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1. Inleiding
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Volwassen hazelmuis

Verbeylen & Nijs (2007)

De gegevens wijzen erop dat het huidige versprei-
dingsgebied beperkt is tot de oostelijke helft van 
de Voerstreek, waar een zeer kleine restpopula-
tie stand houdt. Hier vonden we hazelmuissporen 
in vijf bossen, die allemaal geheel of gedeelte-
lijk zijn aangewezen als bosreservaat (Broekbos, 
Konenbos, teuvenerberg/Gulpdal/obsinnich, 
Veursbos/Roodbos/Vossenaerde en Vrouwenbos/
Stroevenbos/Sint-Gillisbos) en langs de ganse 
spoorwegberm ten oosten van het centrum van 
Sint-Martens-Voeren. ook in het Lobos vonden we 
sporen van hazelmuis (aangeknaagde kersenpitten, 
door mensen van het Engelse kweekprogramma 
bevestigd als zekere vraatsporen van hazelmuis). 
De resultaten van deze inventarisaties worden uit-
gebreid besproken in Verbeylen & Nijs (2007), aan-
gevuld met adviezen over concrete beschermings-
maatregelen ter verbetering van de habitatkwaliteit 
en -connectiviteit en ontwikkeling van een levens-
vatbare hazelmuismetapopulatie. Voor de Voerense 
spoorwegbermen werkten we een afzonderlijk 
rapport met inventarisatiegegevens en bescher-
mingsmaatregelen uit, gezien het grote belang van 
dit gebied voor de resterende hazelmuispopulatie 
(Verbeylen 2007a).

De hazelmuis is een soort die in Vlaanderen 
beschermd en vermoedelijk ernstig bedreigd 
is. omdat haar status in Vlaanderen onvol-
doende gekend was om beschermingsmaat-
regelen voor te stellen en uit te voeren, heeft 
de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt in 
2003-06 uitgebreide inventarisaties uitgevoerd 
in de provincie Limburg, meer bepaald in de 
gemeente Voeren en omgeving. De habitat-
kwaliteit van de studiegebieden werd in kaart 
gebracht en de marginaal en optimaal geschikte 
habitatplekken werden uitgekamd op zoek naar 
sporen van hazelmuis.

al deze inspanningen lagen aan de basis van heel wat acties ten voordele van de hazelmuis en zullen 
vanaf 2007 leiden tot het daadwerkelijk uitvoeren van beheermaatregelen op het terrein, hopelijk 
met een tijdige versterking van de resterende hazelmuispopulaties tot gevolg. Naast het uitvoeren 
van beschermingsmaatregelen, moet ook de verdere evolutie van de hazelmuispopulatie en de effec-
tiviteit van de beschermingsmaatregelen worden opgevolgd. In dit rapport worden de resultaten 
besproken van het eerste jaar (2007) dat de Voerense hazelmuispopulatie opgevolgd wordt via een 
gestandaardiseerde monitoring.
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2. Methodiek
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2.1. Monitoring

Hazelmuisnestje tussen de bramen
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omdat de Voerense hazelmuispopulatie grensoverschrijdend één geheel vormt met de Nederlandse 
hazelmuispopulatie – die reeds meerdere jaren gemonitord wordt door Zoogdiervereniging VZZ en 
de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) – werd de Nederlandse methodiek 
overgenomen, zodat de gegevens als één grote gegevensset kunnen worden geanalyseerd. op basis 
van deze grotere gegevensset zullen dan ook betere conclusies kunnen worden getrokken.

De telperiode loopt van 15 september tot 15 november. Binnen deze periode wordt elk transect twee-
maal afgezocht, zodat een meer precieze schatting van het aantal nesten wordt bekomen aangezien 
de piek van het voortplantingsseizoen kan variëren. Bij de tweede telling wordt een onderscheid 
gemaakt tussen nieuwe nesten en nesten die reeds bij de eerste telling werden aangetroffen. Elk 
transect wordt minstens eenmaal in de maand oktober (de optimale telperiode) gelopen. De periode 
tussen beide tellingen bedraagt maximaal twee weken. Een telling dient bij voorkeur op één dag te 
worden uitgevoerd. Is dit niet mogelijk, dan kan de telling worden gespreid over twee dagen die maxi-
maal acht dagen uit elkaar liggen. Een telling vindt overdag plaats, van een half uur na zonsopgang 
tot een half uur voor zonsondergang.

Bij de monitoring wordt elk transect jaarlijks op dezelfde wijze door dezelfde vaste medewerker(s) 
geteld. Indien een medewerker afhaakt of er een nieuwe bijkomt, wordt het transect in de analyses 
als een ander, nieuw transect beschouwd om waarnemerseffecten uit te sluiten.

De medewerkers ontvangen voor aanvang van het telseizoen van de coördinator de nodige telformu-
lieren (hiervoor gebruiken we de Nederlandse formulieren), kaartmateriaal en vergunningen (afwijking 
KB 1980 voor onderzoek naar beschermde diersoorten, toelating van de eigenaars/beheerders van de 
onderzoeksgebieden, toelating om Infrabel-domein te betreden langs in dienst zijnde spoorlijnen). 
Volgende gegevens worden ingezameld:
- algemene gegevens van de telling (datum, start- en eindtijd, weer, telomstandigheden, …),
- details van elk nest (type, status, doorsnede, materiaal, hoogte, aanwezigheid van hazelmuizen, …),
- eventuele habitatwijzigingen (achteruitgang of verbetering van bepaalde habitatplekken, uitge-
   voerde beheermaatregelen, …) t.o.v. het voorgaande jaar,
- kaart met locaties van de gevonden nesten en eventueel gewijzigde habitatplekken.
De medewerkers bezorgen de resultaten van de telling zo snel mogelijk aan de coördinator, zodat een 
totaaloverzicht en rapport gemaakt kan worden in de lente van het jaar volgend op de telling.

De methodiek van het Nederlandse hazelmuismeet-
net wordt uitgebreid beschreven in Verheggen et al. 
(2004) en Foppen et al. (2007). Samengevat houdt 
deze in dat er gezocht wordt naar hazelmuisnesten in 
geschikte randvegetaties langsheen vaste transecten. 
Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de fluctuaties 
over de jaren heen in het totaal aantal nesten langs 
een transect een goede maat zijn voor de evolutie 
van de hazelmuispopulatie en dat het totaal aantal 
nesten (ongeacht type en status) goed correleert 
met het aantal voortplantingsnesten.
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aangezien de Voerense hazelmuispopulatie zeer klein is, was het mogelijk om in elk van de gebieden 
waar hazelmuizen aanwezig zijn, één of meerdere transecten te leggen. op basis van de locaties van 
hazelmuisnesten in de voorgaande jaren en de aanwezigheid van geschikt habitat, werden voor 2007 
14 transecten afgebakend (kaart 1). Hierbij werden bosranden met zeer weinig hazelmuisnesten en 
zeer weinig geschikt habitat buiten beschouwing gelaten, omdat de variatie in het aantal nesten tus-
sen de jaren hier te laag zou zijn om besluiten te trekken aangaande fluctuaties in de hazelmuispopu-
latie. omdat in 2007 ook aan de noordoostzijde van het Veursbos zeer veel nesten gevonden werden, 
werd hier een bijkomend transect (nr. 15) afgebakend dat vanaf 2008 mee gemonitord zal worden.

per transect werd minstens één persoon met voldoende ervaring als hoofdteller voorzien. De komen-
de jaren zullen er waarschijnlijk nog medewerkers bijkomen. De aspirant-tellers dienen eerst een 
aantal maal mee te gaan met ervaren medewerkers om een beter zoekbeeld te ontwikkelen vooraleer 
ze beschouwd worden als volwaardige deelnemer aan de monitoring. Uiteraard moet er bij de verwer-
king van de gegevens rekening worden gehouden met het feit dat de medewerkers jaar na jaar beter 
worden in het zoeken naar en het herkennen van hazelmuisnesten.

De monitoringgegevens worden – net als alle andere hazelmuisgegevens – opgeslagen in een arcView-
gelinkte access-Zoogdierendatabank. Hierin zijn modules aanwezig voor het gedetailleerd invoeren 
van de hiervoor opgesomde gegevens.

Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de trendanalyses uitvoert voor het 
Nederlandse hazelmuismeetnet, leerde ons hoe we de Vlaamse gegevens kunnen analyseren met 
behulp van BirdStats (www.ebcc.info/trim.html) en tRIM 3.54 (pannenkoek & Van Strien 1996). Er 
zal jaarlijks ook een gezamenlijke analyse van de Nederlandse en Vlaamse gegevens gebeuren, waar-
door het aantal transecten in de analyse uitgebreid wordt, wat een beter resultaat tot gevolg heeft.

Kaart 1. Ligging van de hazelmuismonitoringtransecten in Voeren (zie tabel 1 voor meer details).
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2.2. Inventarisatie
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Hazelmuisnestkastje
(bouwplan op: www.hazelmuis.be)
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Hazelmuisnestbuis

Naast de hazelmuisnesten die gevonden werden tijdens de twee monitoringrondes, werden zowel 
binnen als buiten de afgebakende transecten regelmatig nog bijkomende nesten aangetroffen. 
Daarnaast werden ook regelmatig vraatsporen (aangeknaagde hazelnoten, pitten van kersen en mira-
bellen, zaadjes van haagbeuk en Spaanse aak, ...) van hazelmuis gevonden. al deze gegevens werden 
uiteraard ook opgenomen in de Zoogdierendatabank, samen met de waargenomen wijzigingen in 
habitatgeschiktheid.

In overleg met het CBS zal binnenkort nog worden bekeken of de transecten die in de Voerstreek 
werden geselecteerd voldoende zijn dan wel of het nodig is om bepaalde transecten nog verder op 
te delen. Bij de analyses zal ook een stratificatie worden gemaakt naar deelpopulaties (waartussen 
uitwisseling van dieren uitgesloten is, waardoor er kans is op verschillende aantalsontwikkelingen). 
Momenteel onderscheiden we in Vlaanderen drie deelpopulaties:
 1 teuvenerberg/Gulpdal/obsinnich – Spoorwegberm 1 – Spoorwegberm 2
 2 Veursbos – Konenbos – Broekbos – Spoorwegberm 3 – Spoorwegberm 4
 3 Vrouwenbos – Lobos
ook zal er een stratificatie gemaakt worden naar het al dan niet uitvoeren van beheermaatregelen. 
Voor Vlaanderen werden er in 2007 nog geen beheermaatregelen uitgevoerd en zal deze stratificatie 
pas later kunnen worden toegepast.

De bezetting van de nestkasten en nest-
buizen die we in juni 2007 ophingen in 
altembroek (aangezien hier in 2005 nog 
een hazelmuis gezien werd), werd ook 
regelmatig gecontroleerd.

ook buiten de Voerstreek zochten we 
nog naar hazelmuisnesten en vraatspo-
ren in gebieden met historische waarne-
mingen in Zuid-Limburg (Herkenrodebos, 
Wijerstraat, Holrakkerbos, De Kevie en 
tier de Lanaye) en de omgeving van 
ploegsteert.
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3. Resultaten 
2007
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3.1. overzicht

ID monitoringtransect lengte (m) aantal tellers aantal hazelmuisnesten aantal hazelmuizen

2005 2006 2007 res. 2007 2007

1 Broekbos 1513 3 13 10(1) 6 2J

2 Konenbos 2776 2 3 7 7 2 1a(3J+1?)

3 Spoorwegberm 3 zuid 2531 6 37(1) 0 3a+4J (1?)

4 Spoorwegberm 3 noord 938 3 21 0 1a

5 Spoorwegberm 4 zuid 2474 2 3 14 0 9J+1?

6 Spoorwegberm 4 noord 1823 2 19 0 2J

7 teuvenerberg noord 2578 2 10 14(4) 6 3J+2?

8 teuvenerberg zuid 1563 2 2 1 8 0 1a+2J

9 obsinnich 1922 2 2 5 9(10) 0 (2a)

10 Spoorwegberm 1 2455 2 4 14(4) 0 10J+1? (2J)

11 Spoorwegberm 2 2023 2 5 13 0 1a+6J+2?

12 Veursbos noordwest 2400 1 2 6 6 1 1a+2J

13 Veursbos zuid 2825 1 4 10(5) 10 1a+1?

14 Vrouwenbos 3267 3 1 2 22 0 2J+1?

15 Veursbos noordoost 3721 2 2 19(2) 21 3a (1a)

totaaL 34809 223(27) 46 11a+42J+9?(3a+5J+2?)

tabel 1. aantal hazelmuisnesten en hazelmuizen (a = volwassen hazelmuis, J = subadulte of 
juveniele hazelmuis, ? = leeftijd onbekend) per monitoringtransect (zie kaart 1 voor de ligging 
van de transecten). Voor 2007 worden aantallen gegeven gevonden tijdens de monitoring 
en tussen haakjes aantallen gevonden daarbuiten. ook wordt voor 2007 het aantal nesten 
gegeven dat aangetroffen werd binnen de bosreservaten (res. 2007). Voor 2005 en 2006 
(toen nog niet gestandaardiseerd gemonitord werd) wordt het aantal nesten gegeven voor 
de transecten die voldoende onderzocht werden.

tabel 1 geeft een samenvatting van het aantal gevonden nesten en hazelmuizen tijdens de monitoring 
in 2007. ook worden de aantallen gegeven die gevonden werden buiten de monitoring (dus zowel 
buiten de monitoringtransecten als binnen de transecten maar buiten de 2 monitoringrondes). In 
totaal werden er in 2007 wel 250 hazelmuisnesten aangetroffen (tegenover 106 in 2006) en 72 hazel-
muizen (tegenover 23 in 2006)! ongeveer één vijfde van de nesten bevond zich in de bosreservaten 
en ongeveer de helft in de spoorwegbermen. In alle deelgebieden werd voortplanting (jongen en/of 
voortplantingsnesten) vastgesteld. In de bepaling van de leeftijd zitten mogelijk wel enkele fouten, 
want in 2007 werden er veel subadulte hazelmuizen gezien die moeilijk te onderscheiden waren van 
volwassen dieren.

3.1.1. Voeren
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ter vergelijking geven we ook het aantal hazelmuisnesten dat in 2005 en 2006 (toen nog niet 
gestandaardiseerd gemonitord werd) gevonden werd langs de monitoringtransecten die in deze jaren 
voldoende onderzocht werden. De gegevens van de verschillende jaren mogen niet zomaar vergele-
ken worden, omdat niet overal op dezelfde locaties en even intensief gezocht werd. toch kunnen we 
besluiten dat er in 2007 veel meer hazelmuizen in de randvegetaties zaten dan in de voorgaande jaren. 
ook de indexberekening die we uitvoerden met BirdStats, wijst op een significant sterke toename 
(nl. 120 % in 2006 en 135 % in 2007). De standaardfout (0,54) is wel erg hoog, maar omdat de slope 
(2,28) min 1,96 maal de standaardfout (= 1,21) nog steeds ruim boven 1,05 (5 % toename per jaar) 
is, spreekt men toch van een sterke toename (als deze waarde tussen 1,00 en 1,05 zou liggen, zou het 
een matige toename zijn). aangezien pas in 2007 met de gestandaardiseerde monitoring begonnen 
werd, zijn de gegevens van 2005 en 2006 mogelijk een onderschatting en zou de sterke toename in 
werkelijkheid een matige toename kunnen zijn.

Vermoedelijk is de toename in 2007 het resultaat van de zeer goede vruchtzetting van allerlei besdra-
gende struiken (mirabel, zoete kers, ...) in 2006, gevolgd door een goede voortplanting en een goede 
winteroverleving, en daarna opnieuw een zeer goede vruchtzetting in 2007 (niet enkel van besdra-
gende struiken maar nu ook van hazelaar), opnieuw gevolgd door een goede voortplanting.

Het grotere aantal nesten wil niet zeggen dat er geen dringende beschermingsmaatregelen meer 
nodig zijn, want een populatie die geschat wordt op enkele honderden individuen is nog steeds een 
zeer kleine populatie met een grote kans op uitsterven. Daarbij komt nog dat hazelmuispopulaties 
van nature sterke aantalsfluctuaties kunnen vertonen, waardoor het aantal nesten na 2007 weer sterk 
zou kunnen dalen. Monitoring over een veel langere periode is noodzakelijk om deze fluctuaties uit te 
middelen en na te gaan welke trend er zit in de evolutie van het jaarlijks aantal hazelmuisnesten, als 
maat voor de evolutie van de hazelmuispopulatie.

Grafiek 1. Indexen hazelmuis in Voeren (bron: CBS).
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tabel 2 geeft nog wat extra informatie over wanneer de verschillende rondes van de monitoring-
transecten uitgevoerd werden. Het Lobos valt niet binnen een transect, maar werd samen met het 
Vrouwenbos geïnventariseerd. In het Veursbos werd buiten de twee transecten (Veursbos noordwest 
en Veursbos zuid) ook langs de noordoostrand gezocht. Het groot aantal nesten dat hier gevonden 
werd, leidde tot de afbakening van een bijkomend transect (Veursbos noordoost), dat vanaf 2008 
mee opgenomen zal worden in de monitoring.

tabel 2. tijdstip waarop de verschillende rondes van de monito-
ringtransecten uitgevoerd werden. aanvullend werd ook Veursbos 
noordoost geïnventariseerd (nadien afgebakend als nieuwe moni-
toringtransect) en het Lobos.

monitoringtransect ronde teldatum begin einde

Broekbos
1

23/09/2007 15:00 16:50

30/09/2007 16:50 17:25

2 7/10/2007 14:35 17:15

Konenbos
1

23/09/2007 11:50 14:40

30/09/2007 14:35 16:40

2 7/10/2007 12:10 14:45

Spoorwegberm 3 zuid
1 28/10/2007 12:40 15:40

2 3/11/2007 12:25 15:02

Spoorwegberm 3 noord
1 28/10/2007 9:25 12:25

2 3/11/2007 9:08 12:05

Spoorwegberm 4 zuid
1 10/10/2007 14:55 18:30

2 24/10/2007 15:30 18:20

Spoorwegberm 4 noord
1 23/09/2007 17:15 19:15

2 14/10/2007 13:55 16:45

teuvenerberg noord
1 26/09/2007 10:00 14:15

2 10/10/2007 10:25 14:30

teuvenerberg zuid
1 23/09/2007 9:22 11:15

2 7/10/2007 9:10 11:40

obsinnich
1 30/10/2007 13:45 17:15

2 12/11/2007 10:30 16:30

Spoorwegberm 1
1 25/09/2007 10:05 14:30

2 9/10/2007 10:10 14:40

Spoorwegberm 2
1 25/09/2007 15:00 18:20

2 9/10/2007 15:15 18:40

Veursbos noordwest
1 11/10/2007 11:00 16:15

2 16/11/2007 11:00 16:30

Veursbos zuid
1 11/10/2007

inbegrepen in

Veursbos noordwest

2 14/11/2007 11:30 16:45

Vrouwenbos
1 24/10/2007 8:40 15:15

2 4/11/2007 10:20 15:15

Lobos 4/11/2007 9:20 10:20

Veursbos noordoost

12/10/2007
345 min. 

15/11/2007

14 en 16/11/2007
inbegrepen in

Veursbos noordwest en zuid
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3.1.2. Elders in Zuid-Limburg

Naast de monitoring en inventarisaties in de door hazelmuis bezette gebieden, werd in Voeren nog 
één ander gebied bezocht, nl. altembroek. op 10 juni 2007 verplaatsten we de hazelmuisnestkasten 
en -buizen uit De Kevie verplaatst naar dit gebied om hier meer zekerheid te krijgen over het al dan 
niet aanwezig zijn van hazelmuizen (gezien de waarneming in 2005) plus tegelijk ook naar aanwezig-
heid van eikelmuis te kijken. De 19 nestkasten en 21 nestbuizen werden gecontroleerd op 18 juli en 19 
september 2007 en 1 juni en 31 augustus 2008. Elke ronde leverde enkele bosmuizen en rosse woel-
muizen plus heel wat nesten en vraatsporen van deze soorten op. In september 2007 zaten er veel 
bosmuizen in de nestkasten (meer dan 25), in tegenstelling tot de overige rondes met slechts enkele 
dieren. Spijtig genoeg geen enkel spoor van hazelmuizen of eikelmuizen.
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Rosse woelmuis in een 
summier nestje
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Bosmuis met 3 jongen in een bladernest
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Bosmuis aan de ingang van 
een hazelmuisnestkast

Net als de voorgaande jaren werd in 2007 gezocht naar hazelmuissporen in een aantal gebieden 
in Zuid-Limburg waar historische hazelmuiswaarnemingen van bekend zijn, nl. Herkenrodebos, 
Wijerstraat, Holrakkerbos, De Kevie en tier de Lanaye. ook nu weer werd geen enkel spoor van hazel-
muizen aangetroffen. Gezien de grote hazelnotenoogst in 2007 en het volledig ontbreken van enig 
spoor van hazelmuis, plus het feit dat er ook de drie voorgaande jaren niets gevonden werd, gaan we 
er van uit dat hier geen hazelmuizen meer voorkomen en stoppen we de jaarlijkse inventarisaties in 
deze gebieden. In De Kevie werden in de hazelmuisnestkasten wel twee verdachte mosnesten (moge-
lijk van eikelmuis) gevonden en werden enkele eikelmuisnestkasten opgehangen.

Bijkomend kwam recent nog één historische waarneming aan het licht: op 6 juni 1991 werd een intacte 
dode hazelmuis gevonden op een buizerdnest (met 2 pulli) in “achterheide” te Schoot (tessenderlo) 
(Berghmans et al. 2007, pers. med. Ludo Smets). Deze locatie ligt op ongeveer 18 km van de histori-
sche waarnemingen in de regio Hasselt.
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3.1.3. ploegsteert en omgeving

Na de eerdere zoektochten naar hazelmuizen in Limburg en Vlaams-Brabant, kwam in 2007 West-
Vlaanderen aan de beurt. Hier zijn onder andere uit de omgeving van ploegsteert historische waar-
nemingen van hazelmuis bekend. In de herfst van 2006 ging een groepje plaatselijke vrijwilligers 
polshoogte nemen in het Bois de la Hutte, evenals in het nabijgelegen Bois de ploegsteert en het 
natuurreservaat De Kleiputten. Er was alleszins geschikt hazelmuishabitat aanwezig, maar sporen van 
hazelmuis werden er niet gevonden. Daarom organiseerde de Zoogdierenwerkgroep op 12-14 oktober 
2007 een hazelmuisweekendje in Nieuwkerke. Eerst werden hier enkele voordrachten gegeven over 
de historiek van de slaapmuizen in de regio en over de ecologie van de hazelmuis en hoe je haar sporen 
kan herkennen en onderscheiden van sporen van allerlei andere knaagdieren en vogels.

©
 M

at
th

ie
u 

D
es

eu
re

Slaapmuizennestkasten werden opgehan-
gen in de hoop dat ze bewoond worden 

door hazelmuizenIn ploegsteert zaten er geen hazelmuizen maar eikel-
muizen in de slaapmuizennestkasten
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Daarna werden de potentiële hazelmuisgebieden in de 
omgeving (Bois de ploegsteert, Bois de la Hutte, De 
Kleiputten, Briqueterie de la Lys) intensief afgezocht. In 
verschillende van deze gebieden hingen de plaatselijke 
vrijwilligers op voorhand reeds speciale slaapmuizen-
nestkasten op, in de hoop dat deze in gebruik genomen 
zouden worden door hazelmuis.

Er werden verschillende nestjes gevonden, maar deze waren van bosmuis, dwergmuis of eikelmuis: 
geen spoor van hazelmuisnestjes dus. De aangeknaagde hazelnoten die we vonden, waren van allerlei 
soorten (bosmuis, eikelmuis, boomklever, …), maar ook dit leverde geen enkele bevestiging van de 
aanwezigheid van hazelmuis op. En ook bij de controle van de slaapmuizennestkasten bleven sporen 
van hazelmuis uit. Wat hier wel in zat, waren bosmuizen en ook heel wat eikelmuizen! In dat opzicht 
was het weekendje ook heel leerrijk: naast zichtwaarnemingen van eikelmuis vonden we vrije eikel-
muisnesten en vraatsporen van eikelmuis aan hazelnoten en tuinslakken. Met deze sporen hadden 
we tot dan toe weinig tot geen ervaring, en deze ervaring zal erg van pas komen bij het verdere eikel-
muisonderzoek in Vlaanderen.

ook de moeite waard was de aanwezigheid van verschillende Waalse en Noord-Franse collega’s, 
waardoor de contacten met onze buren weer wat nauwer aangehaald werden.

ook na het weekendje werden de nestkasten regelmatig gecontroleerd (ook in bijkomende gebieden, 
zoals het Bois de Nieppe), wat telkens heel wat eikelmuizen en eikelmuissporen opleverde.
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3.2. Details monitoring

Legende
Hierna geven we per monitoringtransect, aan de hand van een kaartje en 
enkele foto’s, een korte beschrijving van de in 2007 aangetroffen hazel-
muissporen (voor een overzichtje, zie kaart 2). Het gaat hier om hazel-
muisnesten, al dan niet bewoond door hazelmuizen (of bosmuis, rosse 
woelmuis, dwergmuis) en vraatsporen aan hazelnoten, pitten van kersen 
en mirabellen en zaadjes van haagbeuk en Spaanse aak. Indien een hazel-
muis waargenomen werd, maar geen nest in de buurt gevonden, werd dit 
beschouwd als een “bewoond nest”. ook wijzigingen in de habitatgeschikt-
heid worden gegeven, met uitzondering van de spoorwegtransecten (hier-
voor verwijzen we naar het hazelmuisbeheerplan van spoorlijn 24-Voeren, 
zie Verbeylen 2007a). op de achtergrond van de kaartjes geven we de 
orthofoto (digitale kleurenversie VLM/oC, 1/10.000, GIS-Vlaanderen).

Kaart 2. overzicht van de hazelmuissporen langs en nabij de Voerense monitoringtransecten.

In september 2007 leek het op dat er dat jaar niet veel te vinden ging zijn: de meeste nestjes waren 
oud en vervallen, de bezetting was laag en de weinige aangetroffen jongen waren al vrij groot. Mogelijk 
lag dit aan het “fruit”-seizoen, dat blijkbaar heel wat vroeger was dan vorig jaar: in 2006 lagen er in 
september onder de struiken massa’s hele mirabellen en waren er veel sleedoornbessen, terwijl er in 
2007 enkel aangevreten mirabellenpitten terug te vinden waren, weinig sleedoornbessen en ook geen 
appelen of peren meer (maar wel heel veel hazelnoten). Vanaf oktober 2007 veranderde de situatie 
echter: het aantal hazelmuisnesten nam sterk toe, vaak bezet door jonge hazelmuizen (tot vier per nest).
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3.2.1. transect 1: Broekbos
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Struweel tussen laagstamboomgaard en 
zuidelijke bosrand: mooi ontwikkeld maar 

toch minder nesten dan in 2006
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Houtkant langsheen de holle weg: gekortwiekt en 
begeleidende vegetatie verwijderd

