Z

JAARGANG 23 • NUMMER 2

• ZOMER 2012

OOGDIER

Bevers terug in Groningen en Drenthe
De Exmoorpony een oerpony?
Effecten van windturbines op vleermuizen
Otters terug in Rivierenland

Inhoud
ZOOGDIER is het populair-wetenschappelijke
kwartaaltijdschrift van de
Zoogdiervereniging (Nederland) en de Zoogdierenwerkgroep en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt (Vlaanderen).
Op de voorpagina: Bever.
Foto Jelger Herder
Aanwijzingen voor auteurs
- Conceptartikelen en andere kopij sturen
naar:
redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl
- Deadlines voor insturen artikelen zijn:
1 juli, 1 oktober, 1 januari, 1 april.
- De redactie kan hulp bieden bij het
schrijven van artikelen.
- De redactie behoudt zich het recht voor
artikelen te redigeren of te weigeren.
- Nadere aanwijzingen voor auteurs zijn op te
vragen bij de redactie.
Lidmaatschap Zoogdiervereniging en abonnement Natuurpunt Lidmaatschap van de Zoogdiervereniging met alleen de ontvangst van
Zoogdier kost 25 euro per jaar.
Lidmaatschap met daarnaast het wetenschappelijke tijdschrift Lutra kost 40 euro per jaar.
Overmaken op ING 203737,
IBAN: NL 26INGB0000203737/BIC:ING BNL 2A,
onder vermelding van het gewenste lidmaatschap. Opzeggen: uitsluitend schriftelijk,
vóór 1 december bij het Bureau van de
Zoogdiervereniging.
Leden van Natuurpunt kunnen zich op Zoogdier abonneren door 12,50 euro over te maken
op ING 203737 onder vermelding van “Zoogdier” en hun lidnummer. Hiermee worden ze
lid van de Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep
Vlaanderen en krijgen ze een aantal voordelen,
zoals korting op activiteiten.
ISSN 0925-1006

1

Bevers terug in Groningen en Drenthe

4

Damherten in de duinen: een controverse?

8

Effecten van windturbines op vleermuizen

10

Verdwenen zoogdieren: Wolharig (1)

11

Beschermingsplan bruinvissen in werking

12

Forum: Behoefte aan een Europese exotenwetgeving

14

De Exmoorpony een oerpony?

17

Otters terug in Rivierenland

20

Hyperkort

22

Waarnemingen: bruinvissen

23

Zoogdiervereniging 60 jaar jong

24

Sporen herkennen: noten kraken en kegelvreterij

26

Boeken: bespreking nieuw verschenen (zoogdier)boeken

28

Impressie Landelijke Zoogdierdag

30

Kort nieuws Nederland

32

Kort nieuws Vlaanderen

Barend de bever. Foto Bertil Zoer
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Herintroductieproject ’beversindehunze.nl’ succesvol

Aanmelden voor een abonnement kan bij het redactieadres
van de Zoogdiervereniging (zie colofon hiernaast).
In het laatste nummer verschenen artikelen over o.a.:
-

Effect van kerstmarkt op overwinterende vleermuizen in groeves
Eerste waarneming van kleine dwergvleermuis in Nederland
Hotspot voor boommarter en eerste nestboom in Vlaanderen
Verschilt schedelvorm tussen geïsoleerde populaties van
noordse woelmuis?
- Moederzorg, training van het kalf en plaatstrouw bij wilde bruinvissen
in de Noordzee

Het Drentse en Het Groninger Landschap hebben vanaf 2008 bevers uitgezet langs de
Hunze en het Zuidlaardermeer. Het uitzetproject Beversindehunze.nl heeft als doel een levensvatbare beverpopulatie te krijgen in noordelijk Nederland. De herintroductie van de bever
past in het bredere streven van de beide provinciale landschappen om meer ruimte voor natuurlijke processen te krijgen in het stroomdal van de Hunze.
Bertil Zoer

Sinds enkele jaren krijgt de natuur langs
de Hunze weer volop de ruimte. Met de
realisatie van meerdere natuurontwikkelingsprojecten is een aanzienlijk deel van
het natuurlijke stroomgebied teruggegeven aan deze beek. Ook rond het Zuidlaardermeer is de laatste jaren veel nieuwe
moerasnatuur gerealiseerd. Door uitgevoerde en nog te realiseren natuurontwikkeling zal de Hunze zich verder
ontwikkelen tot een laaglandbeek met zo
veel mogelijk ruimte voor natuurlijke processen. De positieve invloed van bevers op

de natuurlijke variatie en de biodiversiteit
van zo’n landschap was voor de beide betrokken Landschappen een belangrijke
reden om tot herintroductie van de bever
over te gaan. In een ver verleden kwamen
bevers al voor in het Hunzedal. Bij archeologisch onderzoek aan een voorde (doorwaadbare plaats) werden een botfragment
en een snijtand van bevers aangetroffen.
Deze voorde stamt uit de 12e of 14e eeuw,
wat een aanwijzing is dat bevers tot in de
Middeleeuwen en mogelijk ook daarna in
het dal van de Hunze leefden. Ook in het
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Zuidlaardermeer zijn bij archeologisch onderzoek botfragmenten aangetroffen,
waaronder een complete beverschedel.
Deze schedel werd gedateerd tussen 400
voor Chr. - 200 na Chr. Ook werden er wilgentakjes met eeuwenoude knaagsporen
van bevers aangetroffen.

Herintroductie bevers Al in 2004
verrichtte Freek Niewold (Alterra) in opdracht van Het Groninger en Het Drentse
Landschap een haalbaarheidsstudie naar
de herintroductie van bevers in het Hunze-

Voorintekening boek ‘Bevers’
gebied. Hieruit bleek dat het beekdal
goede kansen bood als herintroductiegebied. Bovendien is er vanuit het Hunzedal
een goed perspectief om ook andere
Drentse en Groningse beekdalen te koloniseren. In de jaren daarna is er gewerkt
aan draagvlak en werden de plannen voor
de herintroductie voorbereid. Hierbij kon
van de ervaringen uit eerdere herintroductieprojecten geprofiteerd worden dankzij
de inbreng vanGijs Kurstjens, die hiermee
al de nodige ervaringen opgedaan had in
in de Geldersche Poort en Limburg. In de
loop van 2008 werden de eerste dieren uit
het Elbegebied uitgezet langs de Hunze en
het Zuidlaardermeer. Tot en met 2011 zijn
er 21 dieren uitgezet waarvan het merendeel in paartjes- of familieverband.
De ontwikkelingen van de GroningsDrentse beverstand worden gevolgd door
een werkgroep ’Bevermonitoring Groningen-Drenthe’. Deze groep is samengesteld
uit vrijwilligers en medewerkers van de
beide Landschappen. De bevers worden in
kaart gebracht door te zoeken naar vraatsporen, geurmerken en observaties van de
dieren zelf. Gedurende de winter en het
voorjaar wordt regelmatig gericht gezocht
naar bewoningssporen. In de loop van het
voorjaar wordt er bij burchten geobserveerd of er jongen aanwezig zijn. Sinds
2010 wordt ook gebruik gemaakt van cameravallen.

Voortplanting Het herintroductieproject Beversindehunze.nl draait nu meer
dan drie jaar. Eind 2011 is het aantal bevers in Groningen en Drenthe toegenomen
tot tussen de 25 en 35 exemplaren. De
meeste bevers zijn aanwezig in het uitzetgebied Hunze en Zuidlaardermeer.
In 2010 werden de eerste drie in Drenthe
geboren jongen gesignaleerd. In 2011
heeft hetzelfde paartje nog eens twee jongen gekregen. Beide keren zijn de jongen
geboren in de kunstburcht waar hun ouders destijds in zijn uitgezet. Van een
tweede Drentse burcht werd in 2010 wel
vermoed dat daar ook al jongen zouden
zijn geboren. Dat kon toen niet met zekerheid worden vastgesteld. Dankzij de inzet
van een cameraval werd in de loop van het
jaar 2011 duidelijk dat er toch minimaal
één eenjarig dier rondliep. Ook op deze
tweede plek zijn in 2010 dus al voor het
eerst jongen geboren en vrijwel zeker ook
weer in 2011. Aan de Groninger oevers van
het Zuidlaardermeer werden in 2011 de
eerste jongen geboren. Ook hiervan kon
één dier waargenomen worden dankzij een
cameraval.

Beverwerk langs het Zuidlaardermeer. Foto Bertil Zoer

Jonge bevers. Foto Bertil Zoer

Er heeft in 2011 op minimaal drie plaatsen
voortplanting plaatsgevonden. Ondanks
dat er vier verkeersslachtoffers te betreuren waren, kan gesteld worden dat de Gronings Drentse beverpopulatie zich goed
ontwikkelt. De verwachting is dat er in de
komende zomer al meer lokaal geboren
dieren rondzwemmen dan dat er uitgezet
zijn.

Barend de bever Veel van de uitgezette dieren bleken behoorlijk honkvast en
leven enkele jaren na hun vrijlating nog altijd in de onmiddellijke omgeving van de
uitzetlocatie. De meeste dieren zijn dan
ook nog aanwezig langs de Hunze en het
Zuidlaardermeer. De eerste bever die het
Hunzedal verliet dook in januari 2010 op in
het Hoornsediep, onderdeel van het
Drentse Aa-beekdal. Vanwege de stevige
ijsvorming was zijn leefgebied enkele
weken beperkt tot een drietal wakken. Het
dier zwom onder het ijs van wak naar wak
en was de hele dag bezig met eten. Het bivakkeerde ter plekke in een oeverhol. Gelukkig stonden er wilgen genoeg op de
oever. Ook pikte het dier geregeld een plak
brood van de mensen die de eenden in de
wakken kwamen voeren. Dit tot grote
schrik van de eenden die dan snel het ijs
op vluchtten als de bever
in hun wak opdook. Omwonenden kwamen de
bever ook appels voeren;
het dier werd al snel Barend genoemd. Barend de
bever begint een lokale
beroemdheid te worden
met eigen filmpjes op Youtube. Nadat eind februari
de dooi inviel ging Barend
zijn nieuwe leefgebied
verder verkennen. Uit sporenonderzoek bleek dat
het dier in de loop van de
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zomer een grote verkenningstocht uitvoerde van het Paterswoldse Meer tot in
het bovenloopgebied van de Drentse Aa in
de omgeving van het dorp Amen. Langs
het gehele beektraject van ruim 35 kilometer konden vraatsporen en oeverholen
worden aangetroffen. Het dier bezocht
daarbij zelfs de bebouwde kom van Assen.
Uiteindelijk keerde het dier in de nazomer
weer terug naar de benedenloop ter
hoogte van Schipborg. Het dier kreeg in de
loop van 2010 dankzij bijplaatsing een
maatje. Op 27 oktober 2011 sloeg het
noodlot echter toe toen Barend werd overreden ter hoogte van de brug over het
Noord-Willemskanaal tussen Eelde en
Glimmen. In plaats van onder de brug door
te zwemmen besloot het dier de weg over
te steken. Onderhoudswerkzaamheden
aan de brug, waarbij een ponton in het
water lag, deed de bever waarschijnlijk besluiten tot de noodlottige oversteek over
land. In december 2011 kwam er, met
dank aan waterschap Peel en Maasvallei,
een bever beschikbaar uit Limburg. Dit
dier is ondertussen uitgezet in een kunstburcht in de buurt van Oudemolen. Waarmee er momenteel toch weer twee bevers
aanwezig zijn in het Drentse Aa-gebied.
Behalve Barend beproefde nog één dier

zijn geluk door wel erg ver weg te zwemmen. Het dier passeerde hierbij de stad
Groningen en dook op bij het dorpje Ezinge
langs het Reitdiep. Deze bever zit dan op
circa 30 km van het uitzetgebied. Dit dier
leek in eerste instantie richting het Lauwersmeergebied te trekken. Na Ezinge
raakte het spoor echter bijster. Enkele
weken later kwam er een melding van een
bij Langweer in Friesland door de dierenambulance opgevangen bever. Vrijwel
zeker betrof het dezelfde bever. Deze bever
zit dan op ongeveer 70 km zwemmen van
zijn uitzetplek. Het dier leek wat uitgeput,
maar was verder in goede gezondheid. Na
opvang werd het dier weer loslaten in
Drenthe. Helaas pakte dat uiteindelijk niet
goed uit doordat het dier na enkele dagen
omkwam in het verkeer op 7 km van de
uitzetplek.

Toekomst Het herintroductieproject in
de noordelijke provincies is opgezet om de
bevers hun natuurlijke rol terug te geven
in de ontwikkeling van natuurwaarden
langs de Hunze en het Zuidlaardermeer.
Dat ze die rol goed oppakken blijkt ondermeer uit de plaatselijk stevige aanpak van
bosopslag in de oeverzone. Bekend is ook
dat otters kunnen profiteren van de aanwezigheid van bevers in het gebied. Hoe
dat in de praktijk kan werken bleek afgelopen winter toen een in het Zuidlaardermeer terechtgekomen otter dankbaar
gebruikmaakte van één van de eerste beverburchten in het gebied om de barre
winter succesvol door te komen.
Ook de herkolonisatie van de overige
Drentse en Groningse beekdalen is een
belangrijk doel van dit beverproject. De
eerste resultaten laten zien dat bevers het
in noordelijk Nederland goed naar de zin
hebben. Er worden al op diverse plekken
jongen geboren. In hoeverre meer bijplaatsingen noodzakelijk zijn voor de over-

levingskansen van de noordelijke populatie
is de vraag. Ter versterking van de genetische variatie is daar echter nog wel wat
voor te zeggen. In ieder geval is er de komende decennia nog volop leefruimte te
koloniseren in Groningen en Drenthe. Op
verzoek van het Faunafonds is er in 2011
door Kurstjens en Niewold onderzoek verricht naar de ontwikkelingen van de Nederlandse beverpopulatie In dit rapport
worden voorstellen gedaan voor een verantwoord bevermanagement in Nederland. In dit verband wordt behalve de
Wieden/Weerribben ook het Drentse Aa en
Peizerdiepsysteem (Leekstermeer) voorgesteld als opvanggebied voor ’overtollige’
bevers uit andere delen van het land. Bij
de noordelijke terreinbeheerders is grote
bereidheid om hier in de toekomst aan
mee te werken. De in gang gezette herbevolking van de noordelijke stroomgebieden
kan hiermee versneld worden en de genetische variatie vergroot. Op de lange termijn is het belangrijk dat de
Noord-Nederlandse bevers natuurlijke uitwisseling gaan krijgen met andere populaties. De dichtstbijzijnde beverpopulatie
bevindt zich ondertussen op slechts 20 km
afstand van de Drentse bevers net over de
grens in Duitsland. Deze Duitse bevers bestaan uit nazaten van twee al in 1990 uitgezette paartjes langs de Hase, een
zijrivier van de Ems. Gezien de geringe afstand en het redelijk kanaal- en veenwijkenrijke landschap, dat er tussen ligt is
natuurlijke uitwisseling tussen deze
Duitse en de Drentse bevers binnen
slechts enkele jaren te verwachten. Voor
aansluiting tussen de noordelijke en de
overige Nederlandse populaties zullen we
toch gauw een jaartje of 10 geduld moeten
hebben.
Bertil Zoer is medewerker van Stichting
Het Drentse Landschap
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De bever werd in de 19e eeuw in de lage landen
uitgeroeid, maar in de jaren ‘80 bracht diezelfde
mens het dier weer terug. Na enkele jaren met
een langzame toename, verspreidt de bever zich
momenteel snel over Nederland en Vlaanderen.
De dieren, of in elk geval hun sporen, zijn goed
herkenbaar voor het publiek. Daarnaast is er
veel over het dier te vertellen: de rol als landschapsarchitect in het rivierengebied, maar ook
het opwerpen van dammen dat soms schade
veroorzaakt. Maar eten bevers echt hout? Hoe
kan het dier daarvan leven? Houdt het een winterslaap? Wat doen de dieren als het vriest? En
hoe beïnvloedt de bever het voorkomen van
vleermuizen en kikkers?
Dat alles leest u in dit rijk geïllustreerde boek
dat uitkomt in het Jaar van de Bever en waarin
informatieve maar toegankelijke teksten worden afgewisseld met interviews met gepassioneerde beverkenners. Dit boek gaat zowel over
de Nederlandse als de Vlaamse bevers.

Over de auteurs
Jasja Dekker is ecoloog en schrijft graag over
wat hem bezig houdt: zoogdieren en natuur. Als
bewoner van het rivierengebied komt hij de
bever en zijn sporen regelmatig tegen. Jasja
schreef eerder “Wilde konijnen”en “Wilde zwijnen” en hij heeft een aantal jaren voor het bureau van de Zoogdiervereniging gewerkt.
Stefan Vreugdenhil is teamleider bij het bureau
van de Zoogdiervereniging. Hij is voorzitter geweest van de Beverwerkgroep Nederland en
voert als vrijwilliger onderzoek uit naar de verspreiding van de bever.

Voorintekening
Vanaf 15 juli start voor drie maanden de mogelijkheid om voor in te tekenen op dit boek, dat
medio augustus 2012 zal verschijnen. U betaalt
dan slechts €16,95 per boek, in plaats van
€19,95 (excl. verzendkosten).
Meer informatie over de voorintekening vindt u
op www.knnv.nl onder ‘Aanbiedingen en acties’.

Verder lezen?
• Aanvullende informatie over het GroningsDrentse beverproject is te vinden op de website:
www.beversindehunze.nl
• Kurstjens, G. en F. Niewold, 2011. De verwachte ontwikkelingen van de beverpopulatie in
Nederland: naar een bevermanagement. Faunafonds

Damhert. Foto Bojk Berghuis

Natuurlijke ontwikkeling versus veiligheid, schade en overlast

Damherten in de duinen: een controverse?
Al vijftien jaar lopen de gemoederen van voor- en tegenstanders van de nog steeds
groeiende populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingen (AWD) hoog op. De
eigenaar, de gemeente Amsterdam, is terughoudend ten aanzien van afschot, en ziet
graag eerst alle andere middelen om overlast te beperken uitgeprobeerd. De provincies
Noord- en Zuid-Holland willen daarin verandering, want niet alleen komt de verkeersveiligheid op de
omliggende wegen steeds meer in het geding, ook schade en overlast in het aangrenzende gebied
nemen toe. Damhert-expert Rik Schoon, oud-beheerder van de AWD, doet hieronder verslag.
Joke Winkelman

Sinds wanneer komen damherten in de
AWD voor?
“De eerste waarnemingen dateren uit de
jaren zeventig. Dat waren vermoedelijk
zwervers vanuit de Kennemerduinen [red.:
zie kader]. In die tijd liep in de AWD een
klein aantal dieren rond. In de jaren tach-

tig zijn in de AWD daarnaast illegaal damherten uitgezet en zijn er uit privécollecties ontsnapte dieren bijgekomen. Pas
begin jaren negentig begon de groei van
die populatie op te vallen. Deze populatie
is – op een enkel dier dat de verkeersveiligheid bedreigde – overigens nooit be-
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jaagd. Inmiddels leeft in Zuid-Kennemerland, met een kern in de AWD, de grootste
damhertenpopulatie van ons land.”

Hoe ging die populatiegroei in zijn werk?
“Damherten kennen een snelle populatiegroei. In de AWD bedraagt deze vanaf de

jaren zeventig netto zo’n 20 tot 30% per
jaar. In het begin merk je daar niet veel
van. Van tien dieren via dertien naar zeventien dieren voelt nog niet als een exponentiële groei maar is dat wel. Het idee dat
het er wel heel veel werden is dus vooral
een psychologische sprong geweest. Vanaf
1996 worden de damherten in de AWD
structureel geteld. Tot 2000 werden op
basis hiervan totaalschattingen gemaakt,
maar daarvoor ontbrak een gedegen wetenschappelijke basis. Daarom is overgegaan op het bepalen van de minimale
populatieomvang. Schattingen van het
werkelijke aantal worden dus niet meer
gegeven, maar trends wel. In 2011 betrof
de minimale populatie 1600 dieren. (zie figuur 1) De populatie groeit nog steeds,
maar waar voor de AWD het omslagpunt
naar een min of meer stabiele eindsituatie
ligt is onbekend. Wij hebben daarom zo’n
twintig jaar terug in Europa gezocht naar
een niet-beheerde populatie. Alleen een
mediterraan duingebied bij Pisa in Italië,
met twee damherten per ha, kwam in de
buurt. Daar werd toen net ingegrepen in de
populatie omdat het gebied werd leeggegeten en er geen verjonging meer plaatsvond. Ook kwamen aanwijzingen uit het
Drachterwald, net over de grens bij Venlo,
dat toen een stand van een damhert per ha
had die net begon in te zakken. Op grond
daarvan zou de stand in de AWD nog kunnen doorgroeien tot 4000 dieren.”

Welke invloeden heeft het damhert op de
AWD?
“Opvallend is de achteruitgang van de ree,
waarvan nadat het damhert was gearriveerd de minimale populatieomvang in het
voorjaar is teruggelopen van 250 tot twintig dieren. Het damhert dreef de sociaal
gelimiteerde ree steeds meer naar de suboptimale delen van de duinen en de ree
loopt ook daar nu flink terug.
Ook is er invloed op de vegetatie. Damherten vinden vooral kardinaalsmuts maar
ook meidoorn en eik heerlijk. Kardinaalsmuts komt in de AWD nu vooral aangevreten voor. Na een aantal jaren door de
damherten te zijn geschild lopen kardinaalsmutsen niet meer uit. Het areaal aan
kardinaalsmuts wordt daardoor steeds
kleiner. Bij meidoorn en eik kan invloed op
de verjonging optreden. Her en der is dat
nu al in het veld te zien. Het is te verwachten dat ook levensgemeenschappen die
van dergelijke verjongingsvegetaties en
ondergroei afhankelijk zijn reageren. Zo
verdween in het Verenigd Koninkrijk door

Damherten

trekken

steeds vaker naar de bollenvelden. Vijftien jaar
terug is er al op een aantal plekken begonnen
met het neerzetten van
2.4 m hoge rasters om de
schade te beperken.
Foto N. Koomen

damherten en in de Verenigde Staten door
witstaartherten een deel van de van ondergroei in bossen afhankelijke broedvogels. Het huidige beheer richt zich vooral
op enkele prioritaire habitattypen waarvoor
Kennemerland-Zuid, met de AWD als onderdeel, als Natura 2000-gebied is aangewezen: de grijze duinen en duindoornstruweel. Daar gaat dus meer aandacht
naar uit dan naar de duinbossen en de bijbehorende vogelgemeenschappen. Bovendien is in de beheerdoelstelling officieel
geen sprake van schade door damherten.”

Interview met Rik Schoon

Waarom wordt het damhert in de AWD niet
bejaagd?
“Aanvankelijk dacht men dat damherten
niet voor problemen zouden zorgen. Zij
werden vooral gezien als een leuke stoffering van het landschap. In 1996/1997 is in
de discussie over de beheerjacht van
reewild een eventuele bejaging van het
damhert wel meegenomen. Conform het
jachtstandpunt van de eigenaar, de gemeente Amsterdam, is toen besloten het
damhert niet te gaan bejagen. De gemeente wil eerst kijken of het plaatsen van
hoge hekken voldoende soelaas biedt om
de overlast in de omgeving te voorkomen.”

over de damherten praat, ligt zijn hart bij het

Maar er ontstond wel schade
“Meer damherten betekent meer overlast
in het buitengebied. Vanaf pakweg 2000
begonnen de damherten zich buiten het
duingebied te begeven, en er leven nu zelfs
dieren min of meer permanent buiten de
AWD. Zij eten tuinen leeg. Zij lopen op
straat waar zij soms in paniek raken en
dan zichzelf beschadigen. De verkeersveiligheid neemt daardoor af. Bovendien trekken zij vaker naar de bollenvelden. Daarom
is men pakweg vijftien jaar terug op een
aantal plekken begonnen met het neerzetten van 2,4 meter hoge rasters. Dit ‘hekkenplan’ is overigens nog niet helemaal
af.”
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Rik Schoon (1962) heeft zeventien jaar als beheerder in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) gewerkt. Daarna had hij vijf jaar
een bureau voor faunabeheer. Sinds 2011 is hij
senior adviseur wildlife management bij IPC
Groene Ruimte. Alhoewel hij soms bevlogen

wild zwijn omdat dit slimme, beweeglijke dieren zijn, met prachtige sociale verbanden, die
als geen ander dier op de mens lijken. Hij
komt graag, hoe kan het ook anders, in de
AWD, die echt als ‘zijn’ duinen voelen. Zijn andere voorkeursgebied is de Hoge Veluwe vanwege het eigenzinnige, kleinschalige beheer,
de veelheid aan microhabitats en plant- en
diersoorten, en het feit dat je – net als in de
AWD – in grote delen vrij mag rondstruinen.
Zijn belangrijkste hobby is toch wel het natuurbeheer, waaraan hij meteen toevoegt: “Inclusief beheerjacht. Dat maakt mij niet
onomstreden, ook niet binnen de jachtwereld,
maar voor mij is jacht net als maaien of plaggen een beheermiddel, waarbij goede jagers
hun afspraken rond populatiebeheer netjes
nakomen.”

Helpen die hekken?
“Zeker, maar damherten zijn leergierige
dieren die net zo lang zoeken tot zij een
plek hebben gevonden waar zij wel naar
buiten kunnen. Bij Zandvoort gaan zij nu
over het strand naar de Boulevard. Een beheerder van een gebied als de AWD met
een oppervlakte van 3600 ha moet overigens goed oppassen in welke mate wordt
ingerasterd. Damherten, reeën, edelherten en wilde zwijnen binnen volledig ingerasterde gebieden kleiner dan 5000 ha
vallen niet meer onder de Flora- en faunawet maar moeten worden beschouwd als
gehouden dieren, waardoor zij onder de
veterinaire wetgeving vallen. Dat past niet
bij een natuurgebied. Voorlopig is het nog
niet zover, omdat de dieren aan de zuidkant en westzijde de AWD nog steeds kunnen verlaten. Wel hebben hekken het
nadeel dat er een harde scheiding in functies wordt aangebracht. Men denkt dan al
snel: ‘Achter het hek ligt het natuurgebied,
dus kan je met de daarbuiten liggende

ecologische waarden doen wat je wilt.’
Verder doen te veel hekken iets met je beleving van de natuurlijkheid van een gebied
en gaat volgens mij de acceptatiegraad van
bezoekers en omwonenden door steeds
meer hekken naar een nulpunt. Functieverweving met goede afspraken over zaken
als schadevergoeding, beheer en veiligheid
is in vele opzichten een betere optie.”

Hoe groot is de schade?
“Er is een lineaire relatie tussen de populatieomvang en het aantal aanrijdingen. In
2011 waren er 53 geregistreerde aanrijdingen, tot half april 2012 al ruim dertig. Ook
de schade in de landbouw neemt toe. In
2012 is tot half april op grasland al 20.000
euro schade gemeld, terwijl een enkel bollenbedrijf volgens schattingen van de LTO
nu al een schade van 100.000 euro heeft
opgelopen. Het moet wel gezegd worden
dat de bollentelers inmiddels zelf maatregelen nemen door elektrische rasterdraden te plaatsen. Maar ook hier zijn

damherten ons vaak te slim af. Een dier
gaat door de draad, daardoor gaat de
stroom eraf en de rest loopt vervolgens
door het gat heen. Dat zie je veel.”

Aantalsontwikkelingen
en afschotregimes
in omringende duinen

Is er nog uitwisseling met de Kennemerduinen?
“De noordzijde van de AWD is vanwege de
verkeersveiligheid voorzien van een damhertkerend hek, zodat dieren aan de
noordzijde nog slechts via strand en boulevard van en naar de AWD kunnen. Van
veel uitwisseling kan dus geen sprake
meer zijn. Er zijn wel plannen om de AWD
door een ecoduct over de Zandvoortselaan
te verbinden met het noordelijker gelegen
stukje duin. Maar wil je de Kennemerduinen echt vanuit de AWD bereikbaar maken,
dan moet er eigenlijk ook een natuurbrug
over de Zeeweg komen. De beheerders van
de duinen ten noorden van de AWD houden
de damhertpopulatie op een vooraf vastgesteld streefniveau en zien er dus niet
veel in om als overdrukvat te gaan funge-

• Nationaal Park Zuid-Kennemerland: enkele dieren vanaf begin jaren zeventig, vermoedelijk afkomstig uit in het midden van de
jaren vijftig in een gesloten raster in de Kennemerduinen uitgezette dieren, of van illegaal uitgezette of ontsnapte dieren uit
hertenkampen. Populatiegroei vanaf eind
jaren negentig. Beheerafschot tot een stand
van maximaal 200 dieren ter voorkoming van
schade.
Figuur1 Amsterdamse Waterleidingduinen:
Populatieontwikkeling minimaal aanwezige populatie damherten (1996-2010)

• Coepelduynen: sporadische waarnemingen
van een jong mannelijk damhert.

• Boswachterij Noordwijk en De Blink: waarnemingen vanaf eind jaren negentig. In Bosren. Voor de genenflow kan de brug zeker
belangrijk zijn. Ook verwacht men een positief effect op de verkeersveiligheid, maar
dat kan je ook met een goed wildwaarschuwingssysteem bereiken.”

Damherten en bezoekers – gaat dat wel
samen?
“De AWD ontvangen bijna een miljoen bezoekers per jaar. Dat betreffen vaak verstedelijkte Nederlanders waarvoor de
natuur een decor is. Het damhert verinnerlijkt die natuur. Recreanten vinden al
die damherten fantastisch en de damherten zijn absoluut niet bang van al die bezoekers. Wat er ook aan maatregelen
bedacht wordt, de zichtbaarheid van de
damherten in de AWD moet beslist worden gewaarborgd.”
Wat nu?
“De provincie Noord-Holland stelt dat de
gemeente Amsterdam al jaren onvoldoende aan de problemen doet. De gedeputeerde van Noord-Holland heeft daarom
gedreigd met het opleggen van een aanwijzing ex art. 67 van de Flora- en Faunawet, waarbij de provincie in rechte treedt
van de grondgebruiker en maatregelen
voor een soort, uit te voeren door een aangewezen persoon, oplegt. Ik heb in 2010
samen met Gerrit Jan Spek in opdracht
van de provincies Noord- en Zuid-Holland
het ‘Faunabeheerplan damhert Noord- en
Zuid-Holland’ geschreven, op grond waar-

van zo’n aanwijzing mogelijk zou zijn. Uitgangspunt daarin is het streven naar nul
euro schade in de bollenteelt en nul aanrijdingen, onder andere door het instellen
van een smalle bufferzone en het aanbrengen van een hek aan de oostzijde van
de AWD. Gaan de dieren toch naar het nulgebied dan kunnen zij via een generieke
ontheffing worden geschoten. Als dat ook
niet helpt, dan kan de beheerder verzocht
worden om in het duin bijvoorbeeld afschot te plegen. Ik hoop dat de damherten
door hun lerende vermogen die leegstandsgebieden als een soort no-go zone
gaan beschouwen. De gemeente Bloemendaal heeft inmiddels een wijziging van
het bestemmingsplan vastgesteld waardoor plaatsing van een hekwerk tussen de
toegangen Oase en Pannenland mogelijk
wordt, maar er lopen nog beroepsprocedures, want de omwonenden blijken het
hek niet te willen. Het hek moet er voor
eind 2012 staan. Ik betwijfel of dat gehaald
gaat worden.”

Wat wens jij de damherten toe?
“Ik wens deze dieren een gedegen landelijk beleid toe dat niet van het ene naar het
andere uiterste schiet en waar de emotie
buiten wordt gelaten. Het damhert moet
niet onverdiend een dier non grata worden.”
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wachterij Noordwijk sinds 2005 afschot in het
kader van verkeersveiligheid.

• Meijendel en Berkheide: waarnemingen
vanaf 2003. Vermoedelijk illegaal uitgezette
dieren die aanvankelijk langdurig en gedesoriënteerd op een parkeerplaats bleven hangen, maar later het duingebied introkken.

Bron: Faunabeheerplan damhert Noord- en
Zuid-Holland, 2010

Verder lezen?
• Schoon, C.J. & G.J. Spek, 2010. Faunabeheerplan damhert Noord- en Zuid-Holland. Rapport
Terra Salica, in opdracht van de provincies
Noord- en Zuid- Holland.
• Schoon, R. & B. Worm, 2011. Sociaal, aaibaar,
maar soms lastig. Hoe willen we met damherten
de toekomst in? Zoogdier 22 (4): 1-4.
• http://www.natuurbrugzandpoort.nl/

sen windturbines en vleermuizen. Gestructureerd slachtofferonderzoek is nog
maar op zeer beperkte schaal uitgevoerd
en (nog) niet gepubliceerd. Breder en
meer fundamenteel onderzoek, inclusief
methodiekontwikkeling,
heeft
nooit
plaats¬gevonden.
In 2007 heeft de Zoogdiervereniging in opdracht van het toenmalige SenterNovem
(nu AgentschapNL) een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd. Hierin is de kennis
die destijds in het buitenland beschikbaar
was gebundeld en deels vertaald naar de
Nederlandse situatie. Uit de studie kwam
naar voren dat voor Nederland weliswaar
niet bekend is of en in welke mate er
slachtoffers vallen onder vleermuizen,
maar dat het wel zeer waarschijnlijk is dát
er effecten op vleermuizen zijn. Bij een
slimme locatiekeuze waarbij negatieve effecten op vleermuizen te voorkomen of te

Windturbines. Foto Bureau Waardenburg

Meten en voorspellen van aantal slachtoffers

Effecten van windturbines op vleermuizen
Op veel plaatsen in Nederland, en daar buiten, worden windturbineparken gebouwd. Voor het krijgen van meer duurzame energie is dat een positieve ontwikkeling, maar wat zijn de effecten op
vleermuizen? In Nederland is daar nog maar erg weinig onderzoek naar gedaan. Het bureau van de
Zoogdiervereniging en Bureau Waardenburg gaan hier dit jaar verandering in brengen.
Herman Limpens, Marc van der Valk, Stefan Vreugdenhil, Sjoerd Dirksen, Eric Jansen, Martijn Boonman en Maurice La Haye

Windturbines kunnen onder andere effecten hebben op vliegende dieren: vogels en
vleermuizen. In de afgelopen decennia is
al veel onderzoek uitgevoerd naar de effecten van windturbines op vogels. Maar
de mogelijke effecten van windturbines op
vleermuizen zijn in Nederland nog niet
goed onderzocht. Bij de uitvoering van de
Flora- en faunawet (en in mindere mate de
Natuurbeschermingswet 1998) blijken de
kennisleemtes van effecten van windturbines op vleermuizen steeds vaker tot vertragingen in de procedures te leiden.
Vleermuizen behoren in Nederland tot de
best beschermde diersoorten, vanwege
hun positie op Bijlage IV van de Europese
Habitatrichtlijn. Dit geldt voor alle in ons
land voorkomende vleermuissoorten. Ook
met de nieuwe natuurwetgeving die wordt

voorbereid, zal deze Europese bescherming overeind blijven.
Het belangrijkste knelpunt is dat het nog
niet goed mogelijk is om een onderbouwde
inschatting te maken van het aantal te verwachten slachtoffers onder vleermuizen,
als gevolg van de oprichting of herstructurering van windparken. Dit kan leiden tot
langdurige ad hoc onderzoeken en onzekere procedures voor ontheffingen en/of
vergunningen. Hierbij wordt bovendien –
door een gebrek aan beschikbare kennis –
meestal uitgegaan van een ‘worst case
scenario’. De hieruit voortvloeiende extra
kosten, vertraging en onzekerheid bemoeilijken de (her)ontwikkeling van windparken. Een gevolg hiervan is dat enerzijds
een deel van het potentieel aan windenergie niet wordt benut en dat er anderzijds
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onbedoeld mogelijk effecten kunnen zijn
op vleermuispopulaties.
Generiek onderzoek is nodig, om cijfermatig te kunnen onderbouwen welke landschappelijke kenmerken bepalen of
locaties meer en minder risicovol zijn voor
vleermuizen, welke mitigerende maatregelen om slachtoffers te voorkomen effectief zijn en onder welke omstandigheden.
Negatieve effecten op vleermuizen kunnen
(deels) worden voorkomen door een uitgekiende locatiekeuze en/of gerichte mitigerende maatregelen ná plaatsing. Kennis
daarover kan ruimtelijke ordeningsprocedures vergemakkelijken.

Beschikbare kennis In Nederland
wordt tot op heden enkel op projectniveau
onderzoek uitgevoerd naar de relatie tus-

gistraties van vleermuisactiviteit op gondelhoogte en maaiveld en (gevonden en
berekende) aantallen slachtoffers – kon
een statistische correlatie worden berekend. Hierdoor is het mogelijk om voorspellingen te doen van het aantal te
verwachten vleermuisslachtoffers door
bestaande en nieuw te plaatsen windturbines.
Dit opent de weg naar een methode om
door middel van relatief eenvoudige
akoestische metingen vanaf de grond betrouwbare voorspellingen te doen ten aanzien van slachtoffers én om de
risicofactoren te kwantificeren. Dit biedt
weer goede kansen om het optreden van
slachtoffers te mitigeren.

Innovatieagenda
AgentschapNL
voert in opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken een opdrachtenprogramma uit in het kader van de
Innovatieagenda Energie, onderdeel Wind op Land. De ambitie is
om belemmeringen voor windenergie zo veel mogelijk op te
heffen en de innovatiemotoren in
de verschillende sectoren op
gang te brengen of beter te laten
draaien.
Bij windenergie op land is gebleken dat de ambitie (6.000 MW in
2020) in het huidige tempo niet
wordt gehaald. Daarom is de
doelstelling van de Innovatieagenda Energie Wind op Land:
het ontsluiten van potentieel
Slachtoffer van een windturbine, in dit geval een tweekleurige vleermuis
die in Duitsland de dood vond.
voor windenergie op land. Het
potentieel kan geïnterpreteerd
beperken zijn, kunnen windturbines en
worden als hoeveelheid MW’s en plaatvleermuizen goed samengaan. Dit is gesingsmogelijkheden, maar ook als toeconcludeerd door het Wageningse ondername van (bestuurlijk) draagvlak,
zoeksinstituut Alterra.
efficiënte samenwerkingsvormen of effectieve planprocessen. Binnen de Innovatieagenda heeft AgentschapNL een grote
Onderzoeksresultaten buitenprojectsubsidie kunnen verstrekken om in
land In het buitenland wordt, vaak in opNederland onderzoek te doen naar de efdracht van de betreffende overheden, door
fecten van windturbines op vleermuizen.
verscheidene universiteiten en onderOok Eneco en Nuon betalen mee aan dit
zoeksinstituten wetenschappelijk onderonderzoek, daarnaast stellen zij onderzoek uitgevoerd naar mogelijke effecten
zoekslocaties beschikbaar.
van windenergie op vleermuizen.
Naast de Verenigde Staten geldt dit in bijzondere mate ook voor Duitsland, met groNader onderzoek in Nederland
tendeels dezelfde vleermuissoorten als in
Het ‘state of the art’ onderzoek in DuitsNederland. In Duitsland is de afgelopen
land is deels uitgevoerd in landschapstyjaren in opdracht van het Bundesministepen en met vleermuisgemeenschappen
rium für Umwelt, Naturschutz und Reakdie overeenkomen met die in Nederland.
torsicherheit
specifiek
onderzoek
Dat deel van de Duitse gegevens is toeuitgevoerd naar de effecten van windturbipasbaar op de Nederlandse situatie. Om
nes op vleermuizen.
de Duitse resultaten en het voorspellende
Tussen verschillende typen gegevens – remodel toepasbaar te kunnen maken voor
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Nederland, moet aanvullend onderzoek
worden uitgevoerd om beide situaties op
elkaar te ‘ijken’. De beschreven methode
om voorspellingen te kunnen doen en effectieve mitigerende maatregelen te kunnen bepalen, dient te worden getest en zo
nodig bijgesteld op een aantal proeflocaties. Dit zal leiden tot gegevens die overdraagbaar zijn op situaties buiten de
onderzoeksopzet en tot een breed inzetbare methode voor voorspelling van risico’s in de Nederlandse situatie.
De Zoogdiervereniging en Bureau Waardenburg voeren dit onderzoek in 2012 uit.
Er zullen in vijf windparken vleermuisslachtoffers worden gezocht en daarnaast
wordt de vleermuisactiviteit gemeten met
automatische batdetectors. De resultaten
worden in het voorjaar van 2013 gepubliceerd.
Het is essentieel om het onderzoek uit te
voeren volgens gestandaardiseerde, statistisch verantwoorde onderzoeksmethoden. Daarom zullen de expertise en
ervaring van Duitse en Zwitserse onderzoekers worden ingezet bij het ontwikkelen van de precieze onderzoeksopzet, de
analyse van de resultaten en de modelontwikkeling.
Herman Limpens, Eric Jansen, Maurice La
Haye en Stefan Vreugdenhil (stefan.vreugdenhil@zoogdiervereniging.nl) werken bij
de Steunstichting VZZ, het bureau van de
Zoogdiervereniging. Marc van der Valk,
Martijn Boonman en Sjoerd Dirksen zijn
werkzaam voor Bureau Waardenburg.

Verder lezen?
• Brinkmann, R., O. Behr, I. Niermann en M.
Reich (Ed.) 2011. Entwicklung von Methoden zur
Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen. - Umwelt und Raum Bd. 4, 457 pp.,
Cuvillier Verlag, Göttingen
• Witte, R.H. & S.M.J. van Lieshout, 2003. Effecten van windturbines op vogels. Een review van
20 jaar onderzoek. Rapport Bureau Waardenburg (03-046). Zie www.buwa.nl
• Limpens, H.J.G.A. et al., 2007. Vleermuizen en
windenergie - Analyse van effecten en verplichtingen in het spanningsveld tussen vleermuizen
en windenergie, vanuit de ecologische en wettelijke invalshoek. Zoogdiervereniging, Arnhem,
pp. 85. Zie www.zoogdierwinkel.nl
• Winkelman, J.E. et al., 2009. Ecologische en
natuurbeschermingsrechtelijke aspecten van
windturbines op land. Alterra, Wageningen, pp.
190. Zie www.alterra.nl

Verdwenen zoogdieren

Wolharig (1)
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
Bruinvissen met de karakteristieke driehoekige rugvin. Foto Marije Siemensma

Rotterdam, blikt in deze rubriek terug. Wolharige zoogdieren passeren in de komende
nummers de revue.

Heiactiviteiten op zee. Foto Kees Camphuysen

Populatie in Nederland onder druk?

Beschermingsplan bruinvissen in werking
De bruinvis (Phocoena phocoena) is de kleinste en meest voorkomende walvisachtige in de
Nederlandse Noordzee. Het is een beschermde diersoort onder de Flora- en Faunawet en
de Europese Habitatrichtlijn. Deze bescherming is nodig omdat er de nodige zorg bestaat
Mammoet, zoals getekend door de prehistorische mens

over hoe het met de bruinvispopulatie gesteld is.
Sanne van Sluis

Lang geleden was het hier stervenskoud,
gemiddeld veel en veel kouder dan tijdens
zo’n wintertje waarin de Elfstedentocht
wederom niet plaatsgreep. Rotterdam lag
50 meter boven zeeniveau en het dichtstbijzijnde Noordzeestrand bevond zich al
gauw zo’n driehonderd kilometer benoorden Zandvoort. Niet dat het prettig toeven
was aan dat strand tussen verdwaalde
walrussen en omringd door een snerpende
poolwind. Wie toch rondliep in het koude
landschap had zich gehuld in een dikke
bontjas: de muskusos, de wolharige mammoet en de dito neushoorn hadden zo geen
last van de wind en de kou.
Hun restanten worden tegenwoordig in grote hoeveelheid opgevist van de
bodem van de Noordzee. Bij
het doorlopende baggerwerk aan de Eurogeul en de aanleg van de Tweede Maasvlakte worden letterlijk honderden botten,
kiezen, kaken en schedels boven water gehaald. Ongeveer tachtig procent daarvan
behoort tot de wolharige mammoet, Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799 het is de keystone species van het ecosysteem dat we mammoetsteppe noemen.
Hoe betreurenswaardig is het dat dit complete ecosysteem spoorloos is verdwenen.
Nergens is nog een relict ervan te vinden,
en met de teloorgang van de mammoet-

steppe verdwenen de mammoet en de
neushoorn, de sabeltandtijger en de grottenleeuw, de grottenhyena en de oeros. Alleen van de muskusos bleef in Canada een
relictpopulatie over. De rest is wolharige
geschiedenis.
Die mammoeten moeten prachtige beesten zijn geweest, bijna zo groot als een Indische olifant maar veel imposanter
dankzij een rossige langharige vacht. Een
behemoth met leeuwenmanen. Ze leefden
in grote kuddes, want olifanten zijn sociale
kuddedieren en de mammoet was op die
regel geen uitzondering. Die constatering

zo’n hoogproductief ecosysteem dat qua
productie niet veel voor een Afrikaanse savanne moet hebben ondergedaan. Grassen, kruiden en struikjes groeiden er als
de spreekwoordelijke kool en vermoedelijk
bestond er een positieve feedback tussen
begrazing enerzijds en biomassaproductie
anderzijds. Dat zou verklaren waarom de
mammoetsteppe niet meer bestaat: simpelweg omdat de mammoet zelf er niet
meer is. Ik zei al: een keystone species.
Het oude, romantische beeld dat we van
mammoeten hebben, moet worden bijgesteld. U kent ze wel: fraai geschilderde
landschappen met kale rotsen en
sneeuw en ijs en een gletsjerwand op de achtergrond, met enkele
vervaarlijk
uitziende
mammoeten die met hun
enorme slagtanden de sneeuw aan de kant
schuiven, op zoek naar wat armetierige
sprietjes gras, wat schamele plukjes rendiermos of een verloren en bladerloos
struikje dwergberk of kruipwilg. Arme dieren, die zo hun karig kostje bij elkaar
moesten scharrelen terwijl hongerige hyena’s op hun kans wachtten. Er klopt geen
snars van, van dat beeld. Het moet veeleer
een soort Serengeti zijn geweest. Maar behoorlijk koud, dat dan wel.

‘De mammoetsteppe bestaat niet meer’
heeft belangrijke implicaties voor het
beeld dat we van de mammoetsteppe hebben.
Een olifant moet veel eten. Volwassen
mammoeten aten tot wel 300 kilo groen
per etmaal. Een beetje kudde moest dus
de beschikking hebben over tonnen plantaardige biomassa, elke dag weer. Die biomassa werd geleverd door het ecosysteem,
dat daarom een enorme productiviteit
moest kennen. De mammoetsteppe (een
begrip dat werd gemunt door de Amerikaanse paleontoloog Dale Guthrie) was
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Jelle Reumer

De laatste jaren zijn er steeds meer bruinvissen in het zuidelijke deel van de Noordzee en lijkt de populatie te groeien. Het is
echter niet bekend hoeveel bruinvissen er
zijn en of ze gezond zijn. Er spoelen ook
steeds meer dode bruinvissen aan op het
strand. De doodsoorzaak is lang niet altijd
bekend.

Rapport In 2011 hebben onderzoekers
Kees Camphuysen en Marije Siemensma
een soortbeschermingsplan voor de bruinvis geschreven in opdracht van staatssecretaris Henk Bleker van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie.
Het rapport beschrijft de huidige kennis en
grootste bedreigingen voor de bruinvispopulatie en doet aanbevelingen voor verbetering van bescherming van de bruinvis. Er
is er meer kennis nodig over het aantal
bruinvissen, het leefgebied en de bedreigingen voor de bruinvis in de Noordzee. De
belangrijkste bedreigingen zijn onbedoelde
bijvangst in visnetten en onderwatergeluid.
Dit laatste wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld harde geluiden afkomstig van bodemonderzoek voor gas- en oliewinning,
heiactiviteiten voor windmolenparken en
het opruimen van oude munitie in zee.
Het plan is tot stand gekomen met inbreng
van onder andere de visserijsector, de

windenergiesector en natuurbeschermingsorganisaties. Het is op 23 november
2011 in ontvangst genomen door Staatssecretaris Bleker.

Werk in uitvoering De staatssecretaris heeft het rapport begin december
2011 aan de Tweede Kamer aangeboden
en aangegeven dat hij de aanbevelingen uit
het rapport overneemt. In 2012 is de uitvoering van het beschermingsplan gestart.
Prioriteiten zijn:
- instellen van een landelijke wetenschappelijke commissie, die toeziet op
de uitvoering van het onderzoek naar
bruinvissen;
- tellen van bruinvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee, om
omvang van de populatie en leefgebied
van bruinvissen vast te stellen;
- onderzoeken hoeveel bruinvissen
worden bijgevangen en samen met
vissers een manier vinden om te voorkomen dat bruinvissen in visnetten terecht komen;
- onderzoeken van de negatieve gevolgen
voor bruinvissen van harde geluiden en
explosies onder water en bekijken hoe
dit te beperken;
- met andere landen rond de Noordzee
overleggen om tot gezamenlijke maat-
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regelen ter bescherming van de bruinvis te komen.
Op termijn kan dit ervoor zorgen dat het
doel bereikt wordt: de bruinvissen zo te beschermen dat de populatie zichzelf in
stand kan houden.
Sanne van Sluis werkt voor het Ministerie
van EL&I .
Cover soortbeschermingsplan
voor de bruinvis

Vragen?
Voor vragen over de uitvoering van het plan:
s.vansluis@mineleni.nl

FORUM D e o p i n i e r u b r i e k v a n Z o o g d i e r
Exotencentrum Nijmegen

Biodiversiteit bedreigd?

Pallas’eekhoorn, nijlgans, brulkikker, zonnebaars of grote waternavel - het zijn nieuwkomers in de natuur die voor heel wat vragen

Behoefte aan een
Europese exotenwetgeving

zorgen.
De snelheid waarmee exoten het land binnenkomen neemt toe. De meeste van deze
soorten hebben nauwelijks een impact op
onze leefomgeving en sommige hebben zelfs
positieve effecten. Er is echter ook een aantal exoten die verstrekkende negatieve gevolgen heeft op ecologie, gezondheid, veiligheid

Exoten worden beschouwd als een belangrijke bedreiging voor de biodiversiteit

en maatschappij. Maatregelen ter preventie
en bestrijding kennen echter verschillende

en hebben bovendien een belangrijke economische impact.

knelpunten die beheersing tot een lastige

Ook kunnen ze een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mens en dier.

klus maken.

Wat natuurbehoud betreft moeten we voorkomen dat ze zich kunnen vestigen
Moeten we deze exoten wel of niet bestrijden?

en moeten we ze zo nodig verdelgen.

Om natuurbeheerders en beleidsmakers een
goed onderbouwd antwoord te kunnen geven,

Prof. emeritus Erik Van Der Straeten Dr. sc.

hebben onderzoekers van de Radboud UniWasberen. Foto Maaike Plomp

versiteit Nijmegen en Natuurplaza het Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E)
opgericht. Het startsein voor het NEC-E is ge-

Wat is een exoot? Het is een soort, of een
lager taxon, die voorkomt buiten het natuurlijk verspreidingsgebied en hier terecht is gekomen door tussenkomst van de
mens. Een van de bekendste voorbeelden
voor de lage landen is de muskusrat.
Er zijn ook soorten die zijn binnengebracht
door de mens, maar die zich ook hadden
kunnen vestigen door spontaan (her)koloniseren. Ik denk hier aan het konijn dat tijdens de laatste ijstijd teruggedrongen
werd naar Zuid-Europa en door de mens
teruggebracht werd naar deze streken om
ermee te kweken. Dergelijke soorten noemen we geen exoten.

brengen in dierentuinen. Dit is voor mij onbegrijpelijk. Stel je voor dat we alle exoten
die we wegvangen in dierentuinen moeten
onderbrengen. Denk bijvoorbeeld aan de
eerder genoemde muskusrat…
Exoten vormen dus een steeds groter wordend probleem voor de biodiversiteit. Niet
in de laatste plaats omdat er onenigheid is
over wat er moet gebeuren wanneer ze
zich eenmaal gevestigd hebben. Daardoor
gaat er namelijk veel te veel tijd overheen
voordat er opgetreden wordt en dit maakt
uitroeiing onmogelijk. Zo kan men op dit
ogenblik de muskusrat enkel in toom houden. De volledige verdelging is onmogelijk
geworden.

Bedreigingen en problemen
Waar er een zo’n 50 jaar geleden slechts
een handvol exoten was in onze gewesten
is dit aantal de laatste tijd drastisch toegenomen als gevolg van het intensieve verkeer op wereldniveau. Een van de meest
recent opgedoken exoten - wat zoogdieren
betreft - is de Pallas-eekhoorn. Deze soort
vormt een bedreiging voor de inheemse
rode eekhoorn en kon zich reeds vestigen
in Nederland in de omgeving van Weert en
Leudal. Nu vangt men deze uiteindelijk
weg, maar van verdelgen is echter geen
sprake. Men wil de dieren immers onder-

Huidige wetgeving Er bestaan momenteel enkele wetten die de invoer van
exoten aan banden leggen. De vraag is
echter of deze wetten het probleem kunnen oplossen.
Ten eerste is er de CITES-wetgeving die
door de EU gebruikt wordt om de invoer
van probleemsoorten te verbieden. Zo bestaat de mogelijkheid om soorten, waarvan
vaststaat dat het binnenbrengen van levende individuen in het natuurlijk milieu
van de Unie een ecologische bedreiging
vormt voor inheemse, in het wild levende
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dier- en plantensoorten van de gemeenschap, op te nemen in ‘Bijlage B’.
Het wetenschappelijk comité ofwel Scientific Review Group (SRG) van het invoerland
– in dit geval Europa – moet het binnenbrengen al dan niet toestaan. De afspraken
die hier over gemaakt worden zijn enkel
van toepassing in de landen van de EU. De
procedure is niet zo eenvoudig. Er moet
een volledig dossier opgemaakt worden en
er moet aangetoond worden dat de dieren
een ecologische bedreiging vormen. Dit
kan natuurlijk enkel achteraf, als de dieren reeds in het wild voorkomen in de EU.
En dan is het te laat. De bedoeling is goed
maar in de praktijk lost dit niets op.
Tijdens de SRG 53 (14 september 2010)
werd beslist om de grijze eekhoorn (Sciurus carolinensis) op te nemen in ‘Bijlage
B’. Bij deze beslissing heeft de SRG echter
duidelijk gesteld dat dit enkel een tijdelijke
maatregel was totdat er een nieuwe aangepaste wetgeving zou zijn om de exoten
aan te pakken. CITES is namelijk een handelswetgeving en opgesteld om ervoor te
zorgen dat de verhandelde soorten niet bedreigd worden in hun voortbestaan. Er is
dus geen wetgeving om inheemse soorten
in het land van bestemming te beschermen en nogal wat wetenschappers hebben

problemen met deze ‘afwijkende’ regelgeving.
Ten tweede bestaat er in België een zogenaamde ‘Positieflijst’.

Positieflijst In deze lijst zijn de dieren
opgenomen die door iedereen mogen gehouden worden in gevangenschap. Wat
zoogdieren betreft is de lijst beperkt tot 42
(soorten of/en genera). Uitbreiding van de
lijst is mogelijk. Om voor te komen op deze
lijst moet o.a. rekening worden gehouden
met het volgende criterium: het al dan niet
bestaan van duidelijke aanwijzingen dat de
soort zich in de natuur kan handhaven bij
ontsnapping van individuen uit gevangenschap en bijgevolg een ecologische bedreiging vormt. Dit wil zeggen dat een
soort die een ecologische bedreiging kan
vormen niet kan opgenomen worden. Liefhebbers die andere dieren hadden voor het
in werking treden van deze wet mogen ze
blijven houden. De wet is goed maar de
controle is moeilijk. Het is een stap voorwaarts maar betekent niet veel zolang de
andere landen van de EU geen gelijkwaardige wetgeving hebben.
Ook in Nederland is de invoer verboden
van een aantal soorten waaronder de eekhoornsoorten Sciurus carolinensis, Cal-

losciurus erythreus en Sciurus niger.

geven op 16 februari tijdens een symposium
over exoten in Nijmegen.

Europese wetgeving nodig We
hebben dus behoefte aan een exotenwetgeving op Europees niveau. Een wetgeving die proactief werkt. Het moet mogelijk
worden om de invoer te verbieden van
soorten (niet enkel zoogdieren) die een
ecologische bedreiging vormen voor inheemse, in het wild levende dier- en plantensoorten
van
de
Unie.
De
Zoogdiervereniging en Natuurpunt moeten
in dit verband een voortrekkersrol vervullen. Zonder een dergelijke wet zal het probleem alleen maar erger worden en gaan
we naar de verloedering van fauna en flora
in de EU.

Pallas’ eekhoorn. Foto Ard van Roij

Het expertisecentrum bundelt bestaande
kennis over exoten. Daarnaast voert het expertisecentrum verdiepend onderzoek uit.

Prof. emeritus Erik Van Der Straeten Dr.
sc. is lid van het Belgisch Wetenschappelijk Comité CITES.

Het expertisecentrum bestaat uit een samenwerking van de Radboud Universiteit Nijmegen (Institute for Water and Wetland Research
en Institute for Science, Innovation and Society), Stichting Bargerveen, RAVON, SOVON,
FLORON en Zoogdiervereniging.

Meer informatie is te vinden op www.natuurplaza.org/Exotencentrum.aspx
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gelse staat het woeste Exmoor in 1818 verkocht, probeerde de nieuwe eigenaar de
daar levende wilde Exmoorpony’s te ‘verbeteren’ door ze met volbloedhengsten te
kruisen. Enkele parkwachters waren er
echter van overtuigd dat dit geen verbetering opleverde. Een aantal van hen zette
daarom in 1818 hun eigen kuddes op, die
tot op de dag van vandaag nog bestaan.
In het herfst van 2009 werden in Zoogdier
meerdere argumenten genoemd voor de
rechtstreekse afstamming van de Exmoorpony uit het kleinere type Europese oerpony, dat in het laat-Pleistoceen in
West-Europa voorkwam. Zo zouden de
botten en kiezen van beide soorten identiek zijn en bleek uit mitochondriaal DNAonderzoek dat één afstammingslijn vrijwel
uitsluitend bestaat uit Exmoorpony’s.
Intussen zijn er meer en nieuwere bewijzen voor de rechtstreekse afstamming van
de Exmoor uit het kleinere type Europese
oerpony.

Dikke botten Recente Russische onExmoorpony’s. Foto Hans Hovens

Meer bewijs uit genetische en morfologische studies

derzoeken naar de botten van oerpony’s en
hedendaagse paarden lijken conclusies uit
het eerder Zoogdierartikel te bevestigen.
Oerpony’s van koudere gebieden hadden
namelijk, net als de Exmoorpony en het
Przewalskipaard, dikkere botten dan de
overige onderzochte paardensoorten. Ook
de mustangs (verwilderde gedomesticeerde paarden in Noord-Amerika) blijken

zich te ontwikkelen tot een meer gedrongen en steviger ponytype.

Hangende manen Omdat de als wild
beschouwde
Przewalskipaarden
en
zebra’s staande manen hebben, is lange
tijd gedacht dat de hangende manen bij de
Exmoorpony een domesticatiekenmerk
zijn. Hangende manen leiden het regenwater af van het hoofd en van de nek, en
vormen in een vochtig klimaat een voordeel. Nadat 12.000 jaar geleden het klimaat vochtiger werd, hebben Europese
oerpony’s een ontwikkeling doorgemaakt
van staande naar hangende manen. Dit
blijkt onder andere uit rotsgravures en
grottekeningen in de Coavallei in Portugal
en de Ekainberrigrotten in Noord-Spanje.
De gravures en tekeningen van pony’s uit
de periode vóór 12.500 voor Christus hebben allemaal staande manen, terwijl er in
de periode tussen 12.500 en 8.000 voor
Christus een verschuiving optreedt van
staande naar hangende manen.

Oerkleuren Uit recent onderzoek naar
het kern-DNA van duizenden jaren oude
paardenresten, blijkt dat de meeste Europese oerpony’s een bruine grondkleur,
meelsnuit, lichte buik en donkere benen
hadden. Dit zien we ook bij de Exmoorpony
en bij oerpony’s in rotstekeningen in
Frankrijk en Spanje. Slechts een klein deel
van de oerpony’s had een zwarte basiskleur.

De vachtkleur wordt, net als de stand van
de manen, beïnvloed door de omgeving. In
het Noord-Europese boslandschap van de
laatste duizenden jaren zien we dat veel
wilde dieren een bruine grondkleur en een
witte onderzijde hebben (edelhert, wild
zwijn, ree, bosmuis, eekhoorn en ook de
Exmoorpony). Door de bruine grondkleur
gaan ze beter op in het landschap. De
functie van de witte onderzijde is niet duidelijk, maar deze is vrijwel altijd aanwezig.

DNA van Europese afkomst
In een recente studie werd het mitochondriaal DNA van 207 historische paardenresten vergeleken met het mitochondriaal
DNA van 1754 hedendaagse paarden,
waaronder 17 Exmoorpony’s. Van de 17 onderzochte Exmoorpony’s hadden er 16 een
Europees haplotype (een haplotype is een
soort ‘genetische bloedgroep’): de oudste
paardenresten waarin hun haplotype werd
gevonden waren afkomstig uit Europa en
Klein-Azië (het Aziatisch deel van Turkije).
Elf daarvan hadden een haplotype dat 3500
jaar geleden uitsluitend bij wilde oerpony’s
in Europa en Klein-Azië voorkwam. Slechts
één van de 17 Exmoorpony’s had een haplotype dat een exotische oorsprong lijkt te
hebben: het zogenaamde X3-haplotype. Dit
is niet anders bij de hedendaagse mens,
de ijsbeer en het Przewalskipaard: allemaal soorten die in lichte mate zijn gekruist met verwante soorten (resp.
Neanderthaler, bruine beer en huispaard),

De Exmoorpony een oerpony?
In de herfst van 2009 is in Zoogdier een artikel gepubliceerd over de Exmoorpony. De boodschap was dat de Exmoorpony moet worden beschouwd als een wild oerpaard. Recent onderzoek geeft meer bewijzen in deze richting.
Hans Hovens en Henri Kerkdijk-Otten

De hedendaagse gedomesticeerde paardenrassen zijn gecreëerd door het kruisen
van minstens zeven verschillende
(onder)soorten van wilde paarden. Het mitochondriaal DNA (het buiten de celkern
gelegen DNA, dat onveranderd van moeder
aan kind wordt doorgegeven) in de hedendaagse paardenrassen is daardoor een
mengsel van dat van de oorspronkelijke

wilde soorten. Lange tijd werd aangenomen dat, buiten het Przewalskipaard, geen
van de wilde soorten tot op heden heeft
overleefd.

Geschiedenis Al in 1086 werd geschreven dat er in het Engelse gebied Exmoor ‘equi silvatici’ voorkwamen, die in
latere geschriften ‘horse beasts’ werden
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genoemd. Het woord ‘silvatici’ komt van
silva, wat Latijns is voor ‘woud’. ‘Woud’ betekende in de middeleeuwen zoveel als
‘wild gebied’, pas later is de betekenis van
‘woud’ veranderd in ‘bos’. In heel GrootBrittannië kwam hetzelfde type pony voor.
Omdat deze pony’s in het wild alleen op
Exmoor overleefden, werden ze uiteindelijk naar dat gebied vernoemd. Toen de En-

Coavallei – afbeeldingen van paarden met staande manen
(rechts) en hangende manen (links). © Dr D. Correia
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maar waarvan de populaties in hun totaliteit niet wezenlijk zijn veranderd.
Uit historische documenten blijkt dat men
vóór 1800 heeft geprobeerd om de Exmoorpony te verbeteren door er andere
paardenrassen in te kruisen, maar dat de
kruisingen niet in staat waren om in het
wild te overleven. Mogelijk hebben enkele
nakomelingen toch overleefd en is dit de
oorsprong van het X3-haplotype in de Exmoorpony. Ter vergelijking; van de 5 onderzochte Konikpaarden hadden er 4 het
zogenaamde X3-haplotype en 1 een haplotype van Europese oorsprong.

De panda wel, de Exmoorpony
niet? Er zijn meerdere bewijzen voor de
rechtstreekse afstamming van de Exmoorpony uit het kleinere type oerpony, dat in
het laat-Pleistoceen in Noordwest-Europa
voorkwam. Daarmee hebben we er een
wilde diersoort bij. Er is daarom veel te
zeggen voor de aanduiding van de Ex-

moorpony met de wetenschappelijke naam
Equus ferus (wild paard). Daarmee wordt
recht gedaan aan de uniekheid van de Exmoorpony ten opzichte van gedomesticeerde paarden (Equus caballus).
Bovendien is het wellicht een stimulans
voor natuurbeschermers om de Exmoorpony te behouden.
Omdat het aantal Exmoorpony’s nu te klein
is om hun voortbestaan op de lange termijn te waarborgen, pleit het Samenwerkingsverband Exmoorpony voor het
inzetten van Exmoorpony’s bij Europese
begrazingsprojecten in voor deze pony’s
geschikte gebieden en klimaatzones. Helaas worden er nu nog veel andere paardenrassen ingezet ten koste van de
Exmoorpony. Daarmee wordt een authentieke wilde ponysoort uit Europa over het
hoofd gezien. Omdat het Samenwerkingsverband Exmoorpony het tot op heden
moet stellen zonder enige financiële
steun, hangt de Nederlands-Vlaamse bij-

drage aan het behoud van onze oerpony
vooralsnog af van een handvol vrijwilligers.
Er gaat momenteel veel geld naar het behouden van bedreigde diersoorten, zoals
de panda. Het wordt tijd dat de Exmoorpony wordt toegevoegd aan de lijst met bedreigde wilde diersoorten. Alleen dan
kunnen we deze op de lange termijn behouden.

Woord van dank De auteurs bedanken
Michael Cieslak voor het toelichten van de
haplotypenverdeling bij de Exmoorpony en
de Konik.
Hans Hovens (info@faunaconsult.nl) en
Henri
Kerkdijk-Otten
(megaherbivore@gmail.com).

Verder lezen?
• Een versie van dit artikel met daarin de literatuurverantwoording is op te vragen bij de auteurs.

Exmoorpony’s. Foto Hans Hovens
Vrijlaten van een otter. Foto Rob Buiter.

Otters terug in Rivierenland
Otter Henk werd op maandag 16 april 2012 in de omgeving van Doesburg losgelaten.
Henk is de eerste van minimaal 20 dieren die de prille otterpopulatie in het rivierengebied
(Rijntakken en Maasdal) de komende jaren gaan versterken.De bijplaatsing werd
feestelijk gevierd tijdens het Rijn-in-Beeld symposium op 19 april. Tijdens het symposium
werd teruggeblikt op twintig jaar succesvolle natuurontwikkeling langs onze Rijntakken.
De otter is één van de soorten die hiervan zullen profiteren. In het rivierengebied
liggen prachtige kansen voor de terugkeer van otters.
Bart Beekers, Johan Bekhuis en Dennis Lammertsma

In juni 2012 is het tien jaar geleden dat de
eerste otters in de Weerribben, de Wieden
en de Rottige Meenthe werden losgelaten.
In de periode 2002-2008 zijn in totaal 31
otters uitgezet. Momenteel bestaat de
kernpopulatie door eigen aanwas uit een
zestigtal dieren. Daarmee zit het uitzetge-

bied praktisch vol. In de periode 2002 t/m
2009 zijn maar liefst 110 nakomelingen
geregistreerd. Dat is een heel goed resultaat en je kunt het zien als bewijs dat deze
laagveenmoerassen net als vroeger nog
steeds een ideaal otterleefgebied zijn. Niet
alle jonge dieren vinden momenteel nog
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een plek in hun geboortestreek. Het zit zo
vol, dat ze genoodzaakt zijn elders geschikt leefgebied te zoeken.

Lessen uit eerdere herintroducties Er lijkt welhaast sprake van het
ideale herintroductie-scenario, maar er

zijn wel een paar flinke hobbels. Allereerst
lopen de otters als oeverbewonend zoogdier een groot riscio op verkeersmortaliteit. Ruim driekwart van de dood gevonden
dieren blijkt overreden. Deze situatie komt
overeen met die in heel West-Europa. Het
moderne, drukke Nederland is dus een risicovol leefgebied voor otters. Gelukkig
wordt die uitdaging opgepakt en werken
otterliefhebbers en wegbeheerders met
vereende krachten aan ontsnipperingsmaatregelen, die de verkeersrisico’s terug
moeten dringen. Op diverse lokaties worden daar goede resultaten mee geboekt.
De tweede kanttekening is de voedselsituatie van de otters. Er is vis genoeg, daar
schort het niet aan, maar de kwaliteit van
de vis is niet altijd even rooskleurig. Er circuleren nog altijd milieuverontreinigende
stoffen (o.a. PCB’s, dioxines) in ons watermilieu. Omdat otters vooral vis eten, krijgen ze giftige stoffen binnen die zich in
hun lichaam kunnen opstapelen. Alterra
voert sectie uit op doodgevonden otters en
stelt vast dat otters op individu-niveau een
grote variatie in PCB-gehaltes laten zien.
Vermoedelijke reden hiervoor is dat otters
leven in een territorium van circa 15 kilometer oeverlengte verspreid over diverse
wateren. Er is echter geen aanwijzing dat
deze stressfactor op populatieniveau invloed heeft.
De derde kanttekening heeft betrekking op

de smalle genetische basis van de nieuwe
Nederlandse otterpopulatie. Alles stamt af
van een dertigtal starters, waarvan maar
een beperkt aantal aan voortplanting toekwam. Uitval in de beginperiode en de dominante rol van een klein aantal
mannetjes heeft ervoor gezorgd dat momenteel relatief veel neven, nichten, achterneven en achternichten rondzwemmen.
De inteeltcoëfficiënt is hoog. Over de gevolgen van inteelt bij otters is weinig bekend, maar onderzoek bij andere
zoogdieren laat zien dat het een negatief
effect kan hebben op de reproductie en
overleving. Op de lange termijn valt uitwisseling met Duitse otters te verwachten,
maar de Duitse populatie breidt zich maar
langzaam uit in onze richting. Op de korte
termijn is het daarom wenselijk om de
Nederlandse populatie te versterken met
niet-verwante dieren.

Herstel riviernatuur en kansen
voor otters De grote rivieren Rijn en
Maas en hun zijbeken hebben een rijk otterverleden. Vijftig jaar geleden verdween
de otter hier door biotoopvernietiging,
zware vervuiling, achteruitgang van de visstand en door intensieve jacht (schadelijk
wild!) en stroperij. De waterkwaliteit en
visstand zijn inmiddels sterk verbeterd,
natuurontwikkeling in de uiterwaarden en
de aanleg van nevengeulen hebben het

leefgebied een enorme impuls gegeven en
de maatschappij is nu ottervriendelijk
(geen jacht en stroperij).
Een verkenning van de geschiktheid als otterleefgebied bracht aan het licht dat er
prima kansen zijn voor een duurzame populatie. Met name de combinatie van rivieruiterwaarden met geulen en plassen
en moerasrijk achterland (beekmondingen, Oude IJssel, Oude Rijnstrangen)
vormt een veelbelovende keten van stepping-stones. Uiterwaarden, afgetakte rivierlopen, beken, beekmondingen en
binnendijkse wateren zijn relatief schoner
dan de rivieren zelf. De Gelderse Poort en
de uiterwaarden van de IJssel en de Waal
bieden elk vermoedelijk ruimte aan een
populatie van circa 30 otters. In Limburg
vormt het Maasdal met haar zijbeken een
potentieel leefgebied voor circa 50 dieren.
De aanwezigheid van bevers langs de rivieren en beken is een heel interessant gegeven, omdat uit het buitenland bekend is
dat otters graag gebruik maken van beverburchten. Bij ijsvorming kunnen bevers
zorgen voor een toegang onder het ijs
zodat otters bij hun prooidieren kunnen
komen.

Knelpunten oplossen Gezien het
intensieve verkeerswegennet en de hoge
verkeerssterfte onder otters worden ver-

Otter Vrouwtje Doesburg. Foto Freek Niewold

keersrisico’s als belangrijkste knelpunt
voor de ontwikkeling van een duurzame otterpopulatie in het Rivierenland beschouwd. Het levende bewijs is een
ondernemend ottervrouwtje dat in 2002
was uitgezet in de Weerribben, vervolgens
een poosje nabij Urk verbleef en in 2003 uit
het oog verloren raakte. In september 2008
werd ze out-of-the-blue bij Doesburg
langs de IJssel als verkeersslachtoffer gevonden. Na sectie werd duidelijk dat ze
hier een onbekend mannetje had getroffen
en twee jongen kreeg. Het moederdier
bleek een zeer laag PCB-gehalte in haar
vetweefsel te hebben, lager zelfs dan bij
haar uitzet in 2002. Korte tijd later leverde
het drukke verkeer rond Doesburg nog
twee dode otters op, namelijk het mannetje en een jong vrouwtje.
Verkeersslachtoffers zijn nooit voor de
volle 100% uit te sluiten, maar door goed
ontsnipperingsbeleid kan verkeerssterfte
wel flink worden verminderd. Getriggerd
door de Doesburgse primeur hebben diverse partijen in Gelderland, Overijssel en
Limburg de potentiële otterknelpunten
langs de rivieren in kaart gebracht. Alleen
al langs de IJssel zijn bijna 160 weg-waterkruisingen onder de loep genomen. De
uitkomst viel heel erg mee: slechts zeven
zijn als risicovol aangemerkt en worden
door de provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en gemeenten aangepakt.
Daarnaast is de situatie bij Doesburg extra
secuur bekeken en op diverse plekken met
rasters en looprichels [foto] beveiligd door
Waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland en gemeente Doesburg.

Huidige verspeiding en bijplaatsing Aan de hand van DNA uit spraints

Voedselketen met otter als toppredator. Illustratie Jeroen Helmer

(uitwerpselen) en beelden van fotovallen
[foto] werd duidelijk dat in het voorjaar van
2012 bij Doesburg nog minstens één volwassen vrouwtje en mogelijk nog 1-2 vrouwelijke otters zitten. De regio Doesburg is
er trots op en zou het na alle inspanningen

Raster Barend Ubbinkweg met looprichel Doesburg. Foto Freek Niewold

zonde vinden als de minipopulatie bij gebrek aan een mannetje zou uitdoven. Gelukkig was in april een jong en niet
verwant mannetje beschikbaar dat in 2011
verweesd was aangetroffen in Nationaal
Park de Weerribben. In plaats van deze onervaren, jonge man terug te plaatsen in
zijn herkomstgebied, waar hij weinig kans
zou maken tussen de sterke, territoriale
mannetjes, werd besloten hem een toekomst te gunnen bij de Doesburgse dames
[foto].

Otters in Rivierenland ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds
werken met talrijke organisaties samen
aan de terugkeer van de otter langs de Nederlandse rivieren. In februari 2012 kreeg
ARK een ontheffing van het Ministerie van
EL&I voor de bijplaatsing van otters, aangezien de soort al op eigen kracht begonnen is het IJsseldal te koloniseren. Otter
Henk is de eerste van minimaal 20 dieren
die in het Gelderse rivierengebied en in
Midden-Limburg bijgeplaatst zullen worden. De focus gaat nu naar het verkrijgen
van niet-verwante otters uit buitenlandse
otterstations. Daarmee kan de komende
jaren nieuw bloed in de Nederlandse populatie worden ingebracht.
Het rivierengebied is een perspectiefrijk
leefgebied door de verbetering van de waterkwaliteit en het grootschalige natuurherstel. Heel interessant is de rol van het
rivierengebied als verbindingsas naar andere potentiële ottergebieden binnen Nederland en naar België (Ardennen) en
Duitsland (Eifel en Nedersaksen).
Otters in Rivierenland is een project in de
provincies Gelderland, Overijssel en Limburg. Overijssel en Gelderland herbergen
nu al otters, Limburg bereidt zich voor op
de komst met grootschalige ontsnipperingsmaatregelen in beekdalen. Voor een
optimale afstemming binnen Gelderland
en Limburg is in beide provincies een ot-

terplatform in het leven geroepen, waar de
diverse belanghebbende partners zitting
hebben: provincie, Rijkswaterstaat, waterschappen, natuurbeheerders en muskusrattenbestrijding. De monitoring van otters
langs de Rijntakken wordt begeleid door
Alterra en de bever- en otterwerkgroep
CaLutra van de Zoogdiervereniging. De
Doesburgse populatie wordt gemonitord
door de Otterwerkgroep Doesburg en Niewold Wildlife Infocentre.
Bart Beekers en Johan Bekhuis (ARK Natuurontwikkeling),
Dennis Lammertsma (Alterra Wageningen
UR),
bart.beekers@ark.eu

Verder lezen?
• www.ottersinrivierenland.nl
• Jansman, H.A.H., D. Lammertsma, H.P.
Koelewijn & A.T. Kuiters 2012. De otter in
Overijssel: status en toekomstverwachting. Alterra notitie, Wageningen.
• Kotterman, M. & B. van der Lee 2011. Gehaltes aan dioxines en dioxineachtige PCB’s in
paling en wolhandkrab uit Nederlands zoetwater. Rapport Imares Wageningen UR. 37 p.
• Kurstjens, G., B. Beekers, H. Jansman & J.
Bekhuis 2009. De terugkeer van de otter in het
rivierengebied. Kurstjens Ecologisch adviesbureau, Beek-Ubbergen. Rapport 2009.05. 60
p.
• Niewold, F.J.J. & B. Beekers (2011), Verkenning otterknelpunten in het beheergebied van
Rijkswaterstaat Oost-Nederland langs de IJssel. Niewold Wildlife Infocentre & ARK Natuurontwikkeling, Doesburg. 37 p.
• QR-code: bijplaatsing otter Henk op Vroege
Vogels TV 24 april 2012
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 www.cardiff.ac.uk/news/articles/scenting-television-foxes-8794.html
 http://foxes.channel4.com/

nisme ontstaat door een totaal gebrek aan
melanine-pigment. Het resultaat is wit
haar of een witte huid en rode ogen. De
rode oogkleur komt voort uit het feit, dat
door het ontbreken van pigment de retina
doorschijnend wordt en de kleur van het
bloed de overhand neemt.

HyperKORT

Dirk Criel bespreekt op eigen wijze onderwerpen over zoogdieren.

 www.zoogdiervereniging.nl
 www.russianorca.com
 www.erichhoyt.com/eh/Home.html

Smaakloze roofdieren
Nieuwe soorten

Wolvenfobie

Soms denken we alles te hebben gezien en
vergeten we dat er in de wereld nog zo veel
meer te ontdekken valt. Het afgelopen jaar
(2011) werden maar eventjes 19.232

Met enige regelmaat van de klok daagt er
tegenwoordig in ons land een melding van
een wolf op. Meestal gaat het om een weggelopen hond of een schichtig ree. Maar
hoe groot is de kans dat er straks daadwerkelijk eentje aan uw achterdeur staat?
Niet onbestaand, maar wel erg klein. De
wolf is immers vanuit het oosten en het
zuiden aan een opmars bezig en enkele individuen zijn inmiddels tot ver in Duitsland
 en Frankrijk doorgedrongen . Recent
nog was een wolf erin geslaagd tot in
Rheinland-Pfalz door te stoten, tot op
amper 130 km kilometer van onze landsgrens . Maar het dier werd algauw door
een overijverige en slechtziende jager geveld. Met enige speculatie zou het kunnen
gaan om de wolf die eerder in het Waalse
Gedinne door een cameraploeg van het
programma ‘Dieren in nesten’ werd gefilmd . Opmerkelijk is evenwel dat uit
DNA-analyse blijkt dat het niet om een
wolf uit de oostelijke Duitse populatie,
maar uit de zuidelijke Italiaanse populatie
gaat . Wolven uit Italië zijn inmiddels via
Zwitserland al een heel eind tot in de Vogezen in Frankrijk doorgedrongen .

nieuwe organismen ontdekt, waaronder
ook 41 nieuwe zoogdiersoorten  .
Daarvan behoren er 18 tot de vleermuizen
en 16 tot de knaagdieren. In het lijstje zitten geen Europese soorten. Sommige
soorten zijn reeds langer bekend maar
doken pas recent in museumcollecties op
en/of konden als een afzonderlijke soort
worden geïdentificeerd door DNA-onderzoek. Dit is o.m. het geval met Walters duiker (Philantomba walteri) - een Afrikaans
zoogdier uit de familie der duikers. Tot
2010 werd de soort aanzien als een variant
van Maxwells duiker (Philantomba maxwelli). Onderzoekers van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bewezen het tegendeel . Ze
zijn daarmee niet aan hun proefstuk toe
want eerder voegden ze al 8 nieuwe Afrikaanse muizensoorten toe aan hun inventaris van ontdekkingen .

www.nabu.de/aktionenundprojekte/wolf
/woelfeindeutschland/bundeslaender/rlp/
index.html
 www.een.be/programmas/dieren-innesten/de-wolf-is-terug-in-belgie
www.lausitz-wolf.de/index.php?id=840
www.carnivoresrapaces.org/Loup/actu/actualite.htm#11

Meer vrouwen in het voorjaar
Als het voorjaar vroeg begint, dan worden
er tot twee keer meer vrouwelijke dan
mannelijke vleermuizen geboren. Klaarblijkelijk kunnen vleermuizen het geslacht
van hun jongen aanpassen aan de omstandigheden. Dit vergroot hun overlevingskans en de mogelijkheid om zich sneller
voort te planten. Welke interne mechanismen aan de basis liggen van dit fenomeen
blijft vooralsnog een raadsel. Niet alleen
vleermuizen hebben dit vermogen: ook andere zoogdieren - waaronder enkele hoefdieren en zeehonden kunnen de
geslachtsverhouding sturen.
 www.plosone.org/article/info%3Adoi
%2F10.1371%2Fjournal.pone.0036344

Witjes
 www.wolfsregion-lausitz.de/verbreitung/verbreitung-in-deutschland
 www.geml.fr/geml_actu-6le_retour_du_loup_dans_le_massif_vosgien.html

 http://species.asu.edu/
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_
nieuw_beschreven_zoogdieren_(2010)
 www.natuurwetenschappen.be/active/sciencenews/archive2010/antilope/pa
ge2
 www.natuurwetenschappen.be/active/sciencenews/archive2008/lophuromys/index_html

Met enige regelmaat melden we op onze
nieuwswebsite de vondst van een albino
zoogdiersoort. Een ree, een haas, een laatvlieger, een mol en een rosse woelmuis

Witte Orka

passeerden al de revue . Eentje van een
ander kaliber is de albino orca die voor de
Komandorski-eilanden ten oosten van
Kamtsjatka werd gezien . Bij alle zoogdieren komt albinisme voor; ook bij de
mens. Maar de witte orka is voorlopig enig
in zijn soort en het unicum werd voor de
eeuwigheid vastgelegd op film . Albi-
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Vreemd

Wanneer we het over het voedsel van vossen en andere roofdieren hebben zijn adjectieven als “smaakvol” en “lekker” niet
uit de lucht. Nochtans hebben dieren die
uitsluitend leven van vlees of vis een
slechte smaak. Veel vlees- en viseters zijn
het vermogen om zoet te proeven kwijtgeraakt. Zoogdieren kunnen in principe vijf
verschillende smaken proeven: zoet, zuur,
zout, bitter en umami. Maar dat blijkt dus
niet voor alle soorten het geval . Katten
bijvoorbeeld hebben geen uitstaans met
zoetigheden en allicht geldt dat ook voor
onze inheemse roofdieren, al is het bewijs
nog niet voor alle individuele roofdiersoorten geleverd.
 www.pnas.org/content/109/13/4956

Paperclipzoogdier
Het eerste zoogdier dat op onze aardkloot
ronddoolde woog amper 2 gram en was
nauwelijks zo groot als een paperclip. De
restanten werden in 1985 ontdekt in China
en het beestje verkreeg met de naam ‘Hadrocodium wui’ het eeuwige leven . Het
leefde in de schaduw van de dinosaurussen en zocht tussen de planten druk naar
insecten die het met zijn vlijmscherpe
tandjes opsmulde. En dat gebeurde zo’n
195 miljoen jaar geleden. De tijd vliegt
voorbij. Er was eerst nog enige twijfel of
het om een reptiel dan wel om een zoogdier ging, want het bezat geen van de typische kenmerken van onze hedendaagse
zoogdieren. Uiteindelijk was het door de
bouw van de kaak en het oor dat Hadrocodium in de categorie zoogdieren terechtkwam. De eersteling kwam recent weer
boven water naar aanleiding van een Amerikaans onderzoek dat ontsluiert hoe de
huidige zoogdieren aan hun groot en ingewikkeld brein zijn gekomen. Zijn herseninhoud is in verhouding tot de omvang
van de rest van zijn schedel aanmerkelijk
groter dan men mag verwachten als het
dier een reptiel was geweest.

 www.oeb.harvard.edu/faculty/crompton/pdfs/luocromptonsun2001.pdf
www.sciencemag.org/content/suppl/20
11/05/18/332.6032.955.DC1/RoweSOM.pdf
http://palaeoblog.blogspot.com/2011/0
5/fossil-evidence-on-origin-of-mammalian.html

Niet iedereen is het ermee eens dat uitheemse diersoorten een bedreiging vormen voor onze inheemse fauna. In alle
Europese landen woedt momenteel de discussie volop . Om wat olie op het discussievuur te gieten, heb ik een recent
artikel van de School of Biological Sciences aan de Ierse Queen’s University opgediept, waarin gewaarschuwd wordt voor
vreemde gasten . De auteurs waarschuwen zelfs voor een “invasieve meltdown”.
Ze verwijzen in één adem naar de achteruitgang van rode eekhoorn, sneeuwhaas
en edelhert in Ierland. De studie keek

Vossenparfum
Een vos die gaat stappen, heeft het onderweg druk met markeren en het besnuffelen van geursporen die door gelijkgezinden
zijn afgezet. De geuren vertellen een veelzijdig verhaal en geven aan soortgenoten
dringende boodschappen door. De geurigheden verschillen naargelang de ouderdom, het geslacht en de voortplantingstatus van een dier en krijgen zelfs een
individueel parfummetje mee. Ze vertellen
ook een en ander over de gezondheidstoestand en de dominantiepositie van een dier.
De geurafscheidingen blijken complexer
dan ooit werd gedacht. Eerder al vonden
onderzoekers 12 vluchtige stoffen in het
secreet van een wijfjesvos. De Universiteit
van Cardiff deed de oefening over. Voor de
ontleding werd de meest recente technologie uit de sector van voeding, cosmetica
en farmacie evenals uit de klinische en forensische industrie bovengehaald. De onderzoekers vonden in het secreet van een
oude moervos meer dan 80 componenten
. Opvallend is dat veel componenten vergelijkbaar zijn met die van de otter. Het
meest algemeen zijn benzaldehyde met z’n
karakteristieke amandelgeur, 1-octeen3-ol dat ook bekend staat als paddenstoelenalcohol en een aardegeur of vleesgeur
verspreidt en het naar citrusvruchten geurende (E)-2-octeen-1-ol. Een welriekend
boeket, lijkt me. Het onderzoek vloeit voort
uit een documentaire over stadsvossen die
zopas op de Britse televisiezender Chanel
4 werd uitgezonden en waarvan de gebeurtenissen op een website zijn te volgen
.
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vooral naar het effect van twee in Ierland
nieuw geïntroduceerde zoogdiersoorten de huisspitsmuis en de rosse woelmuis op hun inheemse opponenten - de dwergspitsmuis en de bosmuis. Als die hun optocht doorzetten, dreigen de inboorlingen
uit 80% van hun habitat te verdwijnen.
Vlaanderen wil alvast die problematiek in
de eigen contreien aanpakken en lanceerde in samenwerking met Natuurpunt
een meldingspunt voor ongewensten .
Ook in Nederland worden nieuwkomers
nauwlettend gevolgd . Een overzicht van
alle rare snuiters vind je in de databank
van het Belgian Forum on Invasive Species
.
 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
www.springerlink.com/content/x6r3334
038515071/?MUD=MP
http://waarnemingen.be/invasive_alert
_view.php
 www.invasieve-exoten.nl
 http://ias.biodiversity.be

Zoogdiervereniging
60 jaar jong
Waarnemingen

Bijzondere waarnemingen van zoogdieren
in Vlaanderen en Nederland.

Zierikzee hotspot voor bruinvissen

Hotspot
Potentiële hotspot

Jan Buys
Geen hotspot

Bruinvissen door Rugvin vrijwilligers
Sophie en Lotte vastgelegd. (Foto Rugvin)

Onderzoek van Stichting Rugvin toont aan
dat het havenhoofd van Zierikzee de beste
plek is om in de Oosterschelde bruinvissen
te zien. Deze conclusie kan getrokken worden uit de resultaten van de drie bruinvisscans in 2009-2011 en een ‘landscan’
van het afgelopen najaar. Sophie Neitzel
en Lotte Niemeijer, beiden student aan de
HAS Den Bosch hebben vanaf het land
bruinvissen geteld. De bruinvis (Phocoena
phocoena) is Nederlands kleinste, maar
ook meest talrijke walvisachtige.
Sinds 2009 voert Stichting Rugvin
(www.rugvin.nl) bruinvistellingen uit op de
Oosterschelde. Het aantal waargenomen
bruinvissen neemt jaarlijks toe. Maar voor
de fietser of de wandelaar langs de kustlijn van de Oosterschelde is het toch nog
lastig om de dieren te zien als je niet weet
waar en hoe je precies moet kijken.
Daarom is in samenwerking met het Nati-

Overzicht van de hotspots rond de Oosterschelde gebaseerd op het
onderzoek van Stichting Rugvin.

onaal Park Oosterschelde onderzocht
waar nu echt de goede plekken zijn voor
recreanten en toeristen om bruinvissen te
spotten. Alle waarnemingen van de bootscans en de observaties vanaf de kant zijn
naast elkaar gelegd. Hieruit blijkt dat de
kans op het zien van een bruinvis het
grootst is bij het havenpunt van Zierikzee
(A3 op de kaart). Vanaf deze ‘hotspot’ zijn
tijdens de scans en observaties vanaf de
kant altijd bruinvissen waargenomen. Dit
betekent dat de Zeeuwse recreant die een
uur of meer tijd investeert bij goede
weersomstandigheden (windkracht <2 Bft)
een zeer grote kans heeft de dieren te
zien. Ook op andere locaties zoals bij de
haven van Burghsluis, de haven van Kats
en de Plompe Toren is de ‘spotkans’ groot.

lijk de aanwezigheid van vissoorten (onder
andere sprot, grondelachtigen en wijting)
die op het menu van de bruinvis staan.
Deze visdata is verkregen van Stichting
Anemoon. De aanwezigheid van vis op de
hotspots heeft waarschijnlijk te maken
met de waterdiepte.
De hotspots zijn allemaal geschikt om de
dieren met het blote oog te kunnen waarnemen, maar met een verrekijker krijg je
er natuurlijk toch een beter beeld van. Het
spotten gaat zelfs beter op een bewolkte
dag omdat het lichaam van de dieren dan
beter afsteekt tegen de achtergrond. Vanaf
begin juni is er ook kans om kalfjes te zien.
Mogelijk is de Oosterschelde de enige plek
in Nederland waar jongen ter wereld
komen.

Lunch De reden dat bruinvissen vooral
op deze plekken te zien zijn, is waarschijn-

Frank Zanderink, Stichting Rugvin
(rugvin@planet.nl)
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Dit jaar bestaat de Zoogdiervereniging 60
jaar. Het is nog niet zo heel lang geleden
dat deze leeftijd voor natuurlijke personen
betekende dat de tijd van op de lauweren
rusten aanbreekt. Voor een vereniging die
zich bezighoudt met de immer in ontwikkeling zijnde ecosystemen en soorten is
dat natuurlijk niet aan de orde. Net als
haar onderwerp past zij zich voortdurend
aan de omstandigheden aan om te overleven, als soort en als individu. Helaas lukt
dat in de natuur met een nog steeds afnemende biodiversiteit niet altijd. En zie daar
de belangrijkste drijfveer voor een club als
de Zoogdiervereniging.
Bij het vijftigjarig jubileum maakten we
uitgebreid de balans op. Het fraaie boekje
'Op zoek naar zoogdieren', dat toen verscheen, sluit af met een vooruitblik (van
Dennis Wansink). Hij plaatst de Zoogdiervereniging (toen nog VZZ) op een kruispunt van twee assen: die van natuur
versus cultuur en die tussen wetenschap /
onderzoek en communicatie / educatie.
Het is de rol van de Zoogdiervereniging de
verbinding tussen die (schijnbare) tegenhangers te zijn en dan specifiek voor de
klassegenoten van de Homo sapiens: de
zoogdieren.
Dat is nu, 10 jaar later, nog steeds de positie van de Zoogdiervereniging. Maar er is
wel veel veranderd. Om te beginnen de

naam, die is eigentijdser en 'beter bekkend' geworden. Dat is makkelijk in de
moderne media als Twitter en Facebook,
want daar kom je ons frequent tegen, met
een vernieuwd logo, met de vertrouwde
otter. De digitale snelweg is met Zoogmail,
Telganger, vele websites enzovoort het zenuwstelsel van de Zoogdiervereniging en
een fijnvertakte verbinding met de omgeving. Naast de vereniging is er een professioneel bureau: de Steunstichting VZZ.
De publicatielijst bestrijkt het hele geschetste spectrum, van ons wetenschappelijke ankerpunt Lutra tot kinderboeken,
van gedegen monografieën over soorten
tot een cd met muziek over vleermuizen.
Regionale atlassen verschijnen met enige
regelmaat en de opvolger van de inmiddels 20 jaar oude landelijke atlas werpt
zijn digitale schaduw voor zich uit...
Bij 'onze' zoogdieren is er in tien jaar veel
veranderd. Om te beginnen: de vleermuissoort waar we tien jaar geleden al van
droomden is echt vastgesteld: de kleine
dwergvleermuis. Er zijn inmiddels weer
perspectiefvolle populaties van otter en
bever. Voor die laatste beginnen we zelfs
al na te denken over hoe om te gaan met
schade! Boommarters doen het goed tot
in de kop van Noord-Holland, wolven en
lynxen verkennen voorzichtig de landsgrenzen. Er zijn ook minder fortuinlijke
zoogdiersoorten, denk aan de noordse
woelmuis of waterspitsmuis. Maar die
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goede verhalen betekenen geenszins dat
de Zoogdiervereniging op haar lauweren
kan gaan rusten. Want de positieve ontwikkelingen zijn veelal het resultaat van
veel inspanning, die continu nodig blijft in
het zo sterk door de mens beïnvloede Nederland. Zeker in een tijd waarin beschermingsniveaus worden teruggeschroefd (de
nieuwe Natuurwet) en budgetten sneller
wegsmelten dan het poolijs…
Het is dan goed vast te kunnen stellen dat
de Zoogdiervereniging en Steunstichting
springlevend zijn, ze hebben zelfs een
'duw' van de crisis weerstaan. Zij hebben
geenszins last van vergrijzing, zoeken de
samenwerking met zusterorganisaties en
hebben een goede naam in het 'veld'.
Hiermee is er een goede uitgangspositie
voor successen in het komende decennium en hopelijk nog vele decennia
daarna. Dus laat die AOW nog maar even
zitten.
Naschrift:
Omdat zowel de Zoogdiervereniging als
Steunstichting na een financieel moeilijk
jaar net aan financieel gezond zijn besteden we op een bescheiden wijze aandacht
aan ons jubileum.
Jan Buys is secretaris van de Zoogdiervereniging

S P O R E N H E R K E N N E N : notenkraken en kegelvreterij

Foto 1. Vraatsporen aan hazelnoten: rosse woelmuis (1), grote bonte specht (2), gaai (3), eekhoorn (4).

Wat knaagt daar?

rand van het gat tandafdrukken te zien
zijn. Dit blijken bij nadere bestudering een
soort breuklijntjes te zijn. Ik heb dat een
paar keer gezien bij noten die zijn bewerkt
door grote bonte spechten (1.2).

muis een enorme kegel van een fijnspar
aan het ontmantelen was en te zien aan de
voorraad die hij om zich heen had verzameld was dat niet de eerste waar hij zijn
tanden had ingezet (2.2).

Ook eekhoorns eten graag hazelnoten,
zowel rijpe als onrijpe. Ze hebben een veel
krachtiger beet dan muizen waardoor
soms nauwelijks tandafdrukken te zien
zijn. Die kraken de noot in een keer of knagen in een keer een gat dat groot genoeg is
om de inhoud naar buiten te halen. De
gaten die door eekhoorns worden veroorzaakt, lijken nogal eens op vogelwerk.
Zowel eekhoorns, als gaaien (1.3) en grote
bonte spechten splijten de noten in ongeveer twee gelijke helften. Soms zijn er
grote stukken uit de nootdop gebroken en
is niet helemaal duidelijk wie dat heeft gedaan. Ook hier brengt een combinatie van
sporen je vaak wel op juiste pad. Bij het
trosje bijna rijpe hazelnoten (1.4) zie je bijvoorbeeld dat de noot gespleten is met in
het midden een plek waar de eekhoorn zijn
tanden in heeft gezet.

Maar meestal zijn het inderdaad vooral de
kleinere kegels die de voorkeur van muizen genieten. Het is relatief eenvoudig om
het hakwerk van vogels en het knaagwerk
van muizen (3.1 en 3.2) van elkaar te onderscheiden. Vogels laten de schubben
aan de spil zitten en pikken de zaden er
tussenuit. Kruisbekken hebben een geheel
eigen manier om de zaadjes te bemachtigen. Ze lijken een ‘knip’ in de schub te
maken waardoor die wat meer van de spil
af gaat staan. Op die manier kunnen ze gemakkelijker bij de zaden (3.3).

Bij de kegels van sparren en dennen is het
misschien iets gemakkelijker. Het zijn
weer vooral eekhoorns, muizen en vogels
die dol zijn op de zaden in sparren- en
dennenkegels. Om die te bemachtigen,
hebben muizen en eekhoorns een andere
strategie. Eekhoorns gaan over het algemeen wat grover te werk. Ze bijten de
schubben af en laten een nogal rafelig geheel achter (foto 2.1). Muizen beknagen de
kegels veel fijner. In de Veldgids Diersporen wordt vermeld dat muizen alleen
kleine kegels met fijne schubben aanvreten, maar ook hier is de praktijk een harde
leermeester. Zo zag ik eens hoe een bos-

Tot slot nog een leuke uitsmijter voor
zoogdierliefhebbers die in de zomer naar
de Alpen trekken. Hoger in de bergen
groeit de alpenden (Pinus cembra). De kegels van deze den bevatten pijnboompitachtige zaden die erg voedzaam zijn. De
notenkraker is er dol op, maar ook muizen
en eekhoorns verzamelen ze. Het is voor
deze dieren een belangrijke voedselbron in
de winter. Op foto 4 zijn de verschillende
sporen van bovengenoemde dieren te zien:
eekhoorn (1), muis spec. (2) en notenkraker (3).

Foto 3. Vraatsporen aan kegels van fijnspar en larix: bosmuis (1 en 2), kruisbek (3).

Foto 4. Vraatsporen aan kegels van alpenden: eekhoorn
(1), muis spec. (2), notenkraker (3).

Foto 5. Eetplaatsje van een eekhoorn.

Foto 2. Vraatsporen aan kegels van fijnspar: eekhoorn (1), bosmuis (2).

In deze zesde aflevering van de reeks Herkennen van diersporen gaat het over noten en kegels. En
vooral over de eeuwige twijfel…
Tekst en foto’s Aaldrik Pot

Het lijkt allemaal zo simpel. Je koopt de
onvolprezen Veldgids Diersporen van Annemarie van Diepenbeek en je koppelt alle
vraatsporen op kegels en noten feilloos
aan de dader. Ik kan het ook niet beter uitleggen dan zij. Een hazelnootdop met een
gat waarvan de knaagrand relatief netjes

is, is van een rosse woelmuis. Zie je ook
allemaal tandafdrukken op de dop zelf dan
heeft een bosmuis de inhoud opgepeuzeld.
Volgend hoofdstuk.
Zo eenvoudig is het helaas - of juist gelukkig - niet. Er is hoop. Rosse woelmuizen
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zijn bijvoorbeeld zo vriendelijk om de hazelnoten vaak aan de top open te knagen
waardoor de combinatie van sporen vaak
tot een determinatie kan leiden (foto 1.1).
Maar dan nog. Er is legio variatie. Vogels
eten ook volop hazelnoten en bij opengepikte noten kan het lijken alsof er op de

Foto 6. Eekhoorn.

BOEKEN
Whales’ Bones of The Netherlands & Belgium
Marije Siemensma

De Mierenmens. Een evolutieparadox
Jos Teeuwisse

Jelle Reumer verzorgt in ons blad Zoogdier de vaste column “Verdwenen zoogdieren”.
In zijn nieuwste boek “De Mierenmens”
blikt hij vooruit en voorspelt hoe de verdere evolutie van de ‘soort mens’ zich voltrekt.
Niets wijst erop dat de evolutie het ontstaan van de mens als doel heeft gehad.
En niets wijst erop dat het leven draait om
één enkel individu. Hoe komt het dan dat
we onszelf toch zo belangrijk, zo uniek
vinden? De gedragingen van groepen
mensen vertonen structureel gelijkenis
met wat wel een superorganisme is genoemd. Toch is ieder individueel lid van

zo’n groep er stellig van overtuigd dat hij
zich beweegt met volledige controle over
zijn eigen gedachten, eigen handelingen,
en eigen gevoelens. Over deze ietwat ongemakkelijke paradox gaat ‘De mierenmens’.
Reumer ziet de toekomstige mens, door
hem de ‘homo urbanus” genoemd, zich
ontwikkelen tot een eusociale maatschappij net zoals een termietensamenleving of
die van de naakte molrat. Met twee- tot
vierhonderd exemplaren is de homo urbanus ondergebracht in één torenflat. Deze
samenleving houdt zich bezig met de zorg
voor de flat, voor elkaar en een kleine
groep koninginnen, die op hun beurt weer
zorgen voor de voortplanting van de soort.
“De Mierenmens” is een goed leesbaar

boek op dezelfde speelse manier geschreven als de columns die Reumer verzorgt voor dit blad.

De Mierenmens
Jelle Reumer
Historische Uitgeverij
ISBN 978-90-6554-485-8
Prijs €19,50

Van ’s werelds meest bereisde walvisskelet tot wrijfpalen voor het vee, walvisbeenderen werden voor veel verschillende
doeleinden gebruikt. Zonder het waarschijnlijk te weten is er ergens in de omgeving een van de ‘walvismonumenten’,
die in dit boek centraal staan, te vinden.
Whales’ Bones of The Netherlands & Belgium is de titel van het derde boek in een
serie die alle Europese monumenten van
walvisbeenderen uiteindelijk moet omvatten.
Whales’ Bones is niet alleen een boek,
maar ook een levenswerk. Dit is te danken
aan de passie van de Engelse Nicholas
Redman voor ’s werelds grootste zoogdieren verspreid over België en Nederland.
Het boek is een rijke bundeling anekdotes
gebaseerd op persoonlijke verhalen, krantenknipsels of zorgvuldig gedocumen-

Zoogdieren van Europa
Alle belangrijke soorten
Jaap van der Veen

Diersporen in beeld
Jaap van der Veen

In de reeks kleine natuurgidsen In beeld
van de KNNV is in april 2012 het 27e deeltje verschenen. Niet al deze deeltjes gaan
over zoogdieren. De belangstelling van de
gemiddelde KNNV-er is immers vooral in
de breedte te zoeken. Na Zoogdieren in
beeld is nu dan verschenen Diersporen in
beeld, met – en daarom wordt het hier ook
besproken – informatie over sporen van
zoogdieren, maar ook over die van insecten en vogels.
Vanwege het nogal algemene kader is een
selectie gemaakt uit 24 karakteristieke
diersporen. Er is onder andere aandacht
voor: pootsporen, vraatsporen, uitwerpselen en bewoningssporen. Het boekje geeft
bij ieder spoor veel achtergrondinformatie. Daarnaast zit er een uitklapkaart in
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het boekje, waardoor men in een oogopslag globaal een spoor kan herkennen.
Maar in zo’n kort bestek is het natuurlijk
niet mogelijk om de diepte in te gaan.
Daarvoor zal de meer specialistisch ingestelde natuurliefhebber andere bronnen
moeten hanteren, die ook (mede) door de
KNNV zijn uitgegeven.
Voor de geïnteresseerde leek en zeker
voor kinderen op weg naar natuurmens is
dit een welkome introductie in het leren
kennen van sporen en andere fenomenen
van dieren die je onderweg tegenkomt.
Voor de prijs hoef je zo’n aanschaf niet te
laten.

Diersporen in beeld
Kees de Heer
KNNV Uitgeverij (2012)
ISBN: 9789050114059
Prijs € 4,95

De moeilijkheid met zoogdieren is dat ze
zich – anders dan bijvoorbeeld bloemplanten en mossen – niet zo gemakkelijk
laten determineren. De reden daarvoor is
dat ze veelal schuw zijn, beweeglijk en op
enige uitzondering na vooral ’s nachts actief. Toch zal het voorkomen dat mensen
met enige moeite een
zoogdier te zien krijgen, hetzij in levende
lijve voor dag- en
schemeringactieve
dieren, hetzij in de
vorm van diersporen, die passief de
aanwezigheid van
deze dieren verraden.
Voor die mensen heeft Tirion
een
zoogdierengids uitgegeven. De gids is gestoken in een

teerde natuurhistorische kennis. De bijna
honderdvijftig locaties die Redman beschrijft, bezocht hij allemaal zelf.
Walviskaken als ereboog zijn misschien de
meest bekende en in het oog springende
herinneringen aan gestrande of bejaagde
walvissen, maar de beenderen deden ook
praktisch dienst als deurpost, hekwerk of
wrijfpaal voor het vee, of als parapluhouder of grafpaal en zelfs als schandblok
voor misdadigers in vroeger tijden.
De auteur neemt de lezer mee naar de
Waddeneilanden, waar de vele walvisbotten getuigen van een rijke walvisjacht.
Maar ook ver van de zee in parken, huizen,
kroegen of dierentuinen zijn walvismonumenten te vinden, soms duidelijk herkenbaar maar ook vaak onherkenbaar op het
eerste gezicht, of verplaatst. Veel imposante walvisskeletten of delen daarvan
zijn in musea ondergebracht, helaas lang
niet altijd zichtbaar voor het publiek.

plastic hoes, dus ook in mindere weersomstandigheden te gebruiken (zoals de
kaft vermeldt).
Het boekje is vrij licht, past in de binnenzak en is behoorlijk compleet. Van de
meest voorkomende Europese soorten is
een beschrijving met foto opgenomen. Per
soort worden beschreven: kenmerken van
het dier, leefwijze, biotoop, verspreiding
over Europa (middels een kaartje) en andere wetenswaardigheden. Van minder
algemene soorten wordt melding gemaakt
in een bijlage ‘Verwante soorten’. Hiervan
zijn geen foto’s opgenomen. De foto’s zijn
fraai, hier en daar wat aan de kleine kant
(wat wil je met een handzame gids?), en
bevatten soms pijltjes met typische determinatiekenmerken.
Er is een praktische indeling in zes soortgroepen, elk met een eigen kleurencode.
Pootafdrukken en knaagsporen zijn niet
van alle dieren opgenomen. Ook gebitsplaatjes en tandformules ontbreken, en
die zijn nu juist erg handig bij het uitpluizen van resten van dode dieren. Want dat
zal toch wel de meest voorkomende wijze
zijn, waarop het zoogdier zich ter determinatie aanbiedt. Wie professioneel vangt
en inventariseert zal wel meer professionele literatuur gebruiken.
Er staan tips in voor het ontdekken en ob-
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Whales’ Bones is niet alleen een verrassend boek dat de geschiedenis doet herleven, maar ook een pleidooi om
zorgvuldig om te gaan met ons natuurhistorisch en cultureel erfgoed.

Whales’ Bones of
The Netherlands & Belgium
Nicholas Redman
Redman Publishing, 2010
ISBN 978 095 458 003 8
Prijs 30 GBP
www.whalebones.co.uk

serveren van zoogdieren, maar dan gaat
het vooral om dagactieve dieren. En vermoedelijk zal de frustratie groot zijn als
de bever niet bij zijn burcht te zien is en de
bunzing niet bij zijn bekende schuilplekken. Toch is het een leuk boekje voor de
geïnteresseerde leek en voor kinderen
met belangstelling voor (zoog)dieren, als
naslagwerk na een tocht met de boswachter. Een overzicht van de zoogdieren,
belangrijke vaktermen en stukjes over
sporen zoeken en observeren maken dit
boek voor deze doelgroep compleet. Een
mooie kennismaking met een diergroep
die verborgen leeft en waarvan de fotografie zich tot een ware kunst verheven
heeft. De foto’s in deze rijk geïllustreerde
gids zijn daar pronkstukjes van. Een leuk
boekje voor een zacht prijsje: leuk om cadeau te doen of om cadeau te krijgen.
Zeker geschikt om mensen warm te laten
worden voor de grote verscheidenheid aan
zoogdieren, ook in ons land.

Zoogdieren van Europa
Alle belangrijke soorten
Klaus Richarz
Tirion Natuur
ISBN 978-90-5210-240-5
Prijs € 16,95

Hans van Dord opent de beverdag. Foto Jasja Dekker

De sprekers worden in het zonnetje gezet. Foto Jasja Dekker

Impressie Landelijke Zoogdierdag
in Nijmegen
Op zaterdag 21 april jl. vond de Landelijke Zoogdierdag van de Zoogdiervereniging plaats. Het
thema was dit keer de bever. De dag vond plaats in een collegezaal van de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Hiermee hoop ik jullie een indruk te geven wat zo’n dag inhoudt en wat er aan informatie over de bever aan bod kwam. Wat dit laatste betreft probeer ik niet volledig te zijn, want er
werd veel informatie over de bever gegeven.

Peter Twisk

2012 is door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Bever’. Neeltje
Huizenga, die projectleider is bij deze vereniging, lichtte dit kort toe. Dankzij sponsoring door Kiwa kon er o.a. een folder
gedrukt worden en werden we begroet
door een grote, vrolijke bever met hoge
hoed. Publiciteit rond dit themajaar richt

zich op zowel het brede publiek als op professionals. Voor deze laatste groep zal er
in het najaar een symposium plaatsvinden. Ook zal er een boek over de bever uitkomen.
Een algemene inleiding over bevers in Nederland werd verzorgd door Vilmar Dijkstra. Al sinds 1990, kort na de
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herintroductie van de bever in ons land,
houdt hij zich met dit dier bezig. Voor mij
verrassende informatie was o.a. dat de
bever een kwartier lang onder water kan
blijven en gangen graaft tot 10 of zelfs 25
m lang. Vilmar ging ook in op overlast die
we nu of in de nabije toekomst van de
bever kunnen verwachten. Zo zullen er

hier en daar bomen beschermd moeten
worden tegen vraat van de bever en kunnen dijken door bevers ondergraven worden. Vooral in perioden met hoog water
kan dit een risico vormen. In zo’n situatie
worden bevers gedwongen hun normale
verblijfplaatsen te verlaten en kunnen ze
een hol graven in een dijk. Door op plaatsen waar dit risico speelt speciale hoogwatervluchtplaatsen te creëren is dit te
voorkomen. Wellicht is dit ook voor de Hedelse Bovenwaard van belang.
Gijs Kurstjens ging in op de ecologische
effecten van bevers op hun omgeving. In
heuvel- of bergachtige gebieden kunnen
bever zg. bevervijvers maken met behulp
van hun dammen. Die vijvers kunnen geschikt leefgebied vormen voor o.a. veel libellen en amfibieën. Die lokken op hun
beurt weer soorten als de zwarte ooievaar.
Sinds de bever in de Ardennen is geherintroduceerd neemt deze vogelsoort daar
snel in aantal toe. Gijs heeft de herintroductie van de bever in Limburg begeleid
en ervoer dat voorlichting daarbij bijzonder belangrijk is.
Gijs verklapte ook dat kort geleden een
begin is gemaakt met een tweede herintroductieprogramma van otters in het rivierengebied. De kans dat wij deze soort
rond Den Bosch tegen zullen komen zal
daarmee ook flink toenemen.
Cynthia Lange vertelde over haar onderzoek naar bevers in de Geldersche Poort.
De beverpopulatie lijkt hier te stagneren:
er worden maar heel weinig jongen geboren. Mogelijk is dit het gevolg van inteelt.
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Door groeiende beverpopulaties elders
is te verwachten dat er snel vers bloed
bij zal komen waardoor dit probleem
wellicht zal verdwijnen.
Jolanda Snellenberg, voorzitter van de
bever- en (sinds kort ook) otterwerkgroep CaLutra van de Zoogdiervereniging, vertelde over activiteiten van deze
werkgroep. Na een korte ‘dip’ heeft
deze werkgroep een nieuwe start gemaakt en tegelijk haar werkterrein
vergroot door zich ook op de otter te
richten.
Een zowel vermakelijke als interessante en leerzame bijdrage kwam uit
Wallonië. Olivier Rubbers heeft hier
een bedrijf opgezet dat bevertoerisme
organiseert. Daarbij richt hij zich niet
alleen op natuurliefhebbers maar probeert hij ook de ‘frigobox-toeristen’
(koelboxtoeristen) te bereiken. Hij doet
dit o.a. door een programma aan te
bieden dat de deelnemers uitdaagt en
niet alleen informeert. De bever is inmiddels in België een populair dier, terwijl er
in het begin van de herintroductie veel
weerstand was. Dit toeristenprogramma
heeft daar zeer waarschijnlijk aan bijgedragen. Desgevraagd vertelde hij dat de
bever naar zijn ervaring bijzonder ongevoelig is voor verstoring. Locaties die zeer
regelmatig door toeristen worden bezocht
laten een nog altijd bloeiende beverpopulatie zien.
Freek Niewold ging in op het belang van bevers voor de aanwezigheid van otters. Hij vertelde
gelijk dat het een korte bijdrage
zou worden als hij het daarbij zou
laten. Daarom besprak hij ook de
stand van zaken voor wat betreft
de herintroductie van de otter in
Nederland. Het gaat inmiddels
redelijk goed met de otter, met
naar schatting nu 50 dieren in ons
land. Maar jaarlijks sterven er wel
zo’n 10-12 dieren, vooral door het
verkeer. De hiervoor vermelde
herintroductie van otters in het rivierengebied, waarbij ook maatregelen genomen zullen worden
om verkeerssterfte tegen te gaan,
lijkt dan ook niet overbodig.
Wat betreft de relatie tussen bevers en otters vertelde hij dat otters onder andere profiteren van
bevervijvers en beverhutten. Andersom kan het voorkomen dat
een otter jonge bevers predeert.
Ton Eggenhuizen, ecoloog bij de

gemeente Almere, vertelde over ervaringen waarbij mogelijk conflicten zouden
optreden met bevers in deze stad. Gelukkig blijkt een groenblauwe ecologische infrastructuur in deze stad goed te werken
en gaat stadsuitbreiding tot nu toe goed
samen met aanwezigheid van de bever.
Zelfs bouwwerkzaamheden op maar enkele tientallen meters van een beverhut
leidden niet tot verstoring.
De dagsluiter was een film over de bever
die gemaakt is door Willy de Koning. Deze
dame was voor haar plezier begonnen met
het maken van filmopnamen, maar op den
duur had ze zoveel materiaal dat er een
onderhoudende film mee was te maken.
Voorafgaande aan de vertoning vertelde ze
hoe de film tot stand was gekomen en
over haar persoonlijke ervaringen met bevers. Hoewel de vele ‘losse’ opnamen
geen vloeiend verhaal vormen geeft de
film wel een mooi beeld van gedrag van
bevers. Regelmatig is gedrag te zien dat
verklaart hoe de sporen die we in het veld
kunnen vinden tot stand komen en zijn regelmatig geluiden die bevers maken te
horen. Jullie kunnen deze dvd van me
lenen.
Al met al een heel afwisselende en leerzame dag, zeer de moeite waard.

Er werd ook een vreemde bever gespot. Foto Jasja Dekker

C O L U M N

Kort nieuws
NEDERLAND
Tekenradar
Op 28 maart is Tekenradar.nl gestart.
Voordat mensen de natuur ingaan, kunnen ze vanaf nu op de website Tekenradar.nl kijken wat de verwachte
tekenactiviteit is. Hoe hoger de activiteit,
hoe groter de kans om door een teek
gebeten te worden en hoe belangrijker
het is om te controleren op tekenbeten.
Daarnaast kunnen mensen op de website tekenbeten of een rode ringvormige
uitslag melden. Ook kunnen zij verwijderde teken opsturen om te laten onderzoeken of de teek besmet is. De
website Tekenradar.nl is een initiatief
van Wageningen Universiteit en het
RIVM.

Toekomst van de Natuursector (als bijlage)
Bij het afscheid van Jos Teeuwisse als
directeur bij de Zoogdiervereniging werd
in januari stilgestaan tijdens een minisymposium ‘De toekomst van de na-

DE TOEKOMST VAN DE

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

landse Zoogdier studiegroep (NOZOS) is
weliswaar geen onbekende maar was
tot nu nog geen officiële werkgroep van
de Vereniging.
Ook de Zoogdierwerkgroep Friesland is
sinds kort officieel een werkgroep van
de Zoogdiervereniging. Mede door de
samenwerking rondom het project
Zoogdieratlas.nl in Friesland heeft de
Zoogdierwerkgroep van de Fryske Feriening foar Fjildbiology besloten zich bij
de Zoogdiervereniging aan te sluiten.

Landelijke Zoogdierdag 2012
21 april was alweer de derde Landelijke
Zoogdierdag. Deze dag werd gecombineerd met de Algemene Leden Vergadering en stond geheel in het teken van
het ‘Jaar van de Bever’. Met ruim 100
deelnemers werd de dag goed bezocht.
Er was een gevarieerd programma en
verschillende onderwerpen rondom de
bever (en de otter) kwamen aan bod.

Door het vertrek van een vrijwilliger zijn
we op zoek naar iemand die de bibliotheek op het bureau van de Zoogdiervereniging onder zijn/haar hoede wil
nemen. De werkzaamheden bestaan uit
het in de bibliotheek plaatsen van tijdschriften en boeken, het bijhouden van
het registratiesysteem, het eventueel
verder uitbreiden van ons knipselarchief
en er bestaat de mogelijkheid ondersteunende taken op ons secretariaat te
verrichten. Lijkt het je leuk om minimaal één dagdeel in de week ons team
te versterken op ons kantoor in Nijmegen? Neem dan contact met ons op via
vrijwilligers@zoogdiervereniging.nl.

tuursector’. Diverse sprekers gaven
vanuit verschillende invalshoeken hun
visie op dit thema. Een bewerking van
de presentaties is gebundeld in een brochure ‘De toekomst van de natuursector’, die bij deze Zoogdier zit bijgesloten.

Tijdens de Landelijke Zoogdierdag is de
voorjaarsledenvergadering gehouden.
Er is stilgestaan bij het jaarverslag en
het financieel verslag over 2011 (beide
zijn te downloaden via http://www.zoogdiervereniging.nl/node/1206). De jaarrekening over 2011 is goedgekeurd. De
samenwerking tussen RAVON en de
Zoogdiervereniging is verder toegelicht.
Hans Bekker heeft na 10 jaar afscheid
genomen als bestuurslid.

Nieuwe werkgroepen Zoogdiervereniging

Beverbrochure

De Zoogdiervereniging heeft weer twee
nieuwe werkgroepen. De Noord-Hol-

In het kader van het Jaar van de bever
is er een brochure over ‘Bevers in uw
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waarmee het slecht gaat. Planten en
dieren in de Nederlandse natuurgebieden moeten zich kunnen verspreiden.
Het met elkaar verbinden van de natuurgebieden is daarom van levensbelang.
De organisaties maken zich niet alleen
sterk voor ‘pure natuurbescherming’,
maar juist ook voor het belang van
groen en natuur voor de mens, zowel in
de stad als op het platteland en in de
‘echte’ natuurgebieden. Het broodnodige natuurherstel, gecombineerd met
toegankelijk groen voor alle Nederlanders, van jong tot oud, is goed voor de
leefbaarheid en de economie.

Vleermuisvriendelijke verlichting op de A74 – een primeur
voor vleermuizen

Vrijwilliger bibliotheek

Ledenvergadering
vier korte analyses over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de natuursector in Nederland

buurt’ verschenen. Deze brochure is bedoeld om een breed publiek kennis te
laten maken met de bever. Er worden
onderwerpen beschreven als herkenning, leefwijze, verspreiding etc. Daarnaast staan er veel foto’s en tekeningen
in. De beverbrochure kan besteld worden via de Zoogdierwinkel (www.zoogdierwinkel.nl) en zal verspreid worden
aan geïnteresseerden via bezoekerscentra en tijdens activiteiten. De brochure is ook te downloaden via de

website www.jaarvandebever.nl.
Daarnaast ontvangen leden van de
Zoogdiervereniging een exemplaar van
de brochure samen met een sticker via
de volgende uitgave van ‘Zoogdier’.

Minister Schultz van Haegen en haar
Duitse collega Ramsauer openden
woensdag 4 april de A74 bij Venlo.
Slechts een paar kilometer lang verbindt de A74 de A73 ten zuiden van
Venlo met een Duitse snelweg. Compleet met klimaatbestendig ecoduct en
– uniek in de wereld - vleermuisvriendelijke verlichting.
Dassen, reeën, eekhoorns, egels en hagedissen kunnen de nieuwe weg veilig
oversteken via een nieuw aangelegd
ecoduct. Met een breedte van 58 meter
is dit het breedste ecoduct van Nederland. vleermuiskasten op het ecoduct
voor vervangende verblijfplaatsen en
bieden daartoe geplante bomen de
vleermuizen bescherming tijdens het
vliegen.
Omdat veel vleermuizen licht mijden,
hebben de lampen bij het fietsviaduct

Groene organisaties lanceren
tienpuntenplan voor nieuw
natuurbeleid
Meer dan 40 Nederlandse natuur-,
landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties lanceerden op 15 mei j.l. een tienpuntenplan (‘Kies nu voor de natuur!’)
als basis voor nieuw natuurbeleid.
De betrokken organisaties pleiten vooruitlopend op de verkiezingen van 12
september voor een echte natuurwet.
Ntuurwaarden als rust, ruimte en
weidsheid moeten hersteld worden. Er
moet voldoende geld komen voor beheer van natuur. Ander onderdeel van
het tienpuntenplan is de actieve bescherming van dier- en plantensoorten

Mee
Soms zit het mee, soms zit het tegen. De laatste dagen zit het duidelijk
mee. Ik kon weer een aantal ochtenden vogels tellen op telpost Breskens. Dat is meestal een aangenaam genoegen: òf we verwelkomen
vogels die Nederland komen binnenvliegen en het is mooi zonnig
weer, òf de vogels laten het enigszins afweten, maar dan is er veel tijd
om bij te praten met vogelaars die soms ook al 30 jaar vogels tellen op
deze plek.
Koninginnedag was duidelijk de mooiste dag: veel zwaluwen, maar
ook krenten in de pap als wielewaal, lachstern, visarend, kraanvogel,
steppekiekendief, zwarte wouw, rode wouw. Prachtig!

Een paar dagen eerder was het kabinet gevallen, lang gehoopt, maar
toch ineens plotseling. Een kabinet dat de meest desastreuze maatregelen ooit op natuur had afgekondigd. 70% (!) bezuinigingen. Tja, als
dat kabinet dan valt zit het ook mee.

Vervolgens hebben we als directeuren van de collega-organisaties een
heisessie te Breskens (niet geheel toevallig…) en krijgen we ’s avonds
het bericht door dat een gelegenheidscoalitie van 5 partijen een derde
deel van de natuurbezuinigingen heeft weten terug te draaien. 200
miljoen euro erbij voor natuur! Ik zie hier duidelijk resultaat van ons
harde werken als gezamenlijke natuursector. Mede dankzij uw inspanningen als vrijwilligers en de inspanningen van de professionele staf
op de bureaus is het steeds beter mogelijk om vanuit onze organisatie
een lage lichtintensiteit toegepast. Hiervoor is een speciale ledlamp (‘batlamp’) ontwikkeld. Bovendien zorgen de
geluidsschermen langs de weg ervoor
dat de lampen van het verkeer de vleermuizen niet kunnen storen.

te lobbyen voor een beter natuurbeleid. En soms dus met hele duidelijke positieve resultaten. Dan zit het ook mee.

Rob van Westrienen
Directeur a.i. Zoogdiervereniging en Steunstichting VZZ
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Agenda & adressen
nog hulp gebruiken bij het controleren van
nestkasten, nestbuizen en live traps. Wil je
meewerken, stuur dan een mailtje naar
goedele.verbeylen@natuurpunt.be.

Waarschuwingssysteem invasieve exoten

Aangespoelde bruinvis. Bron Internet

VLAANDEREN
Bruinvissen stikken aan de
Vlaamse kust
Ondanks heel wat alarmkreten in de laatste jaren van verschillende (natuur)organisaties,
spoelen
er
nog
steeds
onrustwekkend veel bruinvissen aan op de
Belgische stranden. Op moment van
schrijven (23 april) staat de triestige teller
die wordt bijgehouden door het BMM op 38
voor 2012. Vooral in de periode van februari tot juni komen bruinvissen talrijk
voor aan onze kust. Ze komen af op de
platvissen die er in het ondiepe water
komen paaien. In diezelfde periode worden
warrelnetten parallel met het strand uitgezet door de recreatieve visserij. Ieder
jaar geraken er verschillende van deze
dolfijnachtigen in de warrelnetten verstrikt, met een gruwelijke dood tot gevolg.
In een aantal kustgemeenten zijn deze
netten al verboden, maar Natuurpunt wil
hier nogmaals pleiten voor een algemeen
verbod van warrelnetten en kieuwnetten.
Dat zou niet alleen de officieel beschermde bruinvis, maar ook de platvissen die er komen paaien beschermen en
daarmee ook in het voordeel zijn van de
commerciële visserij.

groep hielpen daar deze winter aan mee.
In de valleien van de Ourthe, de Sûre en de
Our zochten telkens ongeveer 20 vrijwilligers naar sporen van otters. Een heel
groot gebied werd op die manier weer uitgekamd en er werden bewijzen gevonden
voor de aanwezigheid van bevers, marters,
dassen, ratten en ook heel wat sporen van
wasberen, maar nog steeds niet van otters.

Medewerkers hazelmuisproject gezocht
De Zoogdierenwerkgroep is op zoek naar
vrijwilligers die in de Waals-Duitse regio
tussen Voeren en Aken mee nestbuizen
voor hazelmuis willen ophangen (eerste
helft augustus) en/of controleren (eind
september, eind oktober, eind november).
Dit verspreidingsonderzoek kadert in het
Interreg-project Habitat Euregio. Ook in
Voeren kunnen we deze zomer en najaar

Natuurpunt en haar Waalse zusterorganisatie Natagora hebben in opdracht van de
Vlaamse overheid een waarschuwingssysteem ontwikkeld gekoppeld aan Waarnemingen.be. Terreinbeheerders en lokale
overheden kunnen zich inschrijven via de
website, zodat ze onmiddellijk op de
hoogte gebracht worden zodra een waarneming van een invasieve exoot uit hun
streek ingevoerd wordt op Waarnemingen.be. Ook werden fiches opgesteld en
via deze website raadpleegbaar gemaakt
om deze invasieve exoten te leren herkennen. Dit maakt het mogelijk nu zeer snel
in te grijpen als er een waarneming gedaan wordt van soorten als bijvoorbeeld de
grijze of Pallas’ eekhoorn.
http://waarnemingen.be/exoten

Nimfvleermuis in België
Vanuit de Vleermuizenwerkgroep valt er
ook nog heuglijk nieuws te melden: België
is een nieuwe zoogdierensoort rijker! Het
staat nu officieel vast dat de nimfvleermuis
(Myotis alcathoë) deel uitmaakt van de
vleermuizenfauna in het zuiden van het
land. In 2012 wordt nader onderzoek gepland, eind dit jaar volgt een uitgebreide
publicatie.

6-8 juli 2012
Natuurpunt ZWG weekend
Dit jaar opnieuw in Groot Hertogdom Luxemburg, met een focus op de
eikelmuis en de relmuis. De avonden worden gevuld met boeiende presentaties over zoogdierenonderzoek en gevolgd door − vrijblijvende −
nachtelijke muizenvangsten, en jawel, luisteren naar slaapmuizen. Inschrijven verplicht.
24-26 augustus 2012 Europese nacht van de vleermuis
Jaarlijks wordt in het laatste weekend van augustus de Nacht van de
Vleermuis georganiseerd. Door heel Nederland worden vleermuisexcursies met batdetector gehouden voor volwassenen en kinderen. Nadere informatie over de excursies volgt in de loop van het jaar op
www.vleermuis.net.
28-29 september 2012 Studiedagen ‘Dieren onder de Wielen’
Presentatie van de resultaten van het project “Dieren onder de Wielen”
(www.dierenonderdewielen.be). Vrijdagnamiddag 28 september in
Brussel voor de professionelen, zaterdag 29 september in Antwerpen
voor de vrijwilligers (met ook lezingen over de invloed van verkeer op
de kerkuil, paddenknelpunten, het Marternetwerk, dierenleed, risico’s
van aanrijdingen met grote zoogdieren en mitigerende maatregelen
zoals ecoducten).
27 oktober 2012 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 2012 Cursus ‘Vleermuizen en planologie’
Cursisten beschikken na afronding van de cursus over actuele kennis
van ecologie en landschapsgebruik van de Nederlandse vleermuizen,
de wetgeving en inventarisatiemethoden en kunnen deze kennis inzetten in hun eigen planologische processen.

NEDERLAND

Zoogdiervereniging
Postadres: Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen
Bezoekadres: Natuurplaza, Mercator 3, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen
Telefoon 024-7410500 Fax 024-7410501
info@zoogdiervereniging.nl www.zoogdiervereniging.nl

Veldwerkgroep Nederland
veldwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Materiaaldepot Veldwerkgroep
materiaal@zoogdiervereniging.nl

Vleermuiswerkgroep Nederland
vleermuiswerkgroepnederland@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Zoogdierbescherming
info@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Boommarter Nederland
boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Werkgroep Zeezoogdieren
jw@broekema.info

Werkgroep Kleine Marterachtigen
werkgroep-kleine-marterachtigen@zoogdiervereniging.nl

Bever- en Otterwerkgroep CaLutra
calutra@gmail.com

Zoogdierwerkgroep Zeeland
nanning-jan.honingh@slz.landschapsbeheer.nl

Zoogdierwerkgroep Overijssel
blij@natuurmilieu.nl

Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland
www.zwgzh.nl

17 november 2012 Algemene Ledenvergadering
Tijdens deze najaarsledenvergadering worden onder meer de begroting en het jaarplan voor 2012 besproken.

Werkgroep KNNV Delfland
afdelingdelfland@knnv.nl

Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep
info@zoogdiervereniging.nl

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

Zoogdierwerkgroep Friesland
info@zoogdiervereniging.nl

De Zoogdiervereniging heeft een
webwinkel geopend:

VLAANDEREN

Natuurpunt

www.zoogdierwinkel.nl
Neem eens een kijkje en
• bestel boeken
• download oude nummers van Zoogdier
• lees rapporten van het bureau
Leden krijgen 10% korting!

Otterzoektocht
Van 2005 tot 2010 liep er in de Belgische
provincie Luxemburg en in het Groothertogdom Luxemburg het Otter LIFE-project,
waarbinnen een groot gebied terug hersteld is als habitat voor de otter. Het project is inmiddels afgelopen, maar de aanof afwezigheid van otters wordt nog steeds
opgevolgd met een tweejaarlijkse monitoring. Vrijwilligers van de Zoogdierenwerk-

Vleermuis-T-shirt

Hazelmuis. Foto Ruud Foppen
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Kijk ook eens op Zoogdierwinkel.nl.
Bijvoorbeeld voor het nieuwe
vleermuis-T-shirt!
Leden krijgen 10% korting
op de normale prijs van €14,95.

verkrijgbaar in de maten L, XL en XXL

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

ng
korti

10%

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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Het moment van...

P ro f. m r. P i e t e r va n Vo l le n h ove n

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
In onze tuin op Het Loo bevindt zich reeds vele jaren een prachtige en grote conifeer waaronder zich, ook al jarenlang, velen konijnen hebben gevestigd. Tot onze grote verbazing is de familie das hierbij ingetrokken. Daarvoor
hebben zij wel een aantal konijnenpijpen aanzienlijk moeten verbreden.
Zelfs hebben wij één keer meneer das moeten uitgraven, omdat hij zich – vermoedelijk in zijn haast – in een pijp had
vergist en volledig klem was komen te zitten. Alleen zijn staart was nog zichtbaar, die gelukkig door onze hond werd
ontdekt! Plotseling is, nu zeven jaar geleden, in deze – best wel grote – burcht ook nog eens meneer vos gaan
wonen. Laatst kreeg “mijn” vos onverwacht bezoek van een beeldschone vriendin. Op deze foto ziet u mijn vos niet
alleen genieten van de middagzon – dat opwarmen was best lekker na een aantal nachten met -13 graden Celsius –
maar eveneens genieten van zijn mooie vriendin. Zelf vind ik het niet te geloven dat daar een uur later ook twee konijnen van de zon gaan genieten. En in de zomeravonden loopt de das zonder blikken of blozen langs mijn vos. Het is
een schouwspel dat mij nooit verveelt.
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

