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Tiengemeten is een eiland van ongeveer
twee bij acht kilometer, dat ligt in het Ha-
ringvliet in de provincie Zuid-Holland. Tot
recent bestond het eiland grotendeels uit
landbouwgronden, maar vanaf 2006 zijn
grote delen van het eiland door de Dienst
Landelijk Gebied en Vereniging Natuurmo-
numenten omgevormd tot natte natuur.
Het eiland is onderdeel van de ecologische
hoofdstructuur en behoort tot het Euro-
pese netwerk van Natura 2000-gebieden.
Op Tiengemeten komt de zeldzame
noordse woelmuis (Microtus oeconomus)
voor. De ondersoort oeconomus komt al-
leen in Nederland voor en is daarmee ons
enige endemische zoogdier. De soort heeft
dan ook een hoge status qua bescherming
en beleid en is aangewezen als één van de

doelsoorten voor het Natura 2000-gebied
Tiengemeten. 
De laatste decennia gaat de noordse woel-
muis in Nederland in voorkomen achter-
uit. De oorzaken hiervan zijn met name
versnippering en isolatie van leefgebieden
en uitbreiding van het areaal van de con-
currenten veldmuis (Microtus arvalis) en
aardmuis (Microtus agrestis).
De noordse woelmuis was tot voor kort de
enige woelmuis op Tiengemeten en het ei-
land gold als een bolwerk van de soort.
Recentelijk is echter ongewild de veldmuis
op het eiland geïntroduceerd. Dat leidde
tot twee vragen: wanneer is de veldmuis
op het eiland gearriveerd en wat is het ef-
fect van deze soort op de noordse woel-
muis?

De komst van de veldmuis Tijdens
een onderzoek met inloopvallen in 2006
werden tot ieders verrassing op diverse lo-
caties veldmuizen gevangen, een soort die
tot dan toe niet bekend was van het eiland
(Koelman 2007). Tiengemeten was toen
net grotendeels ingericht tot natte natuur
en sommigen zagen het transport van ma-
terialen tijdens de inrichtingswerkzaam-
heden als mogelijke verklaring voor hoe de
veldmuis als verstekeling op het eiland
was gekomen. Door gebruik te maken van
gegevens in de Zoogdierdatabank van de
Zoogdiervereniging is nu gekeken of er
aanwijzingen zijn voor het daadwerkelijke
tijdstip van arriveren van de veldmuis op
Tiengemeten.

ZOOGDIER is het populair-wetenschappelijke
kwartaaltijdschrift van de
Zoogdiervereniging (Nederland) en de Zoog-
dierenwerkgroep en de Vleermuizenwerk-
groep van Natuurpunt (Vlaanderen). 
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caties in Nederland voor, waaronder op het eiland Tiengemeten. Maar kan de noordse

woelmuis zich hier handhaven, nu de veldmuis zich op dit eiland heeft gevestigd?

Rob Koelman en Sil Westra
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Grazende hooglanders op Tiengemeten. Natte natuur op het eiland is goed voor de noordse woelmuis. Foto Maaike Plomp



De eerste waarneming van een veldmuis
op Tiengemeten betreft een schedeltje van
de soort in braakballen van een ransuil in
maart 1997. Aangezien jagende ransuilen
buiten de broedtijd een actieradius kunnen
hebben van vijf kilometer of meer werd er
indertijd van uitgegaan dat de betreffende
veldmuis op het vasteland was geslagen.
Een uitgebreid onderzoek later dat jaar,
waarbij 24 locaties op het eiland met in-
loopvallen zijn onderzocht, leverde geen
vangsten van veldmuizen op. Het is
daarom aannemelijk dat de veldmuis in
1997 inderdaad nog niet op Tiengemeten
voorkwam.
Uit de periode 1998-2001 zijn er van Tien-
gemeten helemaal geen waarnemingen

met betrekking tot muizen bekend. In 2002
zijn er op het eiland drie kleinere partijen
braakballen verzameld, waarvan twee van
kerkuil en één van ransuil. In al deze drie
partijen zaten veldmuizen, met percenta-
ges tussen de 13% en 57%. Deze hoge per-
centages in combinatie met het kleine
jachtgebied van de kerkuil laten met ze-
kerheid zien dat in 2002 de veldmuis op
Tiengemeten aanwezig is. In twee partijen
braakballen uit 2003 en 2004 is de soort
met nog hogere percentages aanwezig
(68% en 76%). In 2006 ten slotte worden tij-
dens het eerder genoemde vallenonder-
zoek op meerdere plekken veldmuizen
gevangen.  
Op grond van het voorgaande kan de komst
van de veldmuis naar Tiengemeten ge-
plaatst worden in de periode 1998-2001.
Hierbij is echter niet geheel uit te sluiten
dat de veldmuis al in 1996 of 1997 op het
eiland is gearriveerd, maar in deze jaren
nog slechts zeer lokaal voorkwam en
daardoor niet is gevangen tijdens het on-
derzoek in 1997. Omdat de veldmuis zich
in normale situaties zeer snel voortplant is
dit scenario echter minder waarschijnlijk.
Met bovenstaande informatie kan ook de
vraag worden beantwoord of de veldmuis
al vóór of pas tijdens de herinrichting op
Tiengemeten is gearriveerd. De beschik-
bare data laten onomstotelijk zien dat de
veldmuis al ruim voor aanvang van de in
2006 gestarte grootschalige herinrichting
op het eiland aanwezig was. 

Veldmuis versus noordse woel-
muis Nadat de veldmuis in 2006 werd
vastgesteld op Tiengemeten, werd ge-
vreesd voor het voorbestaan van de
noordse woelmuis op het eiland. Ondanks

dat de noordse woelmuis qua formaat gro-
ter is dan zijn neefjes veldmuis en aard-
muis, kan hij door deze soorten worden
verdreven. 
Tijdens onderzoek in 1993 en 1997 werden
noordse woelmuizen zowel buitendijks als
in het (drogere) cultuurlandschap gevan-
gen. Tijdens onderzoek in 2006 en 2010
waren in de drogere terreindelen van het
eiland echter alleen nog maar veldmuizen
aanwezig. Deze soort lijkt de noordse
woelmuis hier dus volledig te hebben ver-
drongen. 
Daarentegen werden zowel in 2009 als in
2010 in de natte buiten- en binnendijkse
gebieden alleen noordse woelmuizen ge-
vangen en geen enkele veldmuis. Dit wijst
er op dat in deze terreinen stabiele toe-
komstmogelijkheden aanwezig zijn voor de
noordse woelmuis. 

Conclusie In de periode 1998-2001 is de
veldmuis op Tiengemeten terechtgeko-
men. De soort heeft de noordse woelmuis
op het eiland inmiddels verdrongen uit de
drogere terreindelen. De recente herin-
richting van Tiengemeten heeft gezorgd
voor grote oppervlakten aan natte natuur
met een grote dynamiek in waterstanden.
Dit is gunstig voor de concurrentiepositie
van de noordse woelmuis ten opzichte van
veldmuis. Indien bij het beheer van de na-
tuurterreinen op Tiengemeten blijvend re-
kening wordt gehouden met de
aanwezigheid van de noordse woelmuis zal
deze soort zich naar verwachting, ondanks
de aanwezigheid van de veldmuis, ook op
de langere termijn kunnen handhaven.

Rob Koelman en Sil Westra werken bij de
Zoogdiervereniging.
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Vroeger kwam de bever in een groot deel
van Nederland voor. Bevers werden inten-
sief bejaagd, vooral vanwege hun pels en
vlees.  De bever werd als waterdier gezien
en vanwege zijn ‘geschubde’ staart door
katholieken tot de vissen gerekend en
daarom mocht bevervlees in de vastentijd
worden gegeten.  Ze werden ook bejaagd
om hun geurklieren die in de parfumin-
dustrie werden gebruikt. Daarnaast
maakte biotoopvernietiging het overleven
voor de bevers steeds moeilijker.
In 1826 werd de laatste Nederlandse bever
doodgeslagen in de IJssel bij Zalk, waar hij

door vissers werd aangezien voor een otter
die zou concurreren om de vis. Het duurde
ruim 150 jaar voordat er weer bevers voor-
kwamen in Nederland. 

Historie uitzetting  en  vestiging 
Dit gebeurde vanaf 1988 in de Biesbosch
toen, verspreid over een aantal jaren, ruim
veertig bevers uit Oost-Duitsland werden
uitgezet. Hiervoor was wel enige druk
nodig vanuit het Wereld Natuur Fonds op
het toenmalige verantwoordelijke ministe-
rie. Toen deze uitzetting goed verliep en de
dieren zich thuis bleken te voelen, volgden

er later bij- en uitzettingen in andere delen
van het land. 
Na de Biesbosch was in  de jaren ’90 als
eerste de Gelderse Poort, het rivierenge-
bied ten oosten van Nijmegen, aan de
beurt voor nieuwe uitzettingen met ruim
vijftig bevers. De vestiging van een popula-
tie in de provincie Flevoland ging sponta-
ner door een uitbraak van enkele dieren uit
het Natuurpark Lelystad. Besloten werd de
dieren niet allemaal meer terug te vangen.
Om de genetische basis te verbreden zijn
er later twee dieren bijgezet. In de Blauwe
Kamer speelde iets soortgelijks: een jonge

Hoe gaat het met de bevers 
in Nederland?

Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging extra aandacht voor één van de in Nederland in het wild levende

zoogdiersoorten. Na de bunzing, de egel, het wild zwijn en de vleermuizen is het in 2012 de beurt aan

de bever. Maar hoe gaat het met de Nederlandse bevers en waarom verdienen zij extra aandacht?

Stefan Vreugdenhil, Vilmar Dijkstra en Neeltje Huizenga

Bever. Foto Jelger Herder

Links: habitat van de noordse woelmuis. Foto Sil Westra. Rechts: noordse woelmuis. Foto Maaike Plomp

Stand van zaken in het Jaar van de Bever

Verder lezen?

• Drees, J.M., 2003.  De noordse woelmuis.
Bedreigd door concurrentie van de aardmuis?
Webpublicatie – Kennislink.nl
• Thissen, J.B.M., R.H. Witte van den Bosch &
D.L. Bekker, 2008. Toekomstperspectief voor
de Noordse woelmuis op Tiengemeten? De Le-
vende Natuur, 2008
• Wanders, R., 2010.  De winnaar verliest -
Noordse woelmuizen versus veldmuizen.
Zoogdier 2010-4
• La Haye, M. et al,. 2001. Beschermingsplan
noordse woelmuis. Maatwerk vereist! Tijd-
schrift Zoogdier, 2001-2.
• Koelman, R.M., 2007. Veldmuis verovert
Tiengemeten. Rubriek ‘waarnemingen’  in
Tijdschrift Zoogdier, 2007-3.

Verspreiding woelmuizen Tiengemeten.
Data uit Zoogdierdatabank met verschillende perio-
den
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vers niet worden verkleind en anderzijds
de kans van schade aan dijken door on-
dergraving door bevers niet wordt ver-
groot. Bij hoogwater in de rivieren lopen
burchten en holen onder en bevers hebben
dan alternatieven nodig om de dag door te
kunnen brengen. Als binnen de uiterwaar-
den geen goede hoogwatervluchtplaatsen
aanwezig zijn, is de kans reëel dat ze in de
dijken gaan graven. Met een uitgekiende
inrichting kan echter zowel de door-
stroombaarheid verbeterd worden als de
kans op het graven in dijken worden ver-
kleind.

Belang van de bever De bever is een
unieke soort in de Nederlandse natuur. Als
‘bouwkundig ingenieur’ is dit zoogdier als
geen ander in staat om het landschap op
klein en groter schaalniveau aan te pas-
sen. Sporen van bevers zijn onmiskenbaar.
Ze knagen bomen om, om vervolgens de
bast en takken af te knagen om voedsel-
voorraden aan te leggen en er burchten of
zelfs kleine dammen mee te bouwen. Be-
vers zorgen daarmee voor het ‘natuurlijke’
onderhoud van de oevers.
Door het bouwen van dammen beïnvloedt
de bever de waterstanden in zijn leefge-

bied. Een hoger en continu waterpeil (mi-
nimaal 50 cm diep water) zorgt ervoor dat
de ingang van hun holen en burchten
onder water blijft liggen en het maakt het
voor de bevers gemakkelijker om het voed-
sel te bereiken. Het ontstaan van deze be-
verplassen heeft een grote toename van de
aanwezige biodiversiteit tot gevolg. Uit bui-
tenlands onderzoek is bekend dat zeld-
zame vogels als de zwarte ooievaar en
kraanvogel en diverse amfibieën- en libel-
lensoorten hiervan profiteren. Dammen
maken zij in het vlakke en waterrijke Ne-
derland zeker niet  overal.

Jaar van de Bever Het gaat op dit
moment dus erg goed met de bever in Ne-
derland. Het is tijd om dit succesverhaal
naar buiten te brengen en de aandacht op
de bever te vestigen! Al vele jaren doet de
Zoogdiervereniging onderzoek naar de
verspreiding en de ecologie van de bever.
Dit gebeurt zowel door medewerkers van-
uit kantoor als door vrijwilligers van de Be-
verwerkgroep Nederland. Alle betrok-
kenen zien dat het aantal bevers in Neder-
land toeneemt, terwijl weinig anderen zich
daarvan bewust zijn. Het aantal bevers dat
momenteel in Nederland leeft, wordt ge-

schat op ongeveer 600 dieren van mini-
maal 1 jaar oud. De verwachting is dat het
aantal bevers steeds verder zal toenemen,
waardoor ook de kans groter wordt dat
mensen met dit dier in aanraking komen.
Bijvoorbeeld doordat zij zijn (knaag)sporen
buiten tegenkomen of misschien wel een
echte bever te zien krijgen. In het kader
van het ‘Jaar van de Bever’ willen we zo
veel mogelijk mensen kennis laten maken
met dit grootste knaagdier van Nederland.
Onder andere door het schrijven van een
boek, het uitbrengen van een brochure en
het organiseren van excursies. De lande-
lijke Zoogdierdag op 21 april 2012 staat
ook in het teken van de bever. De verdere
verspreiding en toename van het aantal
bevers kunnen echter ook leiden tot meer
conflicten met de mens. Steeds vaker ad-
viseert de Zoogdiervereniging overheden
over de handelswijze in situaties waar
ruimtelijke ingrepen plaatsvinden op loca-
ties waar (de strikt beschermde) bever
voorkomt. Ook kan door hun graafactivitei-
ten de veiligheid van dijken afnemen en
door het bouwen van dammen kan water-
overlast ontstaan in land- en bosbouw.
Waar knelpunten optreden, kunnen die
meestal vrij gemakkelijk worden opgelost,
maar een goede voorbereiding is het halve
werk. Daarvoor is wel kennis nodig en die
kennis willen wij dit jaar naar buiten bren-
gen. Onder andere door het organiseren
van een themadag voor professionals die
met bevers te maken (kunnen) krijgen.

De activiteiten uit het Jaar van de Bever
worden financieel mogelijk gemaakt door
bijdragen van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, het Faunafonds en Kiwa Nederland. 

Neeltje Huizenga en Stefan Vreugdenhil
werken bij de Zoogdiervereniging.

Verder lezen?

• Kijk voor meer informatie op de website:
www.jaarvandebever.nl

bever ontsnapte uit Ouwehands Dieren-
park, waarna dieren zijn bijgeplaatst. 
Langs de Maas in Limburg vestigden zich
vanaf de jaren ’90  spontaan bevers die via
de Roer vanuit de Eiffel in Duitsland Ne-
derland introkken. In de Eiffel had men in
de jaren ’80 bevers uit Oost-Europa uitge-
zet. Vanaf 1998 werden in België bevers
uitgezet en ook vanuit deze uitzettingen
zakten bevers de rivier af en vestigden zich
in Limburg. Om deze enkele Limburgse
bevers te ondersteunen werden tussen
2003 en 2005 in totaal 33 bevers bijge-
plaatst.  Als laatste volgden Groningen en
Drenthe, waar in 2008 een uitzetpro-
gramma is gestart. Vanuit de in de jaren
’80 uitgezette beverpopulatie langs de
Hase en Ems in Duitsland heeft recent de
bever het zuidoosten van Drenthe bereikt.