Langs het Broekbos-transect vonden we 10 hazelmuis-
nestjes, waarvan eentje bezet was door twee jonge 
hazelmuizen. Dit is het enige transect waar minder nes-
ten gevonden werden dan in 2006. Buiten het transect 
werd nog één extra hazelmuisnestje gevonden. Voor 
het eerst werden er nesten gevonden in de houtkant 
die vlak naast de baan loopt.

De mooie houtkant langsheen de over-
groeide holle weg aan de zuidkant van 
het Broekbos werd begin 2007 volledig 
gekortwiekt, waardoor er geen vruchtzet-
ting van hazelaar was (vorig jaar lagen 
hier overal door hazelmuizen aangevreten 
hazelnoten).
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3.2.2. transect 2: Konenbos
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Volwassen hazelmuis smullend van de 
braambessen

Er werden zes hazelmuisnestjes gevonden langs het 
Konenbos-transect en één volwassen hazelmuis zon-
der nestje (in vergelijking met zeven nestjes in 2006). 
Voor het eerst werd er een nestje gevonden langs de 
noordwestkant, maar in de oostkant werden dit jaar 
geen nestjes gevonden. Buiten de twee monitoring-
rondes werden in de houtkant langs de halfholle weg 
ook twee nestjes gevonden (vermoedelijk dezelfde als 
tijdens de transecttellingen), waarvan eentje bezet 
was door vier hazelmuizen waaronder minstens drie 
jonge dieren.
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3.2.3. transect 3: Spoorwegberm 3 zuid

Dode hazelmuis met staart uit nestje bengelend

Langs het derde transect vonden we maar 
liefst 37 hazelmuisnestjes, net als in 2006 de 
topper van het ganse gebied! Eén nestje werd 
bewoond door een volwassen hazelmuis, twee 
door telkens één jonge hazelmuis, en eentje 
door één volwassen en twee jonge hazelmui-
zen. tijdens de eerste ronde op 28 oktober lag 
er ook een volwassen hazelmuis dood in zijn 
slaapnestje. ook was één nestje gekraakt door 
twee bosmuizen en een ander vermoedelijk 
door een rosse woelmuis. 
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Buiten de twee monitoringrondes werd nog een 
hazelmuisnestje bewoond door één hazelmuis 
gevonden. Naast de hazelmuisnestjes werden 
ook vier dwergmuisnestjes gevonden.
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3.2.4. transect 4: Spoorwegberm 3 noord

Het vierde transect leverde ook veel hazelmuisnestjes op: wel 21, waarvan eentje bewoond door een 
volwassen hazelmuis. Er werden geen jonge dieren gezien, maar wel verschillende voortplantingsnest-
jes. In de tweede ronde was er ook een nestje gekraakt door een bosmuis.

3.2.5. transect 5: Spoorwegberm 4 zuid

ook langs het vijfde transect vonden we veel 
hazelmuisnestjes: 13 (tegenover drie in 2006) 
plus een jonge hazelmuis zonder nestje in de 
buurt. Maar liefst vijf van deze nestjes waren 
bezet: twee elk door één jonge hazelmuis 
(waarvan eentje in de tweede ronde gekraakt 
was door een bosmuis), eentje door twee en 
eentje door vier jonge hazelmuizen en een 
laatste door een moddervette hazelmuis (op 
24 oktober, ter voorbereiding van de winter-
slaap). In een zesde hazelmuisnestje zaten 
twee bosmuizen.
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Moddervette hazelmuis
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Jonge hazelmuis spelend onder nest

3.2.6. transect 6: Spoorