
Amerikaanse nertsen in Moerbeke (Oost-Vlaanderen) 

Tijdens controles van nesten van grauwe ganzen in de Grote Kreek te Moerbeke troffen INBO-

collega’s Tim Adriaens, Frank Huysentruyt en Axel Neukermans op 25 maart een nest aan met 

daarnaast de gepredeerde resten van een van beide ouderdieren. Wat verder lagen de resten van 

een andere grauwe gans en een kuifeend vlakbij een hol, alsook een grote latrine. Op het ganse 

eiland lagen ook veel opengebroken zwanenmossels en in mindere mate schildersmossel, duidelijk 

met bijtsporen. Vlakbij dit nest, in een boven het water overhangende wilg, zat, tot verbazing van 

de waarnemers, een Amerikaanse nerts naar hen te kijken. Omdat Amerikaanse nertsen als 

potentieel invasieve exoten gelden, werd op 31 maart twee inloopkooien geplaatst, met daarop 

telkens een camera die foto’s via e-mail doorstuurt. Daags nadien bleek één nerts in de val te 

zitten, terwijl een tweede aan de buitenzijde bleef rondlopen, kennelijk zonder zich veel van de 

menselijke aanwezigheid aan te trekken. Beide dieren werden gedood.  

De autopsie wees uit dat het om een wijfje (in de val) en een mannetje (rond de val) ging, beide in 

prima conditie. Het feit dat het hoogtepunt van de paartijd bij Amerikaanse nertsen precies begin 

april valt, biedt heel wellicht ook de verklaring waarom het mannetje hardnekkig rond de kooi 

aanwezig bleef. Indien hier niet werd ingegrepen, was de kans dan ook zeer reëel dat binnen 

enkele weken jongen in het wild zouden geboren zijn. Het wijfje vertoonde ook reeds effectief 

bijtsporen in de nek van paringen, kort voordien. 

Deze situatie is enigszins analoog met een voorgaand gebeuren in precies dezelfde regio, toen we 

op aangeven van een buurtbewoner een nerts wegvingen uit een kippenhok (8 april 2010). Dit dier 

bleek toen drachtig van vier jongen. Beide locaties bevinden zich op nauwelijks een paar kilometer 

van een nertsenkwekerij. Het feit dat de dieren in beide situaties kennelijk zo ‘tam’ waren ten 

opzichte van de mens, laat veronderstellen dat het alsnog om eerste-generatie ontsnapte dieren 

gaat.  

 

Amerikaanse nerts gevangen aan de Grote Kreek te Moerbeke, 1 april 2014 (foto INBO) 

 

 



 

Zwanenmossel (Anodonta cygnea) met bijtsporen aan de Grote Kreek te Moerbeke, 1 april 2014 (foto INBO) 

 

Weetje 

In het provinciaal domein ‘Het Leen’ te Eeklo – reeds jarenlang een vaste stockeerplaats van het 

Marternetwerk – loopt nu een fototentoonstelling over hermelijnen, van de hand van 

natuurfotograaf Ludo Goossens. ‘Een koninklijk rovershol’, nog tot eind juni, een aanrader!  

Meer info  
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