Huidige verspreiding De figuren 1
t/m 4 geven een beeld van hoe de ver-
spreiding van de bever over Nederland zich
sinds 1988 heeft voltrokken. Hierop is dui-
delijk te zien dat de bevers zich vanuit de
uitzetgebieden over het land aan het ver-
spreiden zijn. Inmiddels heeft alleen de
provincie Zeeland nog geen bevers binnen
haar grenzen gehad. In Friesland heeft
korte tijd een bever verbleven en in Noord-
Holland duiken af en toe voor korte tijd be-
vers op. Het zal slechts een kwestie van
tijd zijn voordat in alle provincies bevers
voorkomen.
Nu is het moment aangebroken dat de ver-
schillende populaties met elkaar in con-
tact komen, vooralsnog uitgezonderd de
meest noordelijke groep in Groningen en
Drenthe. Langs de diverse rivieren kunnen

de bevers migreren, waardoor zij elkaar
steeds makkelijker kunnen ontmoeten. Dit
is goed nieuws, omdat het behoud van
deze soort voor deze Nederland zo steeds
kansrijker wordt. Met elkaar verbonden
sub-populaties lopen als geheel tenslotte
een kleiner risico om uit te sterven. De
werkzaamheden om rivieren meer ruimte
te geven en rivierbegeleidende natuur te
ontwikkelen, en het natuurlijker maken
van allerlei beken, leveren hieraan onge-
twijfeld een goede bijdrage doordat meer
leefgebied voor bevers ontstaat.
Wat hierbij nog wel enige aandacht behoeft
is de trend om de doorstroombaarheid van
de uiterwaarden te vergroten door vegeta-
tie te verwijderen. Daarbij moet beter ge-
keken worden of dit zo gedaan kan worden
dat enerzijds de vestigingskansen voor be-

Bevers in Vlaanderen

De bever, die in de 19e eeuw uit Vlaande-
ren verdween, werd hier voor het eerst
weer waargenomen in 2000. In de peri-
ode 2000-2002 waren er waarnemingen
langs de zuidelijke Grensmaas en de zui-
delijke Dijlevallei, vermoedelijk van die-
ren afkomstig van de illegale uitzettingen
in Wallonië in 1998-2000.
Na een soortgelijke Vlaamse uitzetting in
2003 in de Dijlevallei ten zuiden van Leu-
ven en langs de Grensmaas, en officiële
uitzettingen in Nederlands Limburg, ko-
loniseerde de bever in de periode 2003-
2005 beide riviervalleien. Ook buiten
deze gebieden waren er reeds losse
waarnemingen. Deze betroffen meestal
zwervende of dood gevonden dieren.
Toch konden enkele dieren  zich perma-
nent vestigen, zoals in het Mechels Broek
(Mechelen, provincie Antwerpen), De
Luysen (Bree, Noord-Limburg) en in
Zuid-Limburg en Vlaams-Brabant langs
de Jeker, de Demer en de Winge. In deze
periode werden ook de eerste gevallen
van voortplanting vastgesteld, namelijk
in de zuidelijke Dijlevallei en de omge-
ving van Voeren (Zuid-Limburg) en Kin-

rooi (Noord-Limburg).
In de periode 2006-2011 ging de vestiging
van de bevers door en doken er onder an-
dere dieren op in Vlassenbroek (Dender-
monde, Oost-Vlaanderen), Broek De
Naeyer (Willebroek, Antwerpen) en langs
de benedenloop van de Kleine Nete (om-
geving Lier en Viersel, provincie Antwer-
pen). Sinds de start van de herkolonisatie
worden er ook regelmatig hulpbehoe-
vende bevers weggevangen of opgevan-
gen door natuurhulpcentra. Deze dieren
worden vervolgens weer losgelaten in de
regio’s waar permanent bevers aanwezig
zijn of bijgeplaatst in gebieden waarvan
bekend is dat er één dier zit, in de hoop

dat er zo sneller voortplanting zal optre-
den. Hoeveel bevers zitten er nu in
Vlaanderen? Het schatten van beveraan-
tallen is moeilijk. Binnen Vlaanderen zijn
er 36 bevestigde beverterritoria. Vanuit
de literatuur is bekend dat er gemiddeld
3,8 bevers per territorium aanwezig zijn.
Doordat de beverpopulatie hier nog in
volle expansie is, zal dit getal  eerder
lager zijn. Er wordt daarom geschat dat
er tussen de 90 en 110 bevers in Vlaan-
deren leven. Hiervan werden er 46 geob-
serveerd tijdens de bevermonitoring van
de voorbije zomer.

Goedele Verbeylen en Kristijn Swinnen

Waarnemingen van bevers en beversporen in Vlaanderen (bron: Zoogdierendatabank en Waarnemingen.be)

1988-1993 1994-1999 2000-2005 2006-2011

Links: bevervraat. Rechts: beverdam. Foto’s Stefan Vreugdenhil

Bever. Foto Wout van Houwelingen

Figuur 1 t/m 4 Verspreiding van de bever in Nederland vanaf 1988 tot heden.

Zoogdier 23-1  pagina 4



vormen aannemen: prachtige waarnemin-
gen in eigen tuin, dieren die onder de wie-
len van onze auto’s belanden of conflicten
tussen mens en dier over gewassen en
pluimvee. 
Ik ben ervan overtuigd dat natuur een be-
langrijke rol speelt en moet spelen binnen
onze maatschappij. Om zo goed mogelijk
met ‘onze’ natuur om te gaan is er kennis
nodig, en het verzamelen van deze kennis
is het doel van mijn onderzoek. In januari
2011 begon ik met mijn 4-jarig doctoraats-
onderzoek in verband met de bever in Bel-
gië, met de nadruk op Vlaanderen. Als
bioloog werk ik binnen de onderzoeks-
groep Evolutionaire Ecologie aan de Uni-
versiteit Antwerpen en word begeleid door
prof. dr. Herwig Leirs en prof. dr. Erik Mat-
thysen.
De bever werd na de (illegale) uitzetting in
Vlaanderen een tijdje gevolgd door het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
Aanvullend werd de bever gevolgd door de
beverwerkgroep, een onafhankelijke groep
vrijwilligers die zich specifiek richt op het
verzamelen van gegevens rond de bever.
Het dier is dus de laatste jaren niet cen-
traal gevolgd door een overheidsinstantie,
instituut of universiteit. Op basis van de
gegevens van Natuurpunt (www.waarne-
mingen.be), contacten met de beverwerk-
groep, Vlaamse milieumaatschappij
(VMM), ANB, Instituut voor Natuur-en Bos-
onderzoek (INBO), plaatselijke natuurlief-
hebbers, conservatoren en veldbezoeken
maakte ik een overzicht van de huidige be-
kende verspreiding. 
Door hun recente terugkeer hebben bevers
nog niet de kans gehad om zich in alle ge-
schikte gebieden te vestigen. Op basis van
de huidige verspreiding zal ik nagaan
welke factoren de aanwezigheid van bevers
het beste kunnen verklaren om vervolgens
een kaart te maken die aanduidt welke lo-
caties (in dit geval in België ten noorden
van Samber en Maas) geschikt lijken voor
bevervestiging. Vervolgens onderzoek ik
hoe gemakkelijk gebieden die wel ge-
schikt, maar nog niet ingenomen zijn, be-
reikt kunnen worden. Ik zal nagaan of er
belangrijke barrières aanwezig zijn, welke
paden bij voorkeur door het landschap ge-
volgd worden en hoe bevers zich het ge-
makkelijkst van het ene naar het andere
rivierbekken kunnen verplaatsen. 
De voorgaande onderzoeksvragen hebben
betrekking op het effect van het landschap
op bevers. De volgende richten zich op de
effecten die bevers hebben op het land-
schap. Dammen horen bij het beeld dat we

over bevers hebben. Deze worden echter
alleen bij een specifieke combinatie van
omgevingsfactoren gebouwd. Ik zal een
aantal dammen in België en Nederland
opmeten (oorspronkelijk waterniveau, ge-
middelde waterstandverhoging, originele
breedte van de waterloop, oeverstructuur
…) om vervolgens een damvoorspellings-
model te ontwikkelen. Tenslotte zal ik een
aantal overstromingsscenario’s opstellen.
Hiermee ga ik na welk gedeelte van het
landschap potentieel te maken krijgt met
wateroverlast. Op basis van kennis uit de
literatuur valt er te verwachten dat het
aantal conflicten tussen dambouw en
menselijke activiteit zal toenemen naar-
mate de bevers zich verder verspreiden. In
Vlaanderen gaat dit om mogelijke over-
stromingen met wateroverlast voor woon-
landbouw- of industriegebieden, maar ook
bijvoorbeeld om natuurreservaten waar
overstromingen kunnen leiden tot eutro-
fiëring van intensief beheerde schrale
graslanden. Dit gedeelte van het werk zal
gebeuren in nauwe samenwerking met
prof. dr. Jan Nyssen van het departement
Geografie van de Universiteit Gent.
De bevers worden ook actief gevolgd. Sinds
kort gebruik ik cameravallen om na te
gaan of een gebied nog bezet is (om kolo-
nisatie na te gaan), hoeveel dieren er zijn
(om de kans op voortplanting in te schat-
ten) en of er jongen aanwezig zijn (om de
mogelijke groei van de populatie te bepa-
len). Door middel van prikkeldraadvallen
verzamel ik beverharen. Als bevers onder
de prikkeldraad passeren, blijft er een
aantal haren aan de prikkels hangen. Via
analyse van het DNA in de haarwortels,
kan zowel geslacht, oorspronkelijke relict-
populatie en soort bepaald worden. Na de
ontdekking van enkele Amerikaanse be-
vers (Castor canadensis) in Wallonië is het
belangrijk om te bepalen of het om de in-
heemse Europese bever gaat. Ten slotte
organiseer ik in de zomer avondobserva-
ties, in samenwerking met de beverwerk-
groep, om zo een schatting te kunnen
maken van het aantal bevers per gebied.
Mijn onderzoek heeft als doel om een aan-
tal belangrijke gegevens over de huidige
beverpopulatie te verzamelen en hiernaast
een inschatting te maken van de toekom-
stige verspreiding en eventuele problemen
(zowel voor de bever als voor de mens) die
met deze uitbreiding gepaard kunnen
gaan. De uitkomsten van dit onderzoek
bieden een wetenschappelijke basis, be-
reiden ons voor op te verwachten ontwik-
kelingen van de beverpopulatie en duiden

zones aan waar extra waakzaamheid raad-
zaam is.     
Als u graag mee wilt werken aan dit on-
derzoek en het grootste knaagdier van Eu-
ropa in hun natuurlijke omgeving wilt
observeren, binnen een wetenschappelijk
kader, of u wilt op de hoogte blijven van de
vorderingen, dan kunt u zich inschrijven op
de nieuwsbrief door een mailtje te sturen
naar kristijn.swinnen@ua.ac.be. 

Woord van dank Graag zou ik ieder-
een bedanken die reeds zijn of haar bij-
drage heeft geleverd bij het begin van dit
onderzoek. Onderzoek gefinancierd met
een doctoraatsbeurs van strategisch on-
derzoek door het Agentschap voor Innova-
tie door Wetenschap en Technologie (IWT). 

In 1848 stierf de laatste wilde bever in
Vlaanderen, in Wallonië gebeurde dit rond
1900. In 1920 stonden Europese bevers
wereldwijd op de rand van totaal uitster-
ven. Er waren nog slechts 1200 individuen
aanwezig in het wild, verdeeld over 8 re-
lictpopulaties. Extra beschermingsmaat-
regelen en het verplaatsen van bevers
naar geschikte onbezette gebieden heb-
ben ervoor gezorgd dat hun aantal in Eu-
razië in 2006 geschat werd op meer dan

600.000. Hiermee is de bever een succes-
verhaal voor natuurbescherming en het
bewijs dat soorten zich na een zware te-
rugval kunnen herstellen. 
De terugkeer van de bever liep echter niet
altijd van een leien dakje. In 2003 werden
bevers illegaal geherintroduceerd in
Vlaanderen. Door deze plotselinge terug-
keer werd een aantal mensen met deze
nieuwe soort geconfronteerd en rezen er
heel wat vragen. Ook had de overheid op

dat moment nog geen pasklare antwoor-
den of een langetermijnvisie. De bever
was er wel, maar waren we wel klaar om
deze te accepteren? 
België, en in het bijzonder Vlaanderen, is
zeer dicht bevolkt en daarenboven hebben
we een chaotische ruimtelijke ordening.
Hierdoor is de natuur nooit ver van de be-
woonde wereld en is de kans op ontmoe-
ting tussen deze verschillende werelden
groot. Deze ontmoetingen kunnen allerlei
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Figuur 1 Cameravallen kunnen gebruikt worden om na te
gaan of er 1 of verschillende dieren binnen een gebied aan-
wezig zijn. Bovenstaand beeld was de eerste bevestiging dat
er in dit gebied 2 bevers aanwezig waren. 

De bever is terug in Vlaanderen. Wat nu?

De Europese bever, ook bekend als Euraziatische bever (Castor fiber), spreekt als het grootste knaag-

dier van Europa tot de verbeelding. Deze semi-aquatische ecosysteemingenieur en strikte planten-

eter, oefent door het omknagen van bomen en het bouwen van dammen grote effecten uit op het

landschap. Op deze manier wordt de omgeving aangepast aan de noden van de bever. Dit zorgt vaak

voor een verrijking in fauna en flora. Maar wat zijn de effecten van bevers op het meest dominante

zoogdier van de wereld: de mens? En in welke mate zijn we als maatschappij bereid om veranderin-

gen, aangebracht door een ander zoogdier, in onze sterk verstedelijkte omgeving te tolereren? 

Kristijn Swinnen

Beveronderzoek moet vragen beantwoorden

Figuur 2 Voortplanting kan onderzocht worden door middel
van cameravallen. Op bovenstaande foto’s is eerst een jonge
en vervolgens een volwassen bever te zien. Doordat de omge-
ving identiek is op beide beelden kan de grootte van beide
dieren gemakkelijk vergeleken worden.  

Bever, gefotografeerd met een cameraval



‘Met pensioen’?
“Ach, noem het maar zoals je wilt. Je weet
dat de werkorganisatie een slechte tijd
achter de rug heeft. Gelukkig is er inmid-
dels weer sprake van een opbouwfase met
nieuwe kansen. De vraag die dan opdoemt

is of je dat jaar tot je officiële pensioen
blijft of dat je ruimte maakt voor iemand
die de nieuwe kar wat langer kan trekken.
Ik vind zelf dat de tijd die mij als directeur
nog zou resten daarvoor te kort is. Mijn
toegevoegde waarde voor de Zoogdierver-

eniging bestond vooral uit het stimuleren
van de transitie die werkorganisatie en
vereniging de afgelopen jaren hebben
doorgemaakt. De nieuwe fase is nu voor
een ander!”

Jos Teeuwisse verlaat Zoogdiervereniging

Veertig jaar op de bres voor zoogdieren,
natuur en landschap

Jos Teeuwisse. Foto Jacqueline Ursum

Jos Teeuwisse (bijna 64) verliet op 1 januari 2012 na bijna zes jaar directeurschap de Zoogdierver-

eniging. Vlak voor zijn vertrek stelde de redactie hem een aantal vragen. Waarom nu al ‘met pen-

sioen’, hoe kijkt hij terug op de toch wel bewogen periode die de Zoogdiervereniging onder zijn

leiderschap doormaakte, wat vindt hij van de politieke ontwikkelingen rond natuur, en hoe moet

het nu verder met de natuurbescherming in het algemeen en de Zoogdiervereniging in het bijzon-

der? Aan het woord is een serieus en betrokken man die onomwonden, gepassioneerd en soms

zelfs emotioneel antwoord geeft. 

Joke Winkelman

Successen
“Ondanks de recente tegenslagen zijn er
toch flink wat successen te noemen. Zo
zijn werkorganisatie en vereniging inmid-
dels van een behoorlijke kwaliteit en is er
sprake van enkele prima bladen die door
veel meer mensen dan voorheen worden
gelezen. Niet alleen het succesvolle Atlas-
project [zie kader en pag. 15] maar ook de
publieksacties rond een soort van het jaar
zijn daarbij belangrijk geweest. Dat zijn
echte verworvenheden die alleen konden
worden bereikt omdat er al-
tijd een bestuur, medewer-
kers en vrijwilligers waren
die de zaak hoe dan ook
vooruit wilden brengen.” 

Terugval door crisis
“Ik kwam binnen in een organisatie die ge-
professionaliseerd moest worden en ik ga
weg op het moment dat de stap naar een
integratie van kennisorganisaties gemaakt
gaat worden. Dat is een essentiële stap
omdat je als vereniging impact wilt hebben
op beleid, draagvlak, terreinbeheer. Maar
daarvoor moet je wel een goede afdeling
communicatie hebben, hoge kwaliteit kun-
nen leveren, en door en door betrouwbaar
zijn. Daar is een bepaalde massa voor

nodig. Ondanks alle verworvenheden van
de laatste jaren heeft de Zoogdiervereni-
ging die nog niet. De door de crisis veroor-
zaakte terugval konden we dan ook niet
opvangen. Alle positieve rendementen
werden in de afgelopen jaren gestoken in
de eigen doelstellingen: in bescherming
van en onderzoek aan zoogdieren, en in
groei van de organisatie zelf. Voor het op-
bouwen van financiële reserves was nog
geen ruimte. Het is echt heel zuur dat we
daardoor afscheid moesten nemen van en-

kele gewaardeerde medewerkers, en dat
we zomaar weer een stuk terugvielen. Wat
mij echt heeft teleurgesteld is dat in de
buitenwacht niemand dat erg lijkt te vin-
den. Je bent immers een projectorganisa-
tie.” 

Natuursector is basis kwijt
“Dit kabinet pleit sterk voor particulier on-
dernemerschap en wil onder andere be-
vorderen dat er meer natuur door boeren
wordt beheerd. Voor het gemak wordt
daarbij vergeten dat ook dit beheer moet

worden gesubsidieerd. Wat ook onvermeld
blijft is dat een aanzienlijk deel van de kos-
ten voor natuurbeheer al uit particuliere
bronnen komt. Denk maar aan sponsoring,
lidmaatschappen, legaten, inkomsten uit
eigen activiteiten, en de enorme inzet van
vrijwilligers. Hier wordt een oneigenlijke
tegenstelling gecreëerd die alleen maar
een politiek doel kan hebben. Dit is slecht
voor de verhoudingen in het landelijk ge-
bied. PGO’s zoals de Zoogdiervereniging
steunen sterk op vrijwilligers die een

enorme hoeveelheid natuur-
data verzamelen en actueel
houden. Deze data zijn on-
misbaar voor een doelmatig
natuurbeleid en beheer. Het

is dus echt ongekend dat alle ondersteu-
nende subsidies van de ene op de andere
dag afgeschaft werden. Acties met een
groot publieksbereik, zoals het ’Jaar van
de Egel’, zijn daardoor op deze schaal niet
meer mogelijk. Bovendien is natuur een
collectief goed waarvoor de overheid een
belangrijke zorgtaak heeft. Het is beden-
kelijk dat in het huidige beleid alleen par-
ticulieren daarvoor verantwoordelijk
zouden zijn. De natuursector is door dit
kabinet aan de kant gezet en daarmee is
zij de basis kwijt.” 
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Atlasproject een succes

In 2007 zette ik met Jos Teeuwisse het raam-
werk en de subsidieaanvraag voor het provin-
ciale atlasproject in elkaar en gingen we
samen de boer op om te kijken of er drie pro-
vincies voor dit vernieuwende project te inte-
resseren waren. In die tijd heb ik Jos leren
kennen als een betrokken zoogdierbescher-
mer, die op bevlogen wijze zijn ideeën op an-
deren kan overbrengen. Hoe kijkt hij terug op
dit inmiddels bijna afgeronde project? Teeu-
wisse: “Het is een heel omvangrijk en suc-
cesvol project geworden waarin 600.000 euro
is omgegaan en waarbij uiteindelijk alle pro-
vincies, ruim 75 organisaties en duizenden
mensen samen een digitale atlas hebben ge-
maakt. Het project leidde tot een verdubbe-
ling aan gegevens in de Zoogdierdatabank,
mede dankzij een paashazen- en  mollenin-
ventarisatie en een wat-brengt-mijn-kat-
actie, waardoor ook het grote publiek bij het
project betrokken werd. Het Atlasproject
heeft daarnaast een enorm netwerk aan par-
tijen opgeleverd die nu allemaal de Zoogdier-
vereniging kennen. Het is beslist een
uitdaging aan de werkorganisatie om wat met
dit project allemaal is opgebouwd in de toe-
komst vast te blijven houden!”

‘Atlasproject leidde tot een verdubbeling
aan gegevens in de Zoogdierdatabank’

Das. Foto Richard Witte van den Bosch



Rancune en concurrentie om grond
“De natuursector wordt door dit kabinet
met ruim 60% gekort. Dit moet wel te
maken hebben met een diepe rancune
over de ‘macht’ van de grote terreinbehe-
rende organisaties. De partij van de hui-
dige staatssecretaris voor natuur is ook de
partij die al jaren de minister van landbouw
en natuur levert en vooral de boerenbelan-
gen verdedigt. In dit rechtse kabinet komt
de aap nu uit de mouw, waarbij de ‘strijd’
om grond gaat. De natuurbescherming
heeft naar vrijwel ieders tevredenheid
lange tijd de onrendabele gronden opge-
kocht en heeft daarmee een koude sane-
ring in de landbouw voorkomen. Inmiddels
is de voor de landbouw waardevolle grond
aan de beurt en dat wordt gevoeld als con-
currentie. Politiek, boeren en overige
grondbezitters vinden nu dat de natuurbe-
scherming te makkelijk aan te veel grond
kwam en vergeten maar al te graag dat dit
beleidsmatig gestuurde proces al honderd
jaar terug is ingezet om onze biodiversiteit
te behouden en kwaliteitsruimte voor onze
samenleving te scheppen. Achter die om-
slag zit geen visie en daarom is het ook zo
vreselijk moeilijk uit te leggen en te be-
vechten.” 

Nieuwe natuurwet
“Dat visieloze zie je ook terug in de nieuwe
natuurwet. Als deze in de huidige versie
doorgaat, is dat niet alleen voor een aantal
zoogdieren rampzalig, maar wordt de hele
natuurbescherming decennia teruggezet.
Elke beschavingsontwikkeling wordt erin
tenietgedaan, alles gaat terug naar het ui-
terste basale. Met zeehond en das gaat het
nu dankzij alle hard bevochten wetgeving

weer goed, dus daarom beschermen wij
deze dieren voortaan maar niet meer? Wij
doen alleen wat ‘van Brussel’ moet, maar
hebben zelf geen enkele zorgplicht? Ook
houdt de nieuwe wet geen rekening met
leefgebieden. Zo hoeft een dassenburcht
niet beschermd te worden zolang je de das
zelf maar niet doodt [red.: stand van zaken
medio december 2011]. Met als bijkomend
probleem dat er door het slechte beleid
zelfs voor een toekomstige meer natuur-
minnende regering inmiddels andere pri-
oriteiten liggen, denk aan zorg en
onderwijs.” 

Sanering natuursector 
“Deze crisis moet wel leiden tot een sane-
ring in de natuurbescherming, waarbij
deze minder afhankelijk wordt van de over-
heid, andere inkomstenbronnen weet te
vinden, en meer als sector gaat optreden.
Net na de oorlog was er een overkoepe-
lende Contactcommissie Natuur en Land-
schap. Die rol is langzaam verdwenen, met
als gevolg een palet aan natuurpartijen
waarvan de gewone burger niet snapt
waarom het zo is georganiseerd. Automo-
bilisten en sectoren als landbouw en re-
creatie hebben allemaal een koepel die
een vuist kan maken. Dat heeft de natuur
niet. Wat nu met natuur gebeurt, durven ze
niet met de ANWB of de LTO. Daarom ben
ik zo blij met het initiatief tot samenwer-
king tussen de werkorganisaties van
RAVON en de Zoogdiervereniging. Ik hoop
van harte dat zich dat uitbreidt tot alle pri-
vate kennisorganisaties. En ik hoop ook dat
dit gebeurt bij de landschapsorganisaties
en de terreinbeheerders.” 

Onderlinge verbondenheid 
“Ik ben ervan overtuigd dat er een toe-
komst voor organisaties als de Zoogdier-
vereniging blijft, omdat zo’n vereniging een
platform biedt aan alle in zoogdieren geïn-
teresseerden. Ik hoop daarbij dat alle be-
trokkenen de vereniging sterker willen
maken. Dat geldt ook voor de werkgroe-
pen, die nu per soort of
soortgroep zijn georgani-
seerd. Die werkgroepen
moeten elkaar gaan verster-
ken in plaats van steeds
maar weer te willen soleren.
Het op alle fronten binnen de vereniging
versterken van de verbondenheid is kei-
hard nodig. Het enthousiasmeren van de
jeugd en een soort SOVON-dag voor alle
zoogdiermensen kan een goede eerste
stap zijn.”

Meer samenwerking
“Daarnaast is ook meer samenwerking
binnen de PGO’s nodig. RAVON en de
Zoogdiervereniging gaan daarom in 2012
intensiever samenwerken en zo profiteren
van een grotere schaal. Dat gaat zeker
werken. Neem Noord-Holland, waar ik me

hard heb gemaakt voor het samenvoegen
van het Noord-Hollands Landschap en
Landschapsbeheer Noord-Holland tot
Landschap Noord-Holland. Daardoor ont-
stond een robuuste organisatie van circa
150 medewerkers. Ook deze organisatie
werd getroffen door de bezuinigingen,
maar die tastte de kern van de organisatie

niet aan. De samenwerking van de gege-
vensverzamelende organisaties in de VOFF
en de huisvesting van een aantal daarvan
binnen Natuurplaza in Nijmegen was een
goede stap vooruit, zeker voor de Zoog-
diervereniging. Maar de daardoor ontstane
kansen moeten wel worden benut. Binnen
de VOFF en Natuurplaza is eenieder toch
nog steeds vooral voor zichzelf bezig.
RAVON en de Zoogdiervereniging gaan dat
door hun voorgenomen samenwerking nu
doorbreken.” 

Vereniging blijft de basis
“De noodzakelijke professionele samen-
werking met andere PGO’s zal geen grote
gevolgen hebben voor de activiteiten van
de moederorganisatie, de Zoogdiervereni-
ging zelf. Die blijft het platform voor alle in
zoogdieren geïnteresseerde vrijwilligers.
Het realiseren van de Nationale Databank

Flora en Fauna, een van de grootste
successen van de PGO’s, was alleen
mogelijk dankzij alle door vrijwilligers
verzamelde gegevens. Ook voor de be-
scherming van zoogdieren zijn vrijwil-
ligers meer dan ooit van belang.

Daarnaast moet iedereen van zoogdieren
kunnen blijven genieten door erover te
lezen, door beschermingsactiviteiten uit te
voeren, en door onderzoek te doen. Een
actieve Zoogdiervereniging is onder dit po-
litieke gesternte belangrijker dan ooit en
ik blijf daar zelf graag als vrijwilliger mijn
steentje aan bijdragen!”

Favoriete zoogdier

Na enig twijfelen stelt Teeuwisse dat de vos

toch wel zijn favoriete zoogdier is. Wel

voegt hij toe dat het zien van een ree voor

hem ook een bijzonderheid blijft, maar dat

hij dat  laatste toch wat sterker heeft bij de

vos, die immers wat heimelijker leeft. Ook

kijkt hij met plezier naar hazen. Met mui-

zen en vleermuizen heeft hij wat minder op

omdat je voor het zien van die soortgroe-

pen meer moeite moet doen. 

Historisch geograaf

Jos Teeuwisse is van oorsprong historisch

geograaf, met een speciale belangstelling

voor het landschap. Dat landschap is dan

meteen het bruggetje naar zoogdieren en

andere natuur die beide voor hun voortbe-

staan immers sterk van het landschap af-

hankelijk zijn. Teeuwisse is dan ook al 40

jaar actief in de natuurbescherming, waar-

van de laatste 25 jaar als professional. 

Ook na zijn afscheid blijft hij actief in de na-

tuursector. Zo blijft hij in het bestuur van

het Faunafonds en is hij sinds kort actief in

Faunabeheereenheid Noord-Holland. Ook

is hij voorzitter van de IJsselmeervereni-

ging geworden om zich actief bezig te kun-

nen houden met de bescherming van een

grootschalig landschap waar veel druk op

staat. Voorts pakt hij een van zijn ‘vorige le-

vens’ als zzp’er weer op via zijn manage-

ment- en adviesbureautje Lacunae, waarin

hij zijn passies rond landschap, cultuurhis-

torie, natuur en waterbeheer bijeenbrengt. 

Ook neemt hij nog niet helemaal afscheid

van de vereniging: hij houdt een rol bij de

totstandkoming van de Zoogdieratlas in

boekvorm in de serie ‘Fauna van Neder-

land’ en hij blijft hoofdredacteur van Zoog-

dier, het visitekaartje van de vereniging. 

‘Meer samenwerking binnen 
PGO’s is hard nodig’

Vos. Foto Chris Achterberg

Ree. Foto Maaike Plomp
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Het is natuurlijk een wat lugubere bezig-
heid om half vergane dierenlijken om te
draaien en te bestuderen. Maar het levert
vaak wel weer een schat aan informatie
op. Met een beetje fantasie, maar bovenal
gezond verstand kun je je een voorstelling
maken wat er zich op de plaats delict heeft
afgespeeld. Vossen en de grotere marter-
achtigen hebben bijvoorbeeld geregeld vo-
gels op het menu staan. De resten van

vogels vind je dan terug in de vorm van af-
gebeten veren. De vos heeft relatief sterke
kaken en bijt vleugels vaak met één of
twee kauwbewegingen af. De boom- en
steenmarter hebben daar wat meer werk
mee, waardoor de veerpunten vaak wat ra-
feliger zijn (foto 1). Het blijft echter lastig
om dit verschil te herkennen, als het al
mogelijk is. De locatie waar je de prooires-
ten vindt, zoals in de buurt van een vos-

senburcht of onder een roofvogelnest
(dagrustplaats van boommarters), vormt
vaak een betere aanwijzing. Ook roofvogels
zoals havik en sperwer eten vogels, maar
zij trekken de veren uit het lijf van de prooi.
Hierdoor blijven de punten van de veer-
schacht intact. 
Sommige boommarters hebben een bij-
zondere jachttechniek op vogels ontwik-
keld. Zoals bekend nestelen mezen en

In de vijfde aflevering van de reeks Herkennen van diersporen gaat het over ‘crime scene investi-

gation’ oftewel wie heeft wie gegeten. Daarbij staan de vos, bunzing en boommarter centraal. 

Tekst en foto’s Aaldrik Pot

Crime Scene Investigation

Foto 1. Veren van een houtduif, afgebeten door een boommarter. 

Foto 3. Een vos heeft een blauwe reiger begraven 
en later weer opgegraven. 

Foto 4. Voorraadje kikkers en padden van een bunzing.

Foto 5. Eetplaats van een bunzing. 

S P O R E N  H E R K E N N E N : over lijken en veren
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bonte vliegenvangers graag in nestkastjes.
Diverse vogelonderzoekers maken daar
handig gebruik van. Boommarters kunnen
dat onderzoek echter danig verstoren. Ze
zijn namelijk in staat om via de invliegope-
ning van het nestkastje met hun poot de
inhoud naar buiten te ‘hengelen’. Wanneer
een boommarter zich eenmaal heeft ge-
specialiseerd in deze jachttechniek kan hij
voor grote gaten zorgen in de onderzoeks-
data. En in de vogelpopulatie ter plaatse
natuurlijk (foto 2).
Een interessant fenomeen bij vossen is dat
ze hun prooien begraven. Soms is de oogst
zo overvloedig dat ze een voorraadje aan-
leggen. Het is bekend dat vossen dat bij-
voorbeeld doen in tijden dat de
lijsterachtigen zich te goed doen aan gis-
tende duindoornbessen. Koperwieken en
kramsvogels die dan half dronken op de
grond vallen, worden door de vos gegrepen
en even verderop in het duin begraven. Ze
doen dit echter ook met grotere prooien
die ze niet in een keer op krijgen, zoals bij-
voorbeeld met blauwe reigers (foto 3).
Vooral tijdens strenge winters, als blauwe
reigers verzwakt raken, vallen ze geregeld
ten prooi aan een vos.
Ook bunzingen leggen voorraden aan. Zij
doen dat echter vooral in het voorjaar als
de kikkers en padden aan het paren zijn
geslagen. De amfibieën, die dan maar een
ding aan hun hoofd hebben, zijn in die pe-
riode een gemakkelijke prooi. Met soms
tientallen tegelijk vist de bunzing ze uit het
water. Vaak eet hij wel meteen de inhoud
van de buik op, maar laat hij de rest van
het padden- of kikkerlijf op een bultje lig-
gen (foto 4). Later, als de voorplantings-
piek voorbij is, eet hij een deel van deze
voorraad alsnog op. 
Ik was er eens getuige van hoe zoiets in

zijn werk gaat. Een bunzingman had langs
een gekanaliseerde beek meerdere van die
hoopjes aangelegd. In de vroege ochtend-
uren liep hij de bultjes langs en viste er af
en toe een kikker of pad uit. Die nam hij
mee naar een beschut plekje onder een
bramenstruik even verderop en hij pro-
beerde het inmiddels behoorlijke inge-
droogde lijk alsnog naar binnen te werken
(foto 5). De kop en een deel van de achter-
poten bleef meestal achter. Omdat padden
een gifklier op hun kop hebben, worden
hiervan alleen de achterste delen gegeten.
Bruine ratten eten in het voorjaar ook ge-
regeld kikkers, zij wagen zich echter niet
aan padden. 
Tot slot een gedraging van de bunzing
waar ik niet veel grip op krijg. Tijdens mijn
struintochtjes langs bosranden vind ik ge-
regeld uitgegraven holen van een bosmuis
of rosse woelmuis. De opening van het hol
heeft dan een diameter van een centimeter
of acht. Meestal is het brandschoon rond
de holopening, maar soms zijn er ook
prooiresten te vinden van bijvoorbeeld een
vogel (foto 6) of ligt er een uitwerpsel voor
de ‘deur’. Ik kan niet anders bedenken dat
dan dit (tijdelijke) verblijfplaatsen zijn van
een bunzing. Er is echter één probleem, ik
vind deze holen zo vaak dat je zou moeten
struikelen over de bunzingen. Het geringe
aantal waarnemingen dat twee jaar gele-
den is binnengekomen in het kader van het
Jaar van de bunzing onderschrijft die ge-
dachte echter totaal niet. 

Meer dierspoorverhalen, waaronder een-
tje over het zogenaamde sterrenschot, zijn
te vinden op www.natuurspoor.com. Reac-
ties en aanvullingen op dit artikel zijn van
harte welkom op aaldrikpot@gmail.com. 

Foto 6. Hol van een bunzing aan de rand van een beekdal.
Voor de deur liggen de prooiresten van een vogel. Gek ge-
noeg zijn veel van de veerpunten nog intact.

In de volgende aflevering gaat het over vraat-
sporen aan naaldboomkegels en noten. 

Foto 2. Door boommarter geplunderde nestkast. 
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Het vergroten van de biodiversiteit is de
basis van het natuurbeleid in Nederland.
Om te weten hoe die biodiversiteit zich
ontwikkelt moet je meten, simpelweg tel-
len wat waar voorkomt in een bepaalde pe-
riode. Dat meten is het werk van PGO’s. De
Zoogdiervereniging is zo’n Particuliere Ge-
gevensbeherende Organisatie en dus voor
zoogdiergegevens de organisatie die de
data bijeenbrengt en in een databank be-
heert. Gelukkig zijn er altijd vrijwilligers
die het leuk vinden om gegevens over de
verspreiding van zoogdieren te noteren en
vervolgens te leveren aan de databank van
de Zoogdiervereniging. Van het werken aan
een concreet product waar die gegevens

bij nodig zijn blijkt echter een zeer stimu-
lerende werking uit te gaan. Een atlaspro-
ject is zo’n concreet product.

Inhaalslag Het belangrijkste doel bij
de start van het project Zoogdieratlas.nl
was het realiseren van een inhaalslag. In
de afgelopen 15 jaar werden er betrekke-
lijk weinig nieuwe data aan de zoogdierda-
tabank toegevoegd, de zoogdierdatabank
bestond in feite uit een aantal verschil-
lende databanken, voor iedere soortgroep
één, en een eigen databankbeheerder had
de Zoogdiervereniging niet. De gedachte
was dat via een inhaalslag een grote stap
voorwaarts kon worden gemaakt. Zo’n in-

haalslag moet je organiseren en dat kan in
de vorm van een project. Voor een project
heb je mensen en middelen nodig. Maar
waar haal je het geld vandaan. Gelukkig
waren het VSBfonds en het Prins Bernhard
Cultuurfonds bereid om een stevig start-
kapitaal te verschaffen, maar zij stelden
wel de eis dat het een eigentijds atlaspro-
ject moest worden; digitaal dus en zo werd
het project Zoogdieratlas.nl geboren.   

Provinciale partners Bij de start
van het feitelijke project in 2008 was een
derde van het benodigde geld beschikbaar,
derest moest in de loop van het project bij-
eengebracht worden. Daartoe werden pro-

Nederland is - zeker in de ogen van bui-
tenlanders - een land van koeien en vech-
ten tegen de zee. Ondanks de toenemende
industrialisering van het buitengebied zijn
er nog altijd veel koeien te zien in ons land.
Maar wist u dat in dit aan zee ontrukte land
ook ooit een echte zeekoe voorkwam?
In1970 werd hij gevonden, in een verlaten
kleigroeve in de buurt van Eibergen in de
Achterhoek. In vele stukken en brokken
uiteengevallen, maar desondanks herken-
baar als een zeekoe, is het fossiel opgeno-
men in de collectie van
Naturalis. 
Zeekoeien zijn rare beesten,
zowel qua bouw met hun
dikke en zware botten die
als loden ballast dienst doen, als in de sys-
tematiek. Ze behoren tot de Afrotheria, let-
terlijk: zoogdieren uit Afrika. Tot de
Afrotheria behoren verder de olifanten,
maar ook de klipdassen, de goudmollen,
het aardvarken en nog zo wat vreemde die-
ren die alleen in Afrika voorkomen. Van al
deze zoogdierordes zijn alleen de olifanten
en de zeekoeien ooit zo ver gekomen Afrika
te verlaten. Olifantachtigen hebben ook in
Europa, Azië en Amerika geleefd en zee-
koeien hebben alle wereldzeeën veroverd.
De manatee in Florida en de zeekoeien in

de Indische oceaan, die ooit door bene-
velde zeelieden voor zeemeerminnen wer-
den aangezien, zijn de bekendste
voorbeelden. En dan was er natuurlijk
Stellers zeekoe, dat enorme dier, veel en
veel groter dan de andere soorten, die in
het noorden van de Stille Oceaan voor-
kwam en binnen enkele decennia na de
ontdekking al was uitgeroeid. (Iedereen
zeurt altijd over de dodo en de reuzenalk,
maar dat uitroeien van deze reuzenzeekoe
is pas echt een schandaal.)

De zeekoe van Eibergen (Metaxytherium
medium) is afkomstig uit Miocene afzettin-
gen in het gebied tussen Groenlo en de
Duitse grens bij Zwilbrock, bezuiden Ei-
bergen. Je kunt de vindplaats van de fos-
siele zeemeermin bezoeken, het is
tegenwoordig een natuurgebied, de Leem-
putten geheten, maar vroeg in de vorige
eeuw waren die thans zo verstilde bosme-
ren kleigroeven. Er werd klei gewonnen ten
behoeve van de Groenlose dakpannenfa-
briek, klei met een ouderdom van ergens
tussen 15 en 10 miljoen jaar. Vooral in de

beginperiode voor de Tweede Wereldoor-
log (vaak en ten onrechte de ‘goeie ouwe
tijd’ genoemd) werd de klei met de hand
gewonnen en vonden de arbeiders (die had
je toen nog) tijdens het scheppen de
prachtigste fossielen. Veel schelpen zaten
er in, maar ook veel resten van gewervel-
den: haaientanden, walviswervels, en die
ene zeekoe dus. De introductie van graaf-
machines was een opsteker voor de ar-
beidsomstandigheden maar deed de
paleontologie geen goed, en uiteindelijk is

het delven van klei helemaal ge-
staakt en worden er dus ook
geen fossielen meer gevonden.
De vindplaats van de fossielen -
vaak als ‘NOW-groeven’ op col-

lectie-etiketten vermeld - schaart zich
onder de klassieke localiteiten van ons
land, qua belang voor de paleontologie
vergelijkbaar met Tegelen of de veel ou-
dere steengroeve van Winterswijk. De
koeien die bij Groenlo en Eibergen loom
grasgrazend door het weiland slenteren
lopen enkele meters boven de niveaus
waar ooit log dobberende zeekoeien gra-
zend aan zeegras hun bestaan vonden.

Jelle Reumer

De zeekoe van Eibergen

Verdwenen zoogdieren

Welke zoogdieren kwamen in vroeger tijden in Nederland en/of Vlaanderen voor, 

maar verdwenen uit de lage landen? Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch

Museum Rotterdam, blikt in deze rubriek terug. 

Project Zoogdieratlas.nl groot succes

Zoogdieren vangen in
een databank

In drie jaar tijd  werd de zoogdierdatabank van de Zoogdiervereniging verrijkt met meer

dan 1 miljoen nieuwe records en dit is ruim een verdubbeling van het totale aantal records

dat aan het begin van het project Zoogdieratlas.nl in de zoogdierdatabank aanwezig was.

We kunnen dus gerust van een succesvol project spreken. Het ging dan ook om een inhaal-

slag want sinds het uitkomen van de ‘Atlas van de Nederlandse Zoogdieren’ in 1992 was de

datastroom stevig ingezakt.

Neeltje Huizenga en Jos Teeuwisse

‘Zeekoeien hebben alle wereldzeeën 
veroverd’

De bosvleermuis is een soort die nu na jaren weer in Nederland op de kaart staat. Foto Kamiel Spoelstra

De rechteronderkaak van de zeekoe van Eibergen met de tweede molaar, gezien
van de zijkant en op het kauwvlak. Foto’s Eelco Kruidenier, NCB Naturalis.
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ijssel waarbij de aanwezigheid van de bos-
vleermuis na lange tijd werd bevestigd;
• de aktie ‘Thuispluizers gevraagd’ die een
fanatiek groepje Flevolandse braakbalplui-
zers opleverde die tezamen met de pluis-
club van de KNNV ruim 6000 prooidieren
uit de ballen haalden;
• de verschillende muizenkampen die ge-
organiseerd werden om meer zicht te krij-
gen op de verspreiding van waterspitsmuis

in de provincie Groningen.
• de ‘monstertochten in Zuid-Holland
(avonden waarbij met inzet van ervaren
mensen met batdetectors een groot ge-
bied wordt geïnventariseerd vanuit een
aantal langzaam rijdende auto’s). Daar-
door werden in drie jaar tijd meer dan
15.000 waarnemingen verzameld van
vleermuizen;
• een samenwerking met de school Bo-
german Sneek, waar leerlingen van het
Technasium met een vleermuiskastenpro-
ject bezig zijn geweest.

Een omvangrijk project In de af-
gelopen drie jaar zijn ruim 1.000.000 re-
cords aan de zoogdierdatabank toege-
voegd, dat is meer dan een verdubbeling
van het aantal aan het  begin van het pro-
ject. Ruim 70 organisaties en instanties
hebben een bijdrage aan het project gele-
verd. Veertien betaalde medewer-
kers hebben aan het project gewerkt (voor
een tot twee dagen per week). Ruim 7300

waarnemers hebben data geleverd.
Het project heeft veel publiciteit gekregen
in lokale, regionale en landelijke media. 
De totale kosten bedroegen ruim 600.000
euro en dit bedrag is nagenoeg volledig uit
bijdragen van derden, projecten en fond-
sen verkregen. 

Zoogdieratlas.nl blijft bestaan
Hoewel het project formeel is geëindigd en
er in 2012 niet langer provinciale coördi-
natoren in de provincies aanwezig zijn wil
dat niet zeggen dat er niet meer aan Zoog-

dieratlas.nl wordt gewerkt. De ‘levende’
atlas Zoogdieratlas.nl op internet blijft
voorlopig bestaan en kan door iedereen
nog steeds worden aangevuld. Ook zijn er
provinciale en lokale werkgroepen die zich
met het verzamelen van aanvullende ge-
gevens blijven bezighouden.
Vanaf 2012 zijn waarnemingen op Zoogdie-
ratlas.nl alleen op uurhokniveau zichtbaar.
Er zijn dus geen details van een waarne-
ming te zien, zoals de exacte locatie, waar-
nemer en type waarneming. De kaarten
zijn vooral bedoeld om aan te geven waar
de leemtes, de witte plekken, in de provin-
ciale gegevens zitten, een levende werkat-
las dus eigenlijk. Wij gaan ervan uit dat er
leden en waarnemers zijn die hun gege-
vens blijven toevoegen. 

Een atlas van de Zoogdieren van
Nederland? Van alle provinciale deel-
atlassen zijn werkatlassen verschenen,
waarop de verspreiding van de soorten op
kaarten staat aangegeven. Wat doen we
met al die gegevens? Het gaat natuurlijk
om de interpretatie van al die data. Hoe
gaat het met de verschillende soorten, wat
weten we van hun verspreiding en dicht-
heid en leefgebieden? Dat is wat we uit-
eindelijk willen weten. De antwoorden op
die vragen is het doel van een aansluitend
project ‘De atlas van de zoogdieren van
Nederland’ in de serie ‘De Fauna van Ne-
derland’ die door Naturalis en de KNNV
wordt uitgegeven. Een nieuw ambitieus
project dat in 2012 wordt opgestart. Zodra
daar meer over bekend is leest u hierover
in een van de volgende nummers van
Zoogdier.  

Neeltje Huizenga en Jos Teeuwisse waren
resp. als landelijk projectcoördinator en
projectleider bij het project betrokken.

vinciale partnerorganisaties opgezet,
waarin naast de Zoogdiervereniging meer-
dere organisaties zoals het provinciale
Landschap, de provinciale organisatie
Landschapsbeheer, de provinciale zoog-
dier- en vleermuiswerkgroep en de Pro-
vincie zelf deel uitmaakten. Per provincie
kon de samenstelling van zo’n partner-
schap verschillen, niet overal wilde de pro-
vincie meedoen, maar wel weer een
waterschap, een natuurmuseum of een
provinciale natuur- en milieuorganisatie.
De taak van de partners was het project in
de eigen provincie mede mogelijk te
maken door fondsenwerving en het in-
brengen van kennis. 

Meerdere doelen Met dit project
wilde de Zoogdiervereniging niet alleen tot
een landsdekkend en actueel beeld van de
verspreiding van de zoogdieren in Neder-
land komen. Ook het bewerkstelligen van
meer aandacht voor zoogdieren bij na-
tuurbeleid en beheer, het opzetten en aan
zich binden van een actief en groeiend vrij-
willigersnetwerk dat bereid is om zich voor
zoogdieren in te zetten en zoogdierwaar-
nemingen te verzamelen, en het vergroten
van het draagvlak voor zoogdieren en hun
leefgebieden stonden hoog op de agenda
van het atlasproject. 

Organisatie In iedere provincie werd
een coördinator aangesteld als aan-
spreekpunt en om het realiseren van de
doelstellingen te stimuleren. Daarnaast
waren er per provincie een project- en
stuurgroep actief bestaande uit vertegen-
woordigers van de partners, die samen
met de coördinator de inhoud van het at-
lasproject bepaalden. Zo gaf iedere pro-

vincie haar eigen invulling aan haar atlas-
project, maar de nadruk lag wel altijd op
het verzamelen van zo veel mogelijk be-
staande en nieuwe gegevens.
Per provincie was twee jaar beschikbaar
om het project tot een succes te maken.
Omdat het startmoment per provincie ver-
schillend was had het landelijke project
Zoogdieratlas.nl een totale looptijd van
drie jaar (november 2008-december 2011). 
Voor de financiële dekking werd steun ge-
zocht bij terreinbeherende organisaties,
waterschappen, gemeenten en andere be-
langhebbenden. Ook bijdragen in natura
zoals beschikbaar stellen van databestan-
den of van kantoorruimte waren belangrijk
voor het project. 

Telmee.nl en Waarneming.nl Het
project had ook de tijd mee. In de afgelo-
pen jaren vond een revolutie plaats in het
inwinnen en beheren van natuurdata in
Nederland. De PGO’s werkten met de Ge-
gevensautoriteit Natuur samen aan de Na-
tionale Databank Flora en Fauna (NDFF).
Doel van de NDFF was om alle natuurdata
in één digitale databank samen te bren-
gen. Het digitaal aanleveren van de door de
waarnemers verzamelde gegevens was
daarvoor essentieel. Dat werd mogelijk ge-
maakt door de invoerportals van Telmee.nl
en Waarneming.nl die in korte tijd erg po-
pulair werden bij de waarnemers. Speciaal
voor het zoogdieratlasproject stelde de
Stichting Natuurinformatie (Waarne-
ming.nl) haar gegevens ook beschikbaar.
Uiteindelijk komen alle verzamelde gege-
vens in de NDFF.
Voor het eigen atlasproject was de website
Zoogdieratlas.nl de centrale plek waar alle
provinciale projecten samenkwamen. Ie-
dere provincie had op deze site zijn eigen
pagina en er waren naast verspreidings-
kaarten ook informatie over activiteiten en
nieuwsbrieven te vinden. Bezoekers van de
website konden zelf aangeven van welke
soort en over welke jaren zij de waarne-
mingen op kaart te zien kregen. Die site
bestaat overigens nog steeds.

Waarnemingen In alle provincies te-
zamen zijn ontzettend veel waarnemingen
verzameld. Een kanttekening is wel dat
eenzelfde waarneming op verschillende
manieren kan zijn aangeleverd, waardoor
dubbeltelling mogelijk is.
Vermeldenswaard hierbij is dat:
• van de algemene soorten als haas en
mol de meeste waarnemingen werden
aangeleverd;
• aanwezigheid/uitbreiding van de boom-

marter in NP Weerribben en Wieden is ge-
constateerd;
• er een opmars gaande is van boommar-
ter, steenmarter en otter in Flevoland.
Vooral de laatste werd in 2011 helaas vaak
als verkeersslachtoffer gevonden;
• een eikelmuis bij Uitgeest werd gemeld;
vermoedelijk meegereisd in een camper
vanuit Frankrijk. Hij is door kinderen ge-
vonden en door Stichting AAP opgevangen
om ergens in zijn thuisland te worden los-
gelaten; 
• de grote bosmuis, blijkens de resultaten
van een uitgebreid vangweekend in 2011,
een soort is die goed aanwezig is in het
hele stroomgebied van de Ruiten Aa;
• er nieuwe vestiging van kolonies in
bomen van rosse vleermuis, watervleer-
muis en grootoorvleermuis in het Kra-
lingse Bos in Rotterdam is vastgesteld.

Publieksacties In iedere provincie
vormden oproepen via de media aan een
breed publiek een belangrijke bron van
waarnemingen. Zo werden via de media
acties aangekondigd om gegevens over
paashazen, mollen, kattenprooien en egels
aan te leveren. Om het doorgeven van
waarnemingen te vergemakkelijken werd
een speciale simpele invoermodule ge-
maakt. Deze speciale publieksacties ble-
ken goed aan te slaan. 
Vermeldenswaard hierbij is dat:
• we dankzij deze actie weten dat de eek-
hoorn in Flevoland op meer plaatsen voor-
komt dan gedacht;
• de oproep van de kattenprooien hulp
kreeg van kattenblad ‘Majesteit’;
• afgaande op de meldingen, huismuizen
een ‘zeldzaamheid’ zijn en bosmuizen
daarentegen, (de fotogenikste muizen van
Noord-Holland) veel gemeld werden; 
• er in Gelderland 500 egels zijn doorge-
geven via de speciale invoermodule;
• Vara’s Vroege Vogels tijdens een radio
uitzending op zoek ging naar molshopen.

Activiteiten Ter bevordering van het
verkrijgen van (nieuwe) waarnemingen,
het creëren van meer draagvlak voor zoog-
dieren en het bekendmaken van het atlas-
project zijn er allerhande activiteiten
georganiseerd. Variërend van inventarisa-
tiekampen, excursies en cursussen tot
monstertochten en hokkenvulavonden.
De meeste activiteiten waren gericht op
een bepaalde soort of gebied met weinig
waarnemingen.
Enkele hoogtepunten van activiteiten
waren:
• de twee vleermuiskampen in Oost-Over-

Het project Zoogdieratlas.nl kon alleen worden ge-
realiseerd dankzij de (financiële) steun van een groot
aantal personen, organisaties en instanties. Bijzon-
dere dank gaat uit naar de 44 projectpartners en alle
personen die hun waarnemingen hebben ingevoerd.

Voor dit artikel willen wij de vol-
gende provinciale coördinato-

ren bedanken voor hun
bijdrage: Henk Mellema,

Ria Heemskerk, Dorien
Hoogeboom, Kees

Mostert, John Melis
en Dick Bekker.

‘Papieren’ Atlas van de 
Provincie  Zeeland

Figuur 1 Enkele kaarten zoals die eruitzien op Zoogdieratlas.nl

provincie start atlasproject aantal records start aantal records einde

Drenthe 1-12-2008 29.202 81.256
Flevoland 1-11-2009 25.127 50.848
Friesland 1-11-2009 79.101 107.692
Gelderland 1-12-2009 96.783 173.262
Groningen 1-12-2009 33.529 53.359
Limburg 1-1-2010 200.924 420.478
Noord Brabant 1-11-2008 52.088 138.821
Noord Holland 1-4-2009 47.938 152.659
Overijssel 1-11-2008 52.652 148.615
Utrecht 1-11-2009 27.906 71.400
Zeeland 1-11-2008 30.991 126.177
Zuid Holland 1-3-2009 50.785 209.696

totaal aantal records 727.026 1.734.263

Tabel 1 Aantal records bij start en einde project
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Wat mij in mijn 30 jaar met vleermuizen is
opgevallen, is dat er zich voortdurend
nieuwe technieken aandienen, maar dat de
oude methoden daarbij niet overboord
worden gezet. Het is dus als vanouds én
innovatief. Voor mijn tijd heeft determine-
ren op zolders of in winterverblijven, zon-
der de dieren te hanteren, het
determineren van ‘geplukte’ dieren aange-
vuld en vervangen. En nog steeds zoeken
we met lampen en verrekijkers met een
korte focusafstand op zolders en in onder-
aardse objecten, maar ondertussen wordt

er ook volop gevangen met mistnetten of
‘poppenhaar-netten’. We organiseren ac-
tief scholing en training om waarnemers
te leren met netten om te gaan. 
Zolders en onderaardse verblijven lenen
zich er natuurlijk maar moeilijk voor om
veel gewone burgers mee naar toe te
nemen. De locaties en situaties zijn te
kwetsbaar. Maar de foto’s en filmpjes die
we er maken kunnen de boodschap van
het Jaar van de Vleermuizen zeker onder-
steunen. Het vangen met netten gebeurt
alleen voor onderzoeksdoeleinden, maar

als er toch gevangen wordt, dan kun je dat
natuurlijk ook aan mensen laten zien. 

Methoden en technieken De bat-
detector is er al jaren, maar tegenwoordig
wordt er door velen gewerkt met TE-de-
tectors die het geluid vertragen, zodat je
het kan opnemen. Iedereen heeft inmid-
dels toegang tot prachtige programma’s
op de pc of laptop om deze opnames te
analyseren. Er wordt ook meer en meer in
‘real time’ rechtstreeks op de laptop opge-
nomen, zonder detector, met een snelle

AV-kaart. In tal van projecten worden au-
tomatische detectors - oneerbiedig ook
wel luisterkistjes genoemd - ingezet. Dat
gaat van eenvoudige tunebare detectors
met een dictafoon, via breedband detec-
tors die direct op een palmtop opnemen,
tot real time recorders, waarbij je in feite
een harde schijf, software en een ultra-
sone microfoon combineert. De software
om de gigantische hoeveelheden data die
je zo kan verzamelen efficiënt en effectief
te verwerken wordt elk jaar beter. 
Allerlei toepassingen doemen zo op: regi-
streren op afstand, continu, op grote
hoogte, op veel punten tegelijk, op auto’s
of op vaartuigen. Het blijft natuurlijk ar-
beidsintensief om de opnames uit te wer-
ken, maar je zou leken met zulke
apparaten kunnen laten rondlopen, in rou-
lerende systemen een automatische de-
tector in binnentuinen in steden kunnen
uitzetten en noem maar op. De mogelijk-
heden moeten onze creativiteit en nieuws-
gierigheid prikkelen, zowel voor aandacht
in het Jaar van de Vleermuizen, als voor
inventarisatie en onderzoek. Wellicht kun
je leken ervoor interesseren tijdelijk een
apparaat te huren, waarna wij ze kunnen
vertellen welke soorten in hun tuin of om-

geving rondvliegen. 
Daarnaast hebben we de afgelopen 10 jaar
echt stappen gezet met het gebruik van
zenders bij vleermuizen. Dat heeft veel
kennis en gegevens opgeleverd over bijv.
meervleermuizen, ingekorven vleermuizen
of kraamverblijfplaatsen van Bechsteins

vleermuizen in Nederland. Ook deze zen-
ders evolueren. Gaan we ook satellietzen-
ders krijgen voor vleermuizen? Kunnen
zenders gaan communiceren met de GSM-
masten? Wat zou er allemaal mogelijk zijn
met permanente ontvangers in een driedi-
mensionaal grid? En wat is er, weer den-
kend aan de aandacht voor vleermuizen,
mogelijk wanneer je het algemene publiek
via een website van dag tot dag laat mee-
genieten van waar een bepaalde vleermuis
met zender zich ophoudt en wat ze alle-
maal uitspookt?

Nieuwe  vrienden? In het verleden
waren organisaties als terreinbeheerders,
provincies en nationale overheid, vanuit
beheer en beleid, onze ‘natuurlijke part-
ners’ bij de bescherming van vleermuizen.
Dat betekent niet dat het dan ook overal
vanzelf goed ging en gaat. Het verschijn-
sel Milieu effect rapportage (m.e.r.) voegde
daar organisaties als Rijkswaterstaat aan
toe, waarbij zij bijdroeg aan bescherming
omdat ze waar mogelijk ook meer dan het
minimaal vereiste wil doen. In al die voor-
beelden hing ook altijd veel af van de per-
soon. De Flora- en faunawet maakte dat
ook gemeentes, projectontwikkelaars,
bouw- en sloopbedrijven, exploitanten van
windenergie en zelfs particulieren in beeld
kwamen. In eerste instantie zijn dat ver-
plichtingen. Maar je ziet gemeenten opko-
men die pro-actief willen zijn. Die niet
alleen reageren op wat wettelijk verplicht
is, maar ook actief werken aan de ecologi-
sche structuren die een vleermuispopula-
tie in de gemeente mogelijk maken. 
Je ziet dat projectontwikkelaars, bouwbe-
drijven, exploitanten van windenergie lang-
zaam - tergend langzaam wellicht - open
gaan staan voor ‘duurzaamheid’ en zoiets
als ‘vleermuizen’. Dat zullen onze nieuwe
partners (moeten) worden. Projectontwik-
kelaars en bouwbedrijven die met ons
samen op zoek gaan naar voor vleermui-
zen en architect en bouwer geschikte
vleermuisverblijven. Ontwikkelaars van
historische locaties, zoals forten van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, die samen
met ons zoeken naar een model waarin
een fort nieuwe functies kan krijgen en
waarin de vleermuizen behouden en zelfs
gestimuleerd worden. Exploitanten van
windenergie die samen met ons onderzoe-
ken wat je kunt doen om vleermuisslacht-
offers te voorkomen. Het Jaar van de
vleermuizen hebben we gebruikt om ken-
nis te maken met die partijen en ze te ver-
leiden partner te worden in
vleermuisbescherming. Op die manier kan

het Jaar van de vleermuizen een echo krij-
gen die de vleermuizen graag horen. 

Nieuw of opnieuw? Het is nog niet
gelukt om de mopsvleermuis, die we in
1993 voor het laatst in het vizier hadden,
weer in Nederland waar te nemen. In
Zeeuws-Vlaanderen en het zuidwesten van
Noord-Brabant zou dat moeten kunnen.
Maar daarvoor zouden we Zeeuws-Vlaan-
deren op de kop moeten zetten. 
Wel hebben we van de kleine dwergvleer-
muis, met haar piekfrequenties boven 53
kHz, inmiddels 6 locaties in Nederland
kunnen bevestigen. Tot nu toe gaat het al-
leen om jagende dieren. Het blijft een voor
Nederland zeldzaam diertje, maar bewust
met je detector op 55 kHz gaan inventari-
seren en veel tijdvertraagde opnames
maken zal ongetwijfeld leiden tot meer
waarnemingen. Dat betekent ook dat het
de moeite waard is elke melding van
‘kleine vleermuisjes’ te blijven controleren.
Met het Jaar van de Vleermuizen kunnen

we een hoop meldingen genereren en al
zal het in het gros van de gevallen om ge-
wone dwergvleermuizen gaan, er kan zo-
maar een groepje kleine dwergvleermui-
zen of ruige dwergvleermuizen tussen zit-
ten. 
Spannend is ook de uitdaging die de ’Nim-
fenvleermuis’ biedt. We weten niet of die
soort in Nederland voorkomt, maar als je
er niet op verdacht bent kun je er bij de-
terminatie in de hand of met de batdetec-
tor zomaar een baardvleermuis in
herkennen. Er zijn al tijdvertraagde opna-
mes gemaakt van baardvleermuizen waar-
van je bij analyse denkt: “zou dat niet...?”.
Zoals ik al zei, een uitdaging. 

Herman Limpens is senior projectleider en
vleermuisonderzoeker bij de Zoogdierver-
eniging.

Verder lezen?

• De eerste twee artikelen van dit drieluik 
zijn te vinden in nummer 22-2 en 22-4 
van Zoogdier.

Telemetrie-apparatuur om geluiden van vleermuizen te registreren. Foto Wouter Teunissen

De toekomst van vleermuizen
in Nederland

In het kader van het Jaar van de Vleermuizen heb ik in twee eerdere artikelen overdacht hoe het gaat

met de vleermuizen in Nederland. In het eerste artikel lag de focus op de trends in aantallen, voorko-

men en verspreiding van soorten. In het tweede werd nagegaan of de wet wel werkt en hoe het staat

met kennis en draagvlak bij de bevolking en professionals. In dit laatste artikel vraag ik mij af of er

nieuwe methoden en technieken voor onderzoek en inventarisatie zijn, wie de nieuwe partners zijn in

onderzoek en bescherming van vleermuizen en of we lang gemiste soorten weer mogen verwelkomen

in ons land.

Herman Limpens

Internationaal Jaar van de Vleermuizen

Vastgestelde vliegroutes en jachtgebieden van de zes goed
gevolgde vleermuizen. Vlakken staan voor jachtgebieden,
stippen voor jacht in stallen, lijnen staan voor vliegroutes.
Vanuit Lilbosch: rood: dier Spargel, blauw: dier Slacker,
geel: dier Angelica. Vanuit Mariahoop: geel: dier Maria,
blauw: dier Anna, rood: dier Hope.

Sonagram van kleine dwergvleermuis 
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Wild Vlaanderen

Met het evenement ‘Wild Vlaanderen’ wil de Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep de nog 

steeds toenemende landschapsversnippering aan de kaak stellen en een pleidooi houden 

voor ontsnippering met nieuwe kansen voor grote zoogdieren.

Diemer Vercayie & Evelien De Swaef

Ree. Foto Frans van Bauwel

Vos. Foto Pieter Cox

Bever. Foto Jos Roeffaers

Wild zwijn. Foto Frans van Bauwel

Doorhalen en dauwtrappen voor
een glimp van een vleermuis

Terugblik Jaar van de Vleermuizen

Met een onlangs verschenen rapport van
het Europees Milieuagentschap werd het
weer eens pijnlijk duidelijk. De land-
schapsversnippering in Europa neemt nog
steeds toe en niet verrassend ligt het epi-
centrum van die versnippering in de Bene-
lux. De gevolgen zijn bekend: de habitat
van zowel dieren als planten verkleint,
randeffecten vergroten, populaties gera-
ken geïsoleerd en kunnen nauwelijks of
niet meer standhouden.  
Zogenaamde ‘ontsnipperingsmaatregelen’
zijn dringend nodig. Een ruimtelijke plan-
ning met écht oog voor (aaneengesloten)
natuur, waarbij beloftes voor nieuwe na-
tuur wél waargemaakt worden, is een eer-
ste vereiste. Het Europees rapport stelt
voor om – zoals in Duitsland al overwogen
wordt – een versnipperingslimiet af te
spreken, zodat als nieuwe wegen moeten
aangelegd worden dit gecompenseerd
wordt door oude (nog weinig gebruikte)
wegen weg te nemen. Bij de bouw van
nieuwe wegen, maar ook bij bestaande
wegen, kunnen goed geconstrueerde fau-
napassages (zoals ecoducten en tunnels)
een hulpmiddel vormen om de versnippe-
rende impact van de weg te verminderen.
Zo lijken bijvoorbeeld de dassentunnels
die in Nederland in vrij groten getale zijn
aangelegd, een positief effect op de popu-
latiegrootte te hebben. Deze dassentun-
nels zijn natuurlijk alleen doeltreffend als
ze met kennis van zaken geconstrueerd en
onderhouden worden. In Heumen bijvoor-
beeld, zou de dassenpopulatie door deze
(en andere) maatregelen verdubbeld zijn.
Verschillende beschermingsmaatregelen
hebben ervoor gezorgd dat zowel wolf als
lynx opnieuw gesignaleerd worden in Ne-
derland en België. Zou het dan niet jam-
mer zijn dat deze prachtige dieren
omkomen op onze wegen? Denk bijvoor-
beeld ook aan de recent uitgezette otters
in Nederland, die nog steeds sterk te lij-

den hebben onder dezelfde oorzaak die
jaren geleden mee aan de basis lag van
hun uitsterven: aanrijdingen.
Door hun charme en hun nood aan een
groot leefgebied, kunnen grote zoogdieren
gebruikt worden als ‘vlaggenschipsoorten’
of ‘icoonsoorten’ voor grote, goed verbon-
den natuurgebieden. Niet alleen roofdie-
ren, ook hun prooien zoals de grote
grazers, krijgen opnieuw kansen door dit
soort natuur. In vergelijking met bijvoor-
beeld de Oostvaardersplassen in Neder-
land, waar hele kuddes hoefdieren zich vrij
van de ene naar de andere kant van dit uit-
gestrekte gebied kunnen verplaatsen, is er
nog werk aan de winkel in het eerste Bel-
gische Nationaal Park. 
Om het belang van grote aaneengesloten
natuur voor onder meer de terugkomst
van grote zoogdieren te benadrukken, or-
ganiseert de Natuurpunt Zoogdierenwerk-
groep samen met heel wat partners op 27
mei ‘Wild Vlaanderen’. Op dit grootse eve-
nement voor jong en oud zullen alle
Vlaamse organisaties die werken rond
zoogdieren aanwezig zijn met demonstra-
ties en zowel informatieve als interactieve
stands. In de voormiddags leiden deskun-
dige gidsen je rond in een van de natuur-
gebieden in de streek om je dichter bij
grote zoogdieren of hun sporen te bren-
gen. In de namiddag zijn er allerlei de-
monstraties en activiteiten gepland,
gaande van het bouwen van een vosvrien-
delijk kippenhok tot het drijven van scha-
pen. Met onder meer een gratis ritje in de
huifkar, de kinderboerderij en de Zoog-o-
fit zullen ook de jongsten onder ons zich
uitstekend kunnen amuseren. Wie niet kan
wachten tot zondag 27 mei, kan al een
dagje eerder, namelijk op zaterdagavond,
komen kijken. Op geleide wandelingen
kom je alles te weten over het nachtelijk
leven van onze muizen- en vleermuizen-
soorten.

Staat in 2012 de bever in het middelpunt, het jaar
2011 stond in het teken van de vleermuizen, met
als hoogtepunt de ‘Nacht van de Vleermuis’ eind
augustus. Internationaal was 2011 door de Ver-
enigde Naties en Eurobats uitgeroepen tot ‘Year of
the Bat’. In Nederland hebben de Zoogdiervereni-
ging en de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN)
zich daarbij aangesloten met de campagne ‘Jaar
van de Vleermuizen’. Er werd aandacht gevestigd
op de vleermuizen door berichten in de media,
waaronder Twitter en er zijn allerlei activiteiten
rondom vleermuizen georganiseerd. Aan de bood-
schap dat het Jaar van de Vleermuizen voor ieder-
een was, werd ruimschoots gehoor gegeven.
Graag nemen wij u mee voor een korte terugblik
op enkele hoogtepunten uit het jaar van de vleer-
muis.

Neeltje Huizenga en Stefan Vreugdenhil Website Begin 2011 kwam de speciale
website in het kader van het Jaar van de
Vleermuizen in de lucht (www.vleermui-
zen.zoogdiervanhetjaar.nl). De informatie
op deze site werd gaandeweg steeds ver-
der aangevuld. Naast nieuwsberichten en
informatie over activiteiten, stonden op de
website een aantal vleermuisvrienden die
zich voorstelden. Deze vleermuisvrienden
zijn bekende creatieve of wetenschappe-
lijke Nederlanders, waaronder kinderboe-
kenschrijver Paul van Loon, die de
campagne met succes ondersteunden.

Webcam in Waddinxveen Natuur-
monumenten en de Zoogdiervereniging
werkten samen om live-beelden van de
meervleermuizenkolonie in een bedrijven-
pand in Waddinxveen te laten zien via een
webcam. Vanaf 15 juni was de kolonie live
te volgen op de sites van Natuurmonu-
menten en de VLEN. De beelden geven een
unieke kijk in de wereld van vleermuizen in
een spouwmuur. Op beelden van de web-
cam is te zien hoe de dieren rondkruipen
en zich poetsen. Vooral rond de scheme-
ring is het interessant om de camerabeel-
den te volgen, dan trekken de vleermuizen
erop uit om te gaan eten. De webcambeel-
den worden niet meer live vertoond, maar
de hoogtepunten zijn permanent terug te
zien (zie ‘Verder lezen’).

Landelijke dag Een themadag vormde
op 16 april de aftrap van het Jaar van de
Vleermuizen, in het Ecodrome in Zwolle.
Tijdens diverse lezingen kregen de onge-
veer 150 bezoekers meer te horen over
vleermuizen. Onder andere hoe vleermui-
zen leven en wat mensen rondom hun
eigen huis zoal voor vleermuizen kunnen
doen. Uiteraard geldt dit niet alleen voor
het jaar 2011. Eén van de hoogtepunten
van de themadag was de presentatie van
het boek ‘Vleermuizen van Europa’: de
eerste Nederlandstalige versie (bewerkt
door Peter Lina) van het standaardwerk
‘Handbuch der Fledermäuse Europas’.
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Aanbieden van het vleermuisboek door Jacob van Olst aan Gitty Korsuize 
van de gemeente Utrecht. Foto Zoogdiervereniging
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Sunrise Survey In de maand juni is er
naar Engels voorbeeld een ‘Sunrise Sur-
vey’ gehouden. Onder het moto: “zet juni
op zijn kop, sta om 5 uur op” werd het al-
gemene publiek uitgenodigd om in juni één
keer vroeg op te staan en in de eigen wijk
naar zwermende vleermuizen te zoeken.
Waarnemingen konden worden doorgege-
ven met een invoermodule op de website.
Niet alleen zwermende vleermuizen wer-
den via de website gemeld, een belangrijk
aandeel van de meldingen bestond uit
mensen die vleermuizen in huis hadden of
weleens boven de tuin zagen vliegen. Wij
hopen dat deze mensen hierdoor gemoti-
veerd zijn geworden om vaker waarnemin-
gen aan ons door te geven.

Brochure De brochure ‘Vleermuizen ook
in uw tuin’ is inmiddels, met een oplage
van 50.000 exemplaren, op heel wat plaat-
sen in Nederland verspreid. 
In de brochure staan praktische tips en
wetenswaardigheden over vleermuizen.
Ook staat er een bouwtekening in om zelf
een vleermuiskast te maken. Bezoekers-
centra, verenigingen, maar ook individuele
personen konden deze brochure met infor-
matie over vleermuizen via de website
aanvragen en uitdelen bij activiteiten. Dit
gebeurde niet alleen bij bezoekerscentra
en excursies, maar ook bij buurtfeesten,
volkstuinen en spreekbeurten.  Op de web-
site is de brochure ook nog digitaal be-
schikbaar (zie ‘Verder lezen’). 

Vleermuiskasten
Vivara Natuurbeschermingspro-
ducten en vleermuisdeskundigen

van de Zoogdiervereniging hebben in
het kader van het Jaar van de Vleer-

muizen een nieuwe serie vleermuiskasten
ontwikkeld. Vleermuizen zoeken hun ver-
blijfplaatsen in onder meer gebouwen,

groeves of bomen. Maar een aantal
soorten kunnen ook gebruik
maken van door mensen ge-

maakte vleermuiskasten. Verschil-
lende soorten vleermuizen hebben
verschillende wensen voor een

kast. Dat verschilt bovendien tussen
de seizoenen. Sommige soorten krui-

pen graag in een nauwe spleet en ande-
ren hangen liever op een kluitje in een
holte. Er zijn daarom twee typen kasten:
platte en ruime kasten. Vleermuizen die
normaal in spouwmuren wonen, zitten
graag in platte kasten. Zoals de gewone
dwergvleermuis en de ruige dwergvleer-

muis. Boombewonende vleermuizen, zoals
gewone grootoorvleermuizen of rosse
vleermuizen wonen liever in ruime kasten.
De nieuwe vleermuiskasten hebben elk ei-

genschappen die voor speci-
fieke soorten en functies
geschikt zijn. Op de website

www.vivara.nl kunt u de vleer-
muiskasten bekijken en kopen.

Vleermuissymposium
Op zaterdag 29 oktober werd de jaarlijkse
studiedag van de Vleermuiswerkgroep Ne-
derland (VLEN) gehouden. In het kader van
het Jaar van de Vleermuizen was deze dag
opgewaardeerd tot tweejaarlijks Neder-
lands-Vlaams symposium. Dit symposium
werd georganiseerd door de Vleermuizen-
werkgroep van het Vlaamse Natuurpunt en
de VLEN. Het afwisselende programma
(zie ‘Verder lezen’) over diverse vleermuis-
onderwerpen trok ongeveer 170 bezoekers
naar Naturalis in Leiden. 

Vele handen Via deze weg willen we ie-
dereen bedanken die op welke wijze dan
ook een bijdrage heeft geleverd aan het
Jaar van de Vleermuizen. Vele handen
maken licht werk, zonder jullie hulp was
het Jaar van de Vleermuizen niet van ie-
dereen geweest en hadden we nooit zoveel
mensen kunnen vertellen over vleermui-
zen.

Deze campagne van de Zoogdiervereniging
is mogelijk gemaakt door financiering van
het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, vanuit de Regeling
Draagvlak Natuur.

Nacht van de Vleermuis Het hoog-
tepunt van het Jaar van de Vleermuizen
was de ‘Nacht van de Vleermuis’ afgelopen
zomer, van 26 op 27 augustus. Deze nacht
wordt jaarlijks door de VLEN georgani-
seerd, maar werd dit jaar samen met de
Zoogdiervereniging extra groots aange-
pakt.
Met een radiospotje werd heel Nederland
op de hoogte gebracht van de Nacht van de
Vleermuis. Het bedrijf Visual Noise (dat
audiovisuele producties maakt) en acteur
Loek Peters werkten belangeloos mee aan
de opname van een radiospotje. Visual
Noise verzorgde de techniek en opnames
en Loek Peters sprak het bericht in. Het
spotje werd vanaf half augustus op Radio
1, 2, 4 en 5 in totaal 364 keer uitgezonden.
Luister op de website naar het spotje (zie
‘Verder lezen’).
Tijdens de Nacht van de Vleermuis werden
op tientallen locaties verspreid door het
hele land excursies, lezingen en kinderac-
tiviteiten georganiseerd. Door de cam-
pagne waren er zeker zeventig extra
excursielocaties. Ondanks het regenach-
tige weer was de opkomst groot en waren
meerdere excursies vol. De Zoogdierver-
eniging was samen met het Wageningse
bedrijf Nieuwland, dat het fort beheert,
aanwezig op Fort bij Vechten. Er was een
kinderprogramma met knutselen, een
speurtocht en vleermuiskasten timmeren.
Deskundige Herman Limpens gaf een le-
zing over vleermuizen en het boekje ‘Dora
ondersteboven’ (gemaakt door Peter Twisk
en Herman Limpens) werd gepresenteerd.
Toen het bijna donker was vertoonde Ka-
miel Spoelstra beelden van vleermuizen en
konden aanwezigen ‘gewapend’ met een
batdetector het fort op voor een excursie.  
In het kader van de Nacht van de Vleer-
muis werd een fotowedstrijd georgani-
seerd. Deelnemers aan de Nacht werden
opgeroepen de leukste foto van de Nacht
van de Vleermuis in te sturen. Omdat
vleermuizen nogal lastig te fotograferen
zijn in het donker, ging het vooral om fo-
to’s van activiteiten. Als de foto maar een
indruk gaf van de eigen belevenissen tij-
dens de Nacht van de Vleermuis. Onder de
inzenders werd een aantal prijzen verloot. 

De boeken ‘Dora ondersteboven’ en 

‘Vleermuizen van Europa’ zijn te bestellen

in de webwinkel van de Zoogdiervereniging

(www.zoogdierwinkel.nl/). 

Leden krijgen 10% korting.

Verder lezen?

• Bekijk de hoogtepunten van de webcam: 
http://www.vleermuis.net/afbeeldingen-en-
video-s/hoogtepunten-webcam.html

• Download de vleermuizenbrochure: 
http://vleermuizen.zoogdiervanhetjaar.nl/
node/34

• Beluister het radiospotje:  
http://vleermuizen.zoogdiervanhetjaar.nl/
node/48

• Impressie van de vleermuisstudiedag:
http://www.zoogdiervereniging.nl/node/1163
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Nacht van de Vleermuis in Fort Vechten. 
Foto Paul van Hoof

Nacht van de Vleermuis in Fort Vechten. 
Foto’s  Paul van Hoof



Klap van de molen Deze site is niet
voor gevoelige zielen. Het ondersteunt een
artikel over interacties van vleermuizen
met windturbines en schuwt de harde fei-
ten niet. De site toont thermische beelden
van aanvaringen van vleermuizen met
windmolens en die komen hard aan. Om
van de emotie te bekomen kan je nadien
het Batlab bezoeken. Maak er kennis met
een nieuwe onderzoeksdiscipline: de aero-
ecologie. Vogels en vleermuizen vormen
voor de aero-ecologen een gewillig onder-
zoeksobject.
www.bu.edu/cecb/wind/video/

Sms’je van een muis Muizen zijn op
veel plaatsen ongenode gasten en worden

met allerlei wapens bestreden. Met in-
loopvalletjes kunnen de dieren levend wor-
den gevangen, maar het controleren van
de vallen vraagt veel tijd. Twee Duitsers
ontwikkelden daarom een val waarbij er
een sms-berichtje naar een mobiel tele-
foontoestel wordt verstuurd zodra de muis
zich in de val heeft laten vangen. Opmer-
kelijk daarbij is dat de muis het berichtje
op eigen kracht verstuurt. Je kan een
Duitstalige video over het systeem bekijken
op YouTube.
www.youtube.com/watch?v=SvRjr3e6oR0

Hersenenmuseum Er bestaan veel
methoden om zoogdieren op naam te
brengen, maar deze is wel buitengewoon:
door determinatie van de hersenen. Han-
dig voor verkeerslachtoffers. De website
toont één van de grootste verzamelingen
hersenen van zoogdieren. Daaronder zit-
ten tal van Europese soorten. Ze zijn netjes
geklasseerd op soortengroep en soort en
elk is voorzien van een fotootje van de her-
senpaninhoud en een dwarsdoorsnede
voor de kenners. De site biedt ook toegang
tot andere hersenenverzamelingen op het
internet.
http://brainmuseum.org/index.html

Wandelende streepjescode Zou
het niet gemakkelijk zijn, mochten we
zoogdieren kunnen determineren aan de
hand van een scan. Een digitaal fotootje

maken en gelijk door een analysepro-
grammaatje op soort of individu laten de-
termineren. Het lijkt misschien nog veraf
maar een eerste aanzet is alvast gegeven.
Enkele gewiekste Amerikanen ontwikkel-
den een biometrische database die de
identificatie van individuele zebra’s moge-
lijk maakt aan de hand van de streepteke-
ning op hun lichaam. Het werkt als een
streepjescode en laat toe om individuen
van elkaar te onderscheiden aan de hand
van hun strepenpatroon. Alleen jammer
dat we bij ons zo weinig gestreepte zoog-
dieren kennen.
www.kennislink.nl/publicaties/rondlo-
pende-streepjescodes
http://mayank.lahiri.me/papers/LahiriE-
tal_ZebraID11.pdf

Schieten, graven en mondje
dicht Terwijl natuurbeschermers geen
moeite sparen om een aantal sterk be-
dreigde diersoorten er bovenop te helpen,

HyperKORT Dirk Criel bespreekt op eigen wijze onderwerpen over zoogdieren.

laten anderen geen gelegenheid liggen om
diezelfde soorten kort te houden. Stroperij
is in Europa een enorm probleem en zorgt
ervoor dat het herstel van enkele zoog-
diersoorten moeizaam verloopt. Aan de
hand van het voorbeeld van de Scandinavi-
sche wolf worden de desastreuze effecten
van het stropen geschetst. Stropers zijn
verantwoordelijk voor de helft van de
sterfte bij wolven, daarbij wetende dat een
belangrijk deel van de illegale jachtprak-
tijken onontdekt blijft. Zonder stroperij had
de wolvenpopulatie al viermaal groter kun-
nen zijn.
http://rspb.royalsocietypublishing.org/con-
tent/early/2011/08/08/rspb.2011.1275.full.
pdf

Terug naar de wildernis Rewilding
Europe wil in Europa op grote schaal

nieuwe natuurgebieden creëren waarin
spontane, natuurlijke processen hun gang
kunnen gaan. Gelijkaardige initiatieven
vinden we in verschillende Europese lan-
den terug, maar hier wordt hoger gemikt.
De lat wordt hoog gelegd: 1 miljoen hecta-
ren wildernis tegen 2020 die minstens 10
natuurgebieden omvatten van bijzondere
ecologische waarde. Er moet nog wat ge-
duld geoefend worden, maar ondertussen
kan je de vorderingen op de voet volgen via
website, tweet, blog en nieuwsbrief.
http://rewildingeurope.com

Terug naar de oertijd Veel natuur-
liefhebbers dromen van een natuur waarin
ecologische processen de vrije loop krijgen
en waarin het geheel van natuurelementen
aanwezig is. Er zijn er echter die nog een
stapje verder gaan en eraan denken de af-
stammelingen van de pleistocene mega-
fauna of hun meest nabije equivalenten te
herintroduceren. Opnieuw tijgers en oli-
fanten op eigen bodem lijkt een verge-
zochte gedachte, maar enkele van de

voorstellen zijn dat geenszins. Een intro-
ductie op het thema vind je op de Engelse
Wikipedia-site.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pleisto-
cene_Rewilding

Radio walvis Over de intelligentie van
dolfijnen valt niet te twisten. Alleen de
mens gaat hen op dat vlak voor, al betwij-

fel ik dat bijwijlen. Wetenschappers doen
al het mogelijke om het piepen en fluiten
van de ‘dolfijnentaal’ te ontcijferen. De
website ‘Speak Dolphin’ � bericht over de
resultaten van dit onderzoek. Dat gaat met
rasse schreden vooruit. Er is zelf sprake
van heuse dialecten. Jij en ik kunnen de
onderzoekers helpen door te zoeken naar
gelijkenissen en verschillen tussen de ge-
luiden om op die manier dialecten te on-
derscheiden. Geluiden van orka's en
grienden zijn te beluisteren op ‘Whale

FM’ � en moeten bepaalde taallijnen op-
leveren. Benieuwd of er een echte taal uit
groeit of dat het blijft bij onbegrijpelijk ge-
zwets.
� http://speakdolphin.com/home.cfm 
� http://whale.fm/

Op het goede spoor Ben je wel eens
het spoor bijster ? Je hebt aanwijzingen
over de aanwezigheid van een of ander
zoogdier gevonden, maar je raakt er niet
uit. Wat voor beest kan dat toch zijn ? Om
het gepieker te stoppen, kan je een spo-
renboek raadplegen ofwel de zoekmachine
‘Zoogdiersporen’ raadplegen. Handig voor
wie een smartphone heeft. Er staan op de
site enkele handige tips zoals het gebruik
van de sporenformule. Mocht het dan toch
niet lukken dan kan je nog altijd de auteur
van de site om raad vragen.
www.diersporen.info/index.php?inhoud=in
dex

Om misselijk te worden In de Be-
nelux zijn we - althans officieel  - al een
tijdlang verlost van het gebruik van niet-
selectieve vangtuigen zoals stroppen. Maar
buiten onze landsgrenzen is de toepassing
ervan nog steeds in zwang, onder meer in
het anders zo vrijgevochten Schotland.
Momenteel loopt er een campagne die met
overtuigende argumenten een algeheel
verbod ervan bepleit. Het pleidooi wordt
uitvoerig onderbouwd met tekst en beeld.
www.onek ind .org/ take_act ion/cam-
paigns/snare_free/
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BOEKEN

Reeën. 
Toekomst in
Nederland
Uitgave Vereniging Het Reewild

bij gelegenheid van haar 60-

jarig jubileum in 2011.

Geert Groot Bruinderink 

Dit boek verscheen al weer even terug,
maar bestrijkt zo’n belangwekkend vak-
gebied dat bestudering tijd vergde. Het is,

met uitzondering van de laatste hoofd-
stukken, een anoniem geschreven en
schitterend geïllustreerd verenigingsboek
geworden. Felicitaties aan de vereniging.
Daarmee mag je gezien worden en het
verbaast dan ook dat de vereniging zich
niet duidelijker profileert met adres, doel-
stelling en missie. Naast stilstaan bij haar
60-jarig jubileum wil de vereniging met dit 

boek een lans breken voor een ander doel,
namelijk om het aantal aanrijdingen met
reeën te verminderen. 
Dat had wat bondiger gekund en een inte-
gratieslag gericht op het voorkomen van
doublures en meer samenhang tussen de
hoofdstukken was welkom geweest.  Het
boek is goed nieuws voor de ‘knopbokjes’:
werd vroeger geadviseerd om ze dood te
schieten, thans is de boodschap wat ge-

nuanceerder: er kan nog een zesender uit
groeien! Dat is dan opgelost, maar veel
andere vraagstukken niet. Hoe weet je bij-
voorbeeld hoeveel reeën ergens zitten en
als je dit niet precies weet, hoe bepaal je
dan het afschot? En als je het wél weet,
waarom dan geen landelijke dichtheden-
kaart opgenomen in het boek? Wat is een
leefgebied en hoe wordt dat begrensd? Is 

niet heel Nederland leefgebied voor de-
zelfde populatie?  Hoe is de geslachtsver-
houding onder de levende en onder de
geschoten dieren? Zit daarin wellicht een
deel van de verklaring dat, ondanks het
afschot, de stand nog steeds in welhaast
alle provincies toeneemt? Wat is het nut
van een vertraagde implantatie van de be-
vruchte eicel en komt dat alleen bij reeën
voor? En waarom elk jaar een nieuw

gewei, dat is toch verspilling van minera-
len, te meer omdat het in de winter wordt
ontwikkeld. Worden de benodigde mine-
ralen aan het skelet onttrokken? Waarom
afschot van bokken in de bronst, die toch
bij voorkeur ongestoord moet verlopen.
Naar natuurlijke predatie werd een hoofd-
stuk vernoemd, maar er wordt niets over
gezegd. Vossen en wilde zwijnen kunnen

belangrijk zijn in de beperking van de aan-
tallen reeën en belangrijk wellicht, dank-
zij succesvol natuurbeheer elders in
Europa, met name Duitsland, staat de
wolf aan onze poort en volgens sommigen
is hij al binnen. En gek op reeën dat die is!
Een kwestie van anticiperen. 
Bezwaarlijk is dat veel zaken met grote
stelligheid worden beweerd zonder dat
daarbij een bron  wordt genoemd. Dat
biedt een vrijbrief om selectief te shoppen
en het geschreven woord is machtig. Als
je daar doorheen kijkt vind je per saldo
weinig over de negatieve gevolgen voor de
land- , tuin- en bosbouw, over onrust die
ontstaat bij hoge dichtheden, over de re-
latie met rund, edelhert, paard en wild
zwijn, over welzijnsgrenzen die worden
overschreden en over het gebrek aan
ruimte voor natuurlijke processen als
aantalsregulering door voedselaanbod,
migratie en dispersie. Ook is er weinig
aandacht voor terreinbeheerders die wel
ruimte aan die processen willen bieden en
geen reeënafschot willen. Er wordt alleen
gesteld dat dit fout kan uitpakken voor de
verkeersveiligheid (verzekeren?). Als ge-
volg van dit al loopt het geheel ten slotte
gierend uit de bocht waar het gaat om een
cruciale factor, de uitgangspunten (pij-
lers) van het Deltaplan met als auteur Rob
Borst. Belangrijkste uitgangsgpunt voor
Borst is: beheer! Immers alleen dan heb-
ben we de aantallen in de hand. Daarbij

plaatste ik hierboven al een kanttekening:
immers, ondanks beheer namen en
nemen de aantallen en daarmee als regel
ook de dichtheden van reeën toe. En stel
nu eens dat weinig tot niets bekend is over
het effect van afschot op die aantallen,
zoals gesuggereerd in het zeer lezens-
waardige hoofdstuk van Spek, dat het af-
schot plaatsvindt in de marge van de
natuurlijke sterfte? Wat dan? Een vrijbrief
dus. Een ander uitgangspunt is het Ree
als indicator voor de biodiversiteit. Inder-
daad, een ree is gebaat bij een grote di-
versiteit aan landschaps- en vegeta-
tietypen en -structuren, een pioniersoort
van randen en open plekken. Van Haaften
beklemtoont dit nog eens in het boek. Niet
alleen vanwege de diversiteit aan voedsel,
maar ook vanwege de relatief goede kwa-
liteit daarvan. Met het ouder worden van
een bos stijgt in het algemeen de biodi-
versiteit in dat bos, maar reeën zul je er
steeds minder treffen. Een groot scala
aan factoren speelt een rol bij het tot
stand komen van het verspreidingsgebied
van reeën en met hetzelfde recht zou je
het ree een cultuurvolger kunnen noe-
men, net als bijvoorbeeld de vos. Denk
aan de veldreeën in het Groningerland,
met in dat kale landschap de loden last op
hun schouders van het zijn van de indica-
tor voor biodiversiteit.  
Wat gaat de vereniging doen om dat
tweede, nobele doel te bereiken? Zonder

meer goed is het pleidooi voor een betere
monitoring, bij voorkeur ruimtelijke moni-
toring indachtig artikel 10 van het Besluit
Faunabeheer. Dit geldt ook voor het in-
zicht dat de beheerder over provincie-
grenzen heen moet kijken. Minder goed
begrijp ik de toevlucht tot ‘standverho-
gende maatregelen’ als het aanleggen van
landschapselementen en maatregelen ter
verbetering van het landschap specifiek
voor reeën. Leidraad van het boek is toch
dat er al teveel zijn. Het wordt sympathie-
ker waar wordt gesteld dat dit meerdere
soorten moet dienen en dat dit wordt op-
gepakt met de Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap en de Unie van Land-
schappen. En is het opleggen van een
landsdekkend uniform beheer echt wat
we willen? Diversiteit in beheer, inclusief
geen beheer, levert toch een veel aan-
trekkelijker landsbeeld op. 
Ooit schreef Wil Huygen samen met Rien
Poortvliet het boek ‘Alleen voor jagers’.
Heel kort daarna, wegens groot succes,
volgde het boek ‘Niet alleen voor jagers’
met dezelfde tekst en tekeningen. Dat is
met dit boek onmogelijk. Daarom, sluit
andersdenkende partijen niet uit. Daar-
mee is geen ree gediend en sneeuwt de
hoofddoelstelling onder.

Geert Groot Bruinderink is medewerker
van Alterra.
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Cursusprogramma 2012 voor
professionals
De Steunstichting VZZ organiseert in
2012 diverse cursussen voor professio-
nals. Nieuw dit jaar is de cursus ‘La-
nenbeheer voor vleermuizen’ in
Noord-Brabant in samenwerking met
Probos. Andere cursussen die dit jaar
op het programma staan zijn de ‘WABO-
workshop Natuur’ (samen met Ekotree),
‘Herkennen van potentiële vleermuis-
waarden in het kader van quickscans en
ander ecologisch vooronderzoek’ en
‘Vleermuizen en Planologie’. Ook zal er
komend voorjaar een meerdaagse bat-
detectorworkshop worden gegeven. 
Data en nadere informatie zijn te vinden
op www.zoogdiervereniging.nl

Landelijke Zoogdierdag en
ALV op 21 april
Op zaterdag 21 april a.s. organiseert de
Zoogdiervereniging haar Landelijke
Zoogdierdag en de Algemene Ledenver-

gadering. Dit jaar staat deze themadag
in het teken van het Jaar van de Bever.
Deze dag wordt in Nijmegen gehou-
den. Op het programma staan verschil-
lende lezingen over bevers en andere
watergebonden zoogdieren zoals de
otter. Kijk voor het programma en infor-
matie over hoe aan te melden op
www.zoogdiervereniging.nl.

Zoogdiervereniging heeft
nieuwe voorzitter en directeur
Omdat voorzitter Jacob van Olst aan het
eind van zijn derde termijn was geko-
men en directeur Jos Teeuwisse met
pensioen ging, zijn er afgelopen tijd voor
hun posities nieuwe personen gezocht. 
Inmiddels is Hans van Dord benoemd
als de nieuwe voorzitter van de Zoog-
diervereniging en Steunstichting VZZ (de

werkorganisatie van de vereniging).
Hans van Dord is nieuw voor de Zoog-
diervereniging, maar zeker niet voor de
wereld van de Particuliere Gegevensbe-
herende Organisaties (PGO’s). Momen-
teel is hij ook voorzitter van FLORON en
eerder was hij een lange periode voor-
zitter van SOVON. Inmiddels is hij ge-
pensioneerd, daarvoor werkte hij bij
Arcadis en de Rijksdienst voor de IJs-
selmeerpolders. Rob van Westrienen is
directeur a.i. van zowel de vereniging als
de werkorganisatie geworden. Rob van
Westrienen blijft daarnaast ook direc-
teur van RAVON. Rob was sinds sep-
tember 2011 al interim bedrijfsleider bij
de Steunstichting VZZ, zodat Jos Teeu-
wisse deels kon worden vrijgemaakt om
de samenwerking tussen de werkorga-
nisaties van de Zoogdiervereniging en
RAVON te onderzoeken. Deze samen-
werking zal naar verwachting steeds
meer vorm krijgen, met het huidige in-
terim directeurschap als duidelijk voor-
beeld daarvan. Rob van Westrienen is
zowel directeur a.i. van de vereniging als
van de werkorganisatie. In de dagelijkse
praktijk zal Stefan Vreugdenhil als MT-
lid bij de werkorganisatie optreden als
contactpersoon voor verenigingszaken.

Beverwerkgroep Nederland
heet voortaan Calutra!
2012 is door de Beverwerkgroep en
Zoogdiervereniging uitgeroepen tot het
Jaar van de Bever. Ondanks dat beide
momenteel erg druk bezig zijn met het
organiseren van het ‘Jaar van de Bever’,
is er toch nog tijd voor ander heugelijk
nieuws. Vanaf heden gaat de Bever-
werkgroep haar werkveld uitbreiden en
ook aandacht besteden aan een ander
Nederlands watergebonden zoogdier:
de otter! Natuurlijk dekt de naam Be-
verwerkgroep hierdoor de lading niet
meer. De werkgroep zal dus in de toe-

komst door het leven gaan onder de
naam ‘CaLutra: Bever- en otterwerk-
groep Nederland’. Deze nieuwe naam is
ontstaan uit een samenvoeging tussen
de Latijnse namen van de bever en
otter, respectievelijk Castor fiber en
Lutra lutra. Dat de samenvoeging van
otter en bever in één werkgroep zo gek
nog niet is, hebben de dieren de afgelo-
pen tijd zelf bewezen door de recente
vondst van een otter in een oude bever-
burcht in het Zuidlaardermeer! We
hopen in de toekomst op meer plaatsen
zo’n mooie samenwerking tussen de
dieren te gaan zien als beide soorten
zich verder door Nederland verspreiden.
Op 21 april is de officiële aftrap van het
Jaar van de Bever tijdens de Landelijke
Zoogdierdag. Deze dag staat in het
teken van de bever en andere waterge-
bonden zoogdieren. Kijk voor meer in-
formatie op www.zoogdiervereniging.nl.

Afscheid Jos Teeuwisse
Na zes jaar directeur te zijn geweest van
de Zoogdiervereniging en Steunstichting

VZZ nam Jos Teeuwisse op 27 januari
officieel afscheid. Bij zijn vertrek werd
stilgestaan tijdens een minisymposium
‘De toekomst van de natuursector. Di-
verse sprekers gaven vanuit verschil-
lende invalshoeken hun visie op dit
thema. De presentaties zijn terug te vin-
den op de website. Namens de collega’s

Kort nieuws

NEDERLAND

Hans van Dord

Foto Willy de Koning

Twee vleermuizen op stelten bieden het cadeau
aan. Foto Herman Limpens

Film

De dvd bevat drie documentaires, alle-
maal gefilmd door Willy zelf. De kortste is
voor een leeftijdsgroep van 5-8 jaar (15
minuten), de volgende voor 9-12 jaar (20
minuten) en de langste (30 minuten) voor
volwassenen. Het brengt het wel en wee
van de Limburgse bever (en zijn omge-
ving) in ieder geval prachtig in beeld!
De dvd-hoes ziet er erg leuk uit. Het menu
daarentegen herinnert je er helaas wel
aan dat de dvd in eigen beheer is uitgege-
ven. Gelukkig laten de beelden uit de do-
cumentaires je dat weer helemaal
vergeten. Alle drie de delen zitten vol met
mooie, soms ook erg grappige filmpjes
van Nederlands grootste knaagdier. Ook
de feitjes die Willy erbij vertelt zijn erg

leuk om te horen, zeker voor mensen die
nog niet zo veel van bevers weten. Helaas
heeft Willy moeite om het enthousiast
over te brengen door de ietwat overdreven
articulatie, waardoor het soms wat lang-
dradig wordt. Gelukkig hoeft dit geen be-
lemmering te zijn door de mooie beelden.
Je kan niet naar deze beelden kijken zon-
der verliefd te worden op dit lompe dier.
En ook de stukjes waarin niets wordt ver-
teld worden begeleid door goed passende
muziek. 
Zelf vond ik de versie van 20 minuten het
leukst om naar te kijken. Iets minder
strak dan de documentaire voor volwas-
senen, maar wel met alle vergelijkingen
van de beelden die ook in de versie voor 

de jongste kijkers
zitten. Vooral het mu-

ziekje onder de wandelende
bever maakte me erg aan het la-

chen. Aangezien ik zelf geen ervaring heb
met kinderen, kan ik moeilijk inschatten
in hoeverre de leeftijdscategorieën klop-
pen bij de tekst, maar ik denk dat het wel
goed zit. Ideaal dus om tijdens biologie-
lessen op basisscholen te vertonen.
Het is niet een film die je ’s avonds met
wat chips op de bank kan bekijken, maar
zeker wel een erg leerzame en mooi ge-
filmde documentaire. Willy de Koning is
natuurlijk geen David Attenborough, maar
als je zulke leuke, sprekende beelden
weet te filmen, is dat ook niet nodig.
Laat ik afsluiten met de opmerking dat ik
het absoluut niet eens ben met wat er op
de voorkant van het hoesje staat: “Ooit
zelf een bever gezien? Nee? Kijk dan
gauw, want op deze films zijn voldoende
bevers te zien!” Ik heb al vaker bevers en
hun bouwwerken gezien, maar ik vond het
nog steeds leuk om de dvd te bekijken!
Het is dus zeker niet alleen leuk voor
mensen die nog nooit een bever hebben
gezien.

De dvd is voor €15,00 (excl. verzendkos-
ten) per e-mail te bestellen via 
willydekoning@home.nl

Dvd ‘Bevers in Nederland’
Als voorzitter van de Beverwerkgroep Nederland had ik al veel ge-

hoord over de erg leuke nieuwe filmpjes van Willy de Koning. Maar

ik had, tot mijn grote spijt, de dvd nog niet onder ogen gehad. Ik

was dan ook blij verrast toen ik gevraagd werd om de DVD te be-

kijken en een recensie over te schrijven, eindelijk kon ik mijn

nieuwsgierigheid uitleven.

Jolanda Snellenberg

Nieuws van de Zoogdiervereniging (Nederland) en van de 
Zoogdierenwerkgroep en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt (Vlaanderen).



kreeg Jos een batdetector aangeboden
door twee bijzonder gasten. 

Nieuwe werkgroepen 
Zoogdiervereniging
De Zoogdiervereniging heeft twee
nieuwe werkgroepen. De eerste, de
Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-
Holland is weliswaar geen onbekende
maar was geen officiële werkgroep van
de Vereniging. Mede door de samen-
werking rondom het Zoogdieratlas.nl
project in Zuid-Holland heeft de Zoog-
dierenwerkgroep Zuid-Holland besloten
zich bij de Zoogdiervereniging aan te
sluiten. De KNNV Delfland heeft zich
eveneens aangesloten bij de Zoogdier-
vereniging. Ook enkele andere provinci-
ale werkgroepen hebben aangegeven
zich graag te willen aansluiten bij de
Zoogdiervereniging, waar wij uiteraard
voor openstaan.

Batlife Europe
De Zoogdiervereniging heeft afgelopen
zomer samen met de Duitse NaBu en de
Engelse Bat Conservation Trust een
nieuwe internationale non-profit organi-
satie opgericht: Batlife Europe. Dit is
een samenwerkingsverband van natio-

nale vleermuisbeschermende organisa-
ties uit heel Europa en zal zich, zoals de
naam al zegt, bezighouden met de be-
scherming van vleermuizen. Het gaat dit
doen door informatie tussen nationale
vleermuisorganisaties uit te wisselen,
Europese beschermingskansen en -ac-
ties te identificeren, voor bescherming
noodzakelijke gegevens te verzamelen
en beheren, zijn leden helpen met het
opleiden van vrijwilligers, het schrijven
en uitvoeren van beschermingsplannen
en het ontwikkelen van onderzoeks- en
beschermingprotocollen. Natuurlijk
worden deze zaken afgestemd met Eu-
robats, het samenwerkingsverband van
overheden die de Bats Agreement heb-
ben ondertekend.  Op dit moment heb-
ben zich meer dan 30 vleermuisvereni-
gingen aangesloten en zijn de eerste ac-
ties al uitgevoerd: een protest gericht op
opnames van een actiefilm in een van de
belangrijkste vleermuisverblijven in Bul-
garije, en het opstellen van een interna-

Even voorstellen...

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Rob van Westrienen en sinds 1 januari
2012 interim directeur van de Zoogdiervereniging en de werkorganisatie. Ik
volg Jos Teeuwisse op die per dezelfde datum afscheid heeft genomen.

Ik doe dit voor anderhalve dag in de week, de andere taken van Jos worden
door andere MT-leden overgenomen. De rest van de week ben ik directeur van
RAVON, de collega-organisatie die zich bezighoudt met onderzoek aan en be-
scherming van reptielen, amfibieën en vissen. Hiervoor heb ik gewerkt bij Het
Natuurloket, Wetlands International en het (voormalige) ministerie van LNV.
Daarvoor heb ik Biologie gestudeerd in Amsterdam met als specialisatie Eco-
hydrologie. Ik kijk inmiddels al meer dan 30 jaar naar vogels, maar ook an-
dere diergroepen (zoogdieren, vlinders, amfibieën, …) hebben mijn warme
belangstelling. Ik ben getrouwd, heb twee zoons en woon in Nijmegen. Ik kom
te weinig buiten, maar compenseer het enigszins doordat ik sinds een jaar
hardloop in het mooie Rijk van Nijmegen en af en toe werk in het landschap.

Ongeveer een jaar geleden kwamen Jos en ik te spreken over de verande-
rende wereld om ons heen: de financiële crisis en een sterk veranderende po-
litieke wind, zeker voor wat betreft natuur. Wat ons allebei enorm stoorde
was het volledige gebrek aan reactie hierop van de natuursector. We vonden
dat er iets moest veranderen in die sector. Door veel intensiever samen te
werken en door over je eigen schaduw heen te stappen, zouden de natuuror-
ganisaties sterker worden en veel beter als één sector kunnen opereren. 

We zijn dicht bij huis begonnen: waar zouden de Zoogdiervereniging en
RAVON elkaar kunnen versterken? Wij kwamen er op uit dat intensieve sa-
menwerking van de werkorganisaties voordeel kan opleveren omdat we op-
drachtgevers beter kunnen bedienen, een hogere kwaliteit producten kunnen
leveren, robuustere organisaties worden en de ondersteunende diensten effi-
ciënter kunnen werken. Hierdoor komt er meer geld en tijd beschikbaar voor
het realiseren van onze doelstelling: het beschermen van zoogdieren en hun
leefomgeving. Belangrijk uitgangspunt is hierbij overigens dat de beide orga-
nisaties zelfstandig blijven en hun eigenheid bewaren. 

Het bestuur van de Zoogdiervereniging en de Raad van Toezicht van RAVON
zijn ook van mening dat intensievere samenwerking deze voordelen kan ople-
veren. De komende maanden gaan we deze samenwerking verder vormgeven
en zult u er zeker meer van horen!

Rob van Westrienen
Interim directeur Zoogdiervereniging

C O L U M N
tionale vleermuisindex, gebaseerd op
wintertellingen uit heel Europa. Meer
informatie vindt u op www.batlife-eu-
rope.info of kunt u opvragen bij
info@jasjadekker.nl (vicevoorzitter) of
stefan.vreugdenhil@zoogdiervereni-
ging.nl (contactpersoon Zoogdiervereni-
ging).

Nieuwe natuurwet
Het ministerie van EL&I werkt al enige
tijd aan een nieuwe natuurwet, waarbij
de huidige natuurbeschermingswetten
worden samengevoegd. Net als vrijwel
alle andere natuurorganisaties zijn wij
van mening dat te veel soorten en leef-
gebieden hun bescherming verliezen.
Daarom is de Zoogdiervereniging
samen met tientallen andere organisa-
ties zeer actief in een lobby voor een be-
tere natuurwetgeving. In dat verband
zijn wij meerdere keren aanwezig ge-
weest bij gesprekken met staatssecre-
taris Bleker. Op het moment van
schrijven (medio februari) is nog niet
helemaal duidelijk hoe de wet er precies
uit komt te zien, maar wel dat aan be-
langrijke eisen nog niet tegemoet wordt
gekomen. Wij blijven daarom met onze
partners aandacht vragen voor de voor-
genomen plannen, bij de politiek en het
algemeen publiek. 

VLAANDEREN

10 jaar Natuurpunt en 
Zoogdierenwerkgroep
Op 10 december 2011 vierde Natuur-
punt haar tienjarig bestaan. Toen tien
jaar geleden de natuurverenigingen De
Wielewaal en Natuurreservaten fusio-
neerden tot Natuurpunt, werd ook de
Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep op-
gericht. Hiermee werd het in 1998 op-
gestarte ‘Samenwerkingsverband
Zoogdiereninventarisatie’ officieel ge-
maakt. Dit was een samenwerking tus-
sen de Jeugdbond voor Natuur en
Milieu (JNM), de Zoogdierenwerkgroep
van De Wielewaal, de Vleermuizenwerk-
groep van Natuurreservaten, de Kerk-
uilwerkgroep van Vogelbescherming en
het Instituut voor Natuurbehoud (IN, nu
INBO). De wortels  van de Zoogdieren-
werkgroep moeten we evenwel verder
terug in de tijd zoeken toen in 1976 in de
schoot van de Wielewaaljongeren - de
jeugdafdeling van De Wielewaal - de

‘Vlaamse Zoogdierenwerkgroep’ werd
opgestart. Algauw ontgroeide deze de
jongerengroep tot een volwaardige
werkgroep voor alle geïnteresseerden in
zoogdieren. In 2001 startte de Natuur-
punt Zoogdierenwerkgroep met projec-
ten rond enkele soorten zoals eekhoorn
en hamster, maar ook gegevens rond de
verspreiding van zoogdieren in het alge-
meen werden verzameld, wat in 2004
resulteerde in een Zoogdierenatlas. In
2005 werd Zoogdier een Vlaams-Neder-
lands tijdschrift en konden Natuurpunt-
leden voortaan goedkoper een
abonnement nemen. In datzelfde jaar
werd de eerste versie van de website
www.zoogdierenwerkgroep.be gelan-
ceerd, die ondertussen in 2011 een face-
lift gekregen heeft. Enkele jaren later, in
2008, was de Zoogdierenwerkgroep toe
aan een doorstart en heel wat nieuwe
impulsen (en bestuursleden) kwamen
er onder leiding van voorzitter Paul Van
Daele. Soortbescherming- en monito-
ringprojecten werden nieuw leven in ge-
blazen, allerlei belevingsactiviteiten
werden georganiseerd en tegelijkertijd
werd ook steeds meer beleidsmatig ge-
werkt met bijvoorbeeld een geslaagde
‘ottercampagne’. De Zoogdierenwerk-
groep zal zich ook in de toekomst blij-
ven inzetten voor monitoring,
bescherming en een beter beleid voor
zoogdieren. Een inzet die, gezien de re-
cente ontwikkelingen in verband met de
hamster en vos in Vlaanderen, meer
dan ooit nodig is.  

Vos in Vlaanderen vogelvrij
verklaard
Jammer genoeg moeten we weer slecht
nieuws melden in verband met de vos in
Vlaanderen. Op 13 januari 2012 besliste
de Vlaamse regering, op voordracht van
Vlaams minister van Leefmilieu en Na-
tuur Joke Schauvliege, tot een uitbrei-
ding van de jachtmogelijkheden op de
vos, zogezegd om de schade van vossen
op kleinvee tegen te gaan. De vos kon in
Vlaanderen al bejaagd worden van 1 ok-
tober tot en met 14 februari, maar in het
nieuwe besluit is de vos ook opgenomen
in de ‘bijzondere bejaging’. Deze regel-
geving bestond al voor soorten als ever-
zwijn, wilde eend, konijn en houtduif en
voorziet de mogelijkheid tot bejaging
van deze soorten buiten de reguliere
jachtopeningstijden om schade te voor-
komen. Dit kan enkel onder wat de mi-
nister ‘strikte voorwaarden’ noemt. De

bijzondere bejaging moet optreden bin-
nen een straal van 500 m van waar de
schade verwacht kan worden en er
moet 24 u op voorhand een e-mail ge-
stuurd worden naar het Agentschap
voor Natuur en Bos (meldingsplicht)
met daarin een motivatie voor de beja-
ging. 
De minister verwijst naar een unaniem
advies van de Minaraad dat zou aange-
ven dat bijzondere bejaging de beste
manier is om te reageren op het toege-
nomen aantal schadegevallen door vos-
sen. De minister heeft dit advies
blijkbaar selectief gelezen, want de Mi-
naraad adviseert volstrekt niet dat dit de
beste manier is om op de problematiek
te reageren. De Minaraad heeft gewe-
zen op de mogelijkheden binnen de be-
staande wetgeving, maar daarbij
duidelijk gesteld dat eerst het begrip
‘schade’ (aan neerhofdieren) duidelijk
moet gedefinieerd worden en welke pre-
ventieve maatregelen ter bescherming
van neerhofdieren eerst moeten geno-
men worden. De minister zet met haar
besluit duidelijk niet in op preventie,
maar geeft ermee toe aan een kleine
jachtlobby die voor alle houders van
neerhofdieren meent te kunnen spre-
ken. Stel je deze nieuwe regelgeving
eens voor in het dichtbevolkte Vlaande-
ren met overal lintbebouwing. Alle vos-
sen zouden nu preventief mogen
verwijderd worden uit een gebied van
500 m rond alle kippenhokken… On-
danks wat de minister in haar persbe-
richt beweert, heeft ze de vos in
Vlaanderen wel degelijk vogelvrij ver-
klaard. Meer informatie: www.zoogdie-
renwerkgroep.be > Zorgen >
Beschermingsacties > Vossenbeheer

Vos. Foto BARD87
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Veldwerkgroep Nederland
Eric Thomassen, Middelstegracht 28, 2312 TX Leiden, 071-5127761, 
veldwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Materiaaldepot Veldwerkgroep
Jan Alewijn Dijkhuizen, materiaal@zoogdiervereniging.nl

Vleermuiswerkgroep Nederland
Anne-Jifke Haarsma, p/a Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen, 023-5472583, 
vleermuiswerkgroepnederland@zoogdiervereniging.nl
www.vleermuis.net

Werkgroep Zoogdierbescherming
Marijke Drees, p/a Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen, 024-7410500, 
info@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Boommarter Nederland
Ben van den Horn, Celsiusstraat 4, 3817 XG Amersfoort, 033-4625970, 
boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Zeezoogdieren
Jan Willem Broekema, Brikkenwal 20, 2317 GT Leiden, 
jw@broekema.info

Werkgroep Kleine marterachtigen
Tim Hofmeester, p/a Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen,
werkgroep-kleine-marterachtigen@zoogdiervereniging.nl

Beverwerkgroep / Calutra
Gerrit Kolenbrander, Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen, 024-7410500
beverwerkgroep@gmail.com

Zoogdierwerkgroep Zeeland
Nanning-Jan Honingh, Schoondijkse dijk 35, 4438 AE Driewegen, 0113-403259,
nanning-jan.honingh@slz.landschapsbeheer.nl

Zoogdierwerkgroep Overijssel
Annelies van der Blij, p/a Natuur & Milieu Overijssel, Stationsweg 3, 
8011 CZ Zwolle, 038-4250979, blij@natuurmilieu.nl

Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland
Hazelaarstraat 121, 2563 VK Den Haag, 070-3652811

Redactie wetenschappelijk tijdschrift LUTRA
p/a Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen, 024-7410500, 026-3705318,  
lutra@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep KNNV Delfland
Geert van Poelgeest, p/a afdelingdelfland@knnv.nl

VLAANDEREN
Natuurpunt

Natuurpunt Studie
Goedele Verbeylen, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, 
015/297244, goedele.verbeylen@natuurpunt.be

Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep
info@zoogdierenwerkgroep.be, www.zoogdierenwerkgroep.be

Natuurpunt Vleermuizenwerkgroep
Alex Lefevre, Klissenhoek 85, 2290 Vorselaar, 014-516201, 
vleermuizenalex@yahoo.com, www.natuurpunt.be/vleermuizenwerkgroep

JNM Zoogdierenwerkgroep
Daan Dekeukeleire, Polderdreef 37, 9840 De Pinte, 0474-488979, 
daan@jnm.be, www.jnm.be
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De Zoogdiervereniging heeft een 
webwinkel geopend:

www.zoogdierwinkel.nl 
Neem eens een kijkje en

• bestel boeken
• download oude nummers van Zoogdier
• lees rapporten van de werkorganisatie
Leden krijgen 10% korting!

Kijk ook eens op Zoogdierwinkel.nl 
Bijvoorbeeld voor dit leuke boek 

‘Zeg kleine bever’
voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Bij het boek zit een CD met een 
meezingliedje van Ivo de Wijs!

Speciale prijs 
in het kader van het 
Jaar van de Bever: €9,95.
(t/m 15 juni 2012)
De normale prijs van dit boek is €14,95.

17 en 14 april Cursus ‘Herkennen van potentiële vleermuis-
waarden’
Tijdens deze cursus leren deelnemers hoe ze overdag van een ge-
bouw of gebied de potentiële waarden voor vleermuizen zo goed
mogelijk kunnen inschatten. De workshop bestaat uit twee dagen
waarbij theorie en praktijk gecombineerd worden.

21 april Landelijke Zoogdierdag en Algemene Ledenvergadering
De Landelijke Zoogdierdag zal in het teken staan van het ‘Jaar van
de Bever’. Naast de bever zal ook aandacht zijn voor andere wa-
tergebonden zoogdieren. Tijdens deze Algemene Ledenvergade-
ring komen onder meer de jaarcijfers over 2011 aan bod.

22 t/m 25 mei Batdetectorworkshop Zuid-Limburg
De workshop is een afwisseling van presentaties overdag en veld-
werk 's nachts. De presentaties gaan in op het gebruik van de bat-
detector bij vleermuisonderzoek en hoe de verschillende soorten
te determineren zijn. Tijdens het nachtelijk veldwerk wordt onder
deskundige leiding de theorie in praktijk gebracht. Ook goed be-
reikbaar vanuit Vlaanderen!  

27 mei Wild Vlaanderen
Hét zoogdierenevenement van het jaar in Vlaanderen. Met zoog-
dierspeurtochten, een zoogdiereninfomarkt en heel wat andere ac-
tiviteiten vraagt de ZWG aandacht voor aaneengesloten natuur.

11 juni WABO-workshop Natuur
De workshop gaat in op de achtergronden van wet- en regelgeving
voor natuur dichtbij huis: Flora- en faunawet en Kapverordenin-
gen. Praktische tips en richtlijnen voor een zorgvuldige beoorde-
ling van aanvragen zijn het gevolg. ‘s Middags worden de regels en
richtlijnen getoetst in de praktijk. Uiteraard is er ook aandacht voor
de in ontwikkeling zijnde Wet natuurbescherming.

25 augustus Europese Nacht van de Vleermuis

27 oktober VLEN-dag
Ook in 2012 organiseert de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN)
weer de jaarlijkse VLEN-dag. Houd www.vleermuis.net en
www.zoogdiervereniging.nl in de gaten voor meer informatie over
het programma en de locatie.

6, 13 en 20 november Cursus ‘Vleermuizen en planologie’
Cursisten beschikken na afronding van de cursus over actuele ken-
nis van ecologie en landschapsgebruik van de Nederlandse vleer-
muizen, de wetgeving en inventarisatiemethoden en kunnen deze
kennis inzetten in hun eigen planologische processen.

17 november Algemene Ledenvergadering
Tijdens deze najaarsledenvergadering worden onder meer de be-
groting
en jaarplan voor 2012 besproken.

Ga voor actuele informatie naar onze websites:
www.zoogdiervereniging.nl 
www.zoogdierenwerkgroep.be

aanbieding

€9,95



Boommarter doet naam eer aan in De Wieden Ik woon in Wanneperveen, gelegen in het Nationaal
Park Weerribben-Wieden. In de wintermaanden vind ik het super om zo vroeg mogelijk het water op te gaan om te
roofvissen en heb dan altijd mijn camera bij me. Nadat ik op de Oostelijke Belterwijde had zitten vissen, besloot ik
via de Schutsloot en Kerkgracht mijn rondje te varen.

Al varende zag ik ineens een roodbruin dier zich door het pas gesneden riet bewegen. Door de pluimstaart dacht ik
in eerste instantie aan een vos, maar ik kon het lichaam niet zien. Voorzichtig schakelde ik de buitenboordmotor in
z’n achteruit en legde de camera aan in de richting waar ik de pluimstaart zag. Het dier sprong een paar maal
speels tegen een boom aan en ik raakte het dier even kwijt. Na een paar minuten verscheen het mysterieuze dier
langs de waterkant en zonder zich te bedenken gleed hij het water in en leek daar bijna op te drijven. Opvallend was
dat het zijn lichaam zo droog mogelijk probeerde te houden. Binnen luttele seconden bereikte ‘pluimstaart’ de over-
kant, (toch ca. 6 meter) en verdween uit zicht. Razend enthousiast geworden van deze waarneming en nieuwsgierig
naar wat voor dier dit kon zijn heb ik wat foto’s via het sociale netwerk Twitter doorgezonden als mogelijke otter. 
Boswachters van Natuurmonumenten stelden vast dat het een zwemmende boommarter betrof en dat deze foto
heel bijzonder was. Boommarters staan in de Kop van Overijssel ook wel bekend als boomotter en zijn goed aange-
past aan natte omstandigheden. Dat ze konden zwemmen wisten we al, maar het vastleggen op beeld was nog nooit
gebeurd.

Het moment van...
In deze rubriek presenteren fotografen hun meest geliefde foto en het bijbehorende verhaal. 
Uw inzending is welkom. Stuur deze naar redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl of per post naar de
redactie op Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen

Erwin de Lange


