnijn 
lOl" werd ik, Richard Witte, lid van de Neder
landse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en 
mijn eerste z0111erkanlp "vas op Terschelling. Al 
snel had ik vriendjes gen1aakt uit het district 
Arnhen1. Mede hierdoor besloot ik on1 in Wage
ningen biologie te studeren. Eén van lnijn sta
ges, onder begeleiding van Sitn Broekhuizen, 
betrof een onderzoek naar het belang van 'stads
groen' als verbindingsweg voor steen111arters. In 
1994 werd ik gevraagd 0111 het Biologische 
Monitoring Prograll1nla van het Hijksinstituut 
voor Kust en Zee / RlKZ uit te voeren, Al snel 
n1erkte ik dat ik de zeezoogdieren die ik tijdens 
de tellingen vanuit het vliegtuig zag, veel leuker 
vond dan de vogels. Stiekem schreef ik een rap
port over de zeehonden in de Delta en dit werd 

VZZ-archlef 

Sinds kort is Marcel Oldenburger begonnen lnet 
het archiveren van krantenknipsels over de Ne
derlandse zoogdieren. Hij heeft ontdekt dat er 
n1aar heel weinig recente knipsels aanwezig zijn. 
Dus wil hij het volgende vragen: 
- Wie wil helpen door heIn bijvoorbeeld kran

tenartikelen of kopieën hiervan toe te sturen? 
- Wie heeft al een verzan1eling van krantenarti

kelen en is bereid 0111 heIn kopieën hiervan 
toe te sturen? 

Hij zoekt: 
- Belangrijke nieuwsfeiten 111.b.t zoogdierbe

schern1ing en/ of -onderzoek 
- Bijzondere zoogdielwaarneiningen 
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goed ontvangen. Sindsdien laat deze soortgroep 
ll1ij niet Ineer los en lees ik alles hierover. Na 
6 1/2 jaar nlaakte ik de overstap naar Bureau 
Waardenburg. Hier deed ik onderzoek naar het 
effect van windturbines op vogels en in 111inder 
l11ate op vleern1uizen. Ook vele Quick scans 
passeerden de revue na introductie van de 
nieuwe Flora- en faunawet. Het leukste hierbij 
waren de onderzoekjes (op Texel!) waarbij het 
voorkon1en van de noordse woeln1uis vastge
stelei n10est worden. Echter al snel werd duide
lijk dat locale effecten bekeken werden n1aar dat 
het landelijk effect op een soort onderbelicht 
bleef. En juist dit is van groot belang bij de 
beschennîng van een bepaalde SOOlt. 

Bovendien lniste ik de sociale kant van de veld
biologie en opeens was daar die kans bij de 
VZZ. Het verspreicHngsonderzoek aan zoogdie
ren kan dankzij de vrijwilligers een zeer belang
rijke bijdrage leveren aan de broodnodige 
beschenning van zoogdieren in ons land. Samen 
kunnen we de beleidsInakers van inforn1atie 
voorzien zodat de juiste beslissingen worden 
genoll1en. We zullen elkaar snel zien. 

Het gaat dus vooral 0111 serieuze berichten uit 
landelijke en regionale kranten of tijdschriften. 

Bij alle artikelen vernlelden: 
- Naal11 van de krant of het tijdschrift 
- Datu111 van de uitgave 

Sturen naar: 
VZZ archief, Oudekraan 8, 6811 LJ Arnhenl 

Voor eventuele vragen kunt u Marcel elke vrij
dag op het bureau bellen. 

Marcel Oldenburger 
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Kies uw zoogdier! 

Zoogdier is jarig! In deze vijftiende jaargang wil
len we daarom onze inheelnse zoogdieren in 
het zonnetje zetten. Van hazelmuis tot bruinvis, 
van grootoorvleermuis tot vos: alle soorten 
zoogdieren die in België en Nederland in het 
wild leven, dingen ll1ee naar de felbegeerde 
titel van ' Zoogdier van het Jaar'. En u als Zoog
dier-lezer gaat voor de winnaar zorgen. Wat is 
uw favoriet? En welke soolten zijn de running 
lTIates? Want ook nummers 2 en 3 kunt u nomi
neren. Schrijf het op de bijgevoegde kieskaalt 
of mail het ons (redactie.zoogdier@vzz.nl). Dat 
kan tot en met 4 oktober! 
Onder de inzenders verloten wij een originele 
foto van het winnende zoogdier. Wie aangeeft 
wat de VZZ kan doen om zijn favoriet te be
schennen, maakt kans op een extra prijs. Het 
cadeau voor ·lle lezers is een lnini-poster en 
een artikel over de geluksvogel, excuus: het 
gelukszoogdier. 

De redactie van Zoogdier 

Nieuwe VZZ-site online 
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Met ingang van 1 septelnber is de nieuwe VZZ
website www.vzz.nl online. 
l-iet was hard nodig de website aan te passen. 
In 1999 ging de eerste versie van de website de 
lucht in. Sindsdien is er zo veel inforn1atie bij
gekomen, dat het lastig werd OITI nog snel te 
vinden wat je zoekt. Vorig jaar zijn 'wij daarom 
begonnen met het herstructureren en opnieuw 
vormgeven van de site. De site is zeker nog 
niet compleet, lnaar we hebben er voor geko
zen toch online te gaan. 
Graag nodigen we ju llie uit de site te bekijken 
en onvolledigheden, onjuistheden ete. te lnel
den en aan te vullen. Graag naar het redactie 
adres: redactie.website@vzz.nl. Venneld dan Oln 
welk 111enu-onderdeel en pagina het gaat. 

Jl!lieuw van Diedenboven & jaqueline JVJustert 
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Uit het bestuur 

De uitbreiding van het VZZ-bureau, zoals aan
gekondigd in de vorige Zoogdier, heeft geleid 
tot twee aanstellingen binnen het team 'Onder
zoek & Advies' . Het betreft Bert Oosterlaak als 
teamleider en Richard Witte als projectleider 
'Verspreidingsonderzoek' . lVIeer infonnatie over 
onze nieuwe lnedewerkers en hun werkzaaln
heden staat elders in dit nUlnmer van Zoogdier. 
De snelle invulling van beide vacatu res illus
treert het belang dat wij hechten aan het inves
teren in het verspreiclingsonderzoek als een 
van de basisactiviteiten van onze vereniging. 
Het Nationaal Programlna Verspreidingsonder
zoek betekent een stin1l11ans voor dit type 
onderzoek. Het betekent ook dat ons bureau 
de kOlnende tijd veel energie zal steken in onze 
databank en het beheer elvan, zodat we als 
landelijk beheerder van de zoogdierversprei
dingsgegevens beter kunnen werken. Met an
dere PGO's, zoals SOVON wordt gesproken 
over lTIogelijkheden elkaar te versterken. 
Een derde nieuwe medewerker op het bureau 
is André Pas, die de leden- en financiële adlni
nistratie op het secretariaat zal behartigen. Hij 
werkte er overigens al een jaar als vrijwilliger. 
Naast de veranderingen op het bureau blijven 
onze leden en werkgroepen actief in bescher
ming, educatie en onderzoek. Zo is de landelij
ke telavond 'Vleermuizen' alweer achter de nlg 
en is voor de derde keer in successie een lan
delijke pluisweek in voorbereiding (net als vo
lig jaar onder leiding van Mieuw van Diedenho
ven). Beide activiteiten worden georganiseerd 
in salnenwerking lnet de jeugdvereniging 'de 
Vrije Vogelclub'. Daarnaast werkt de VlEN aan 
een nieuwe 'Nacht van de Vleennuis', n10gelijk 
in samenwerking lnet de dierentuinen. 
In Overijssel werken de Zoogdielwerkgroep 
Overijssel, de Veldwerkgroep en de VLEN sa
men in het 'Bechstein-project' aan een inventa
risatie van deze vleennuissoort. 
Zoals op de ALV aangekondigd zal onze pen
ninglneester Ed Cousin het bestuur binnenkort 
verlaten. Wij zijn dan ook op zoek naar een ver
vanger, waarbij we ien1and lnet een bed rij fSlna -
tige achtergrond zoeken. Mocht ielnand een 
1110gelijke kandidaat kennen dan vernen1en we 
dat graag. Het toetreden van nieuwe bestuurs
leden 111aakt dat taken verschuiven. Ons nieu
we bestuurslid Hans Bekker zal extra aandacht 
besteden aan de comll1unicatie binnen de ver
eniging. In dit verband zal hij in het vervolg de 
bestuurscolumn in dit blad verzorgen. 

Rob van Apeldoorn 
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Adressen 
Vereniging voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (VZZ) 
Oude Kraan 8, 6811 IJ Arnhem, Tel. 026-3705318, 
Fax 026-3704038, E-mail: zoogclier@vzz.nl, Website: 
www.vzz.nl 

Veldwerkgroep Nederland 
Eric Thomassen, Middelstegracht 28, 2312 TX Leiden, 
Tel. 071-5127761, E-mail: ericthomassen@hetnet.nl 

Materiaaldepot Veldwerkgroep 
Menno Haakma, E-mail: materiaal@vzz.nl 

Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN-VZZ) 
Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhenl, 
E-mail: vleermuiswerkgroepnederland@vzz.nl 

Wormatiepunt Zeezoogdieren 
Marjan Adclink, Naturalis, Postbus 9517, 2300 RA 
Leiden, E-mail: addink@nnm.nl 

Werkgroep Boommarter Ned.erland 
Ben van den Horn, Celsiusstraat 4, 3817 XG Amers
foort, Tel. 033-4625970.E-mail: belise@freeler.nl 

Beverwerkgroep 
Annelnarieke van der Sluijs, Oude Kraan 8, 6811 LJ 
Arnheul, Tel. 026-3705318, E-mail: a.vanc1ersluijs@vzz.nl 

Zoogdierwerkgroep Overijssel 
Nico Driessel1, p/a Natuur & Milieu Overijssel, 
Stationsweg 3, 8011 CZ Zwolle, Tel. 038-4217166. 
E-luail: driessen@natuunnilieu.nl 

Medewerker Zoogdier in België 
Dirk Criel, Zottegemstraat 2, 9688 Maarkedal, België 
055-456610 

Natuurpunt 
Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen, België 
Tel. 015-297220, Website: www.natuurpunt.be 
Zoogdieren: Bob Vandendriessche, E-mail: bobvdd@ 
hotmail.com; Vleermuizen Alex Lefevre, E-luail: 
alexlefevre@hotmail.com 

Lidmaatschap VZZ 
Lidmaatschap met alleen Zoogdier € 15 per jaar. lid
maatschap met tijdschriften Lutra en Zoogdier € 25 
per jaar. Overmaken op postbank 203737 of voor 
België op rekening 000-1486269-35, onder vermel
ding van het gewenste lidmaatschap. 

Opzeggen 
Uitsluitend schriftelijk, vóór 1 december, aan het 
Bureau van de VZZ. 

Uit de kunst 

In het Zwin, op de grens Q1SSen België en Nederland 
staat deze HospitaUty van de kunstenaar Bany Flanagan. 
Deze haas is de laatste in een serie van vijf grote bron
zen beelden die Flanagan heeft gemaakt. De haas staat 
voor vrijheid, onafllankelijkheid, dynamiek, vrucht
baarheid, kracht en individualiteit. 
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Aanwijzingen voor auteurs 
Artikelen dienen populair-wetenschappelijk van aard 
te zijn en niet elders gepubliceerd. De voorkeur gaat 
uit naar stukken over de (in het wild levende) zoog
dieren van de }?enelux. Ook kOlte 111ededelingen en 
bijzondere waarnemingen zijn welkom. Tekst zon
der opmaak aanleveren op diskette of per e-mail 
redactie.zoogdier@vzz.nl. 
Zorg voor ruün illustratiemateriaal, maar houd dit 
gescheiden van de rest. In geval er copyright op de 
illustraties berust 1110et de auteur toestemming heb
ben voor het gebruik ervan. Beperk het aantal lite
ratuUlvelwijzingen tot enkele essentiële. Per artikel 
kan van slechts één auteur het adres vermeld wor
den, van de overigen alleen de naam. Met vragen 
over inhoud en/of vorm kunt u altijd contact op
nemen met de redactie. 

Agenda 

8 & 9 oktober _004 
B 19ische V1 ermuizenstuclieclag en 25 j a ~lr 

VI mlU izenw rkoro p 
,nfo bij Alex L fe re . al xl fevr @hotm~lÏl.L'om 

-1 F n vemb r 200 
Land lijk Braakb'lI PllIisw k 200 
\"\'e • it : www. zz.n1/ p llli w k 
O p dit moment zijn 1., locarie b k nd 

20 110 mb r 2004 
Alg mene L den rgacl ring VZZ 
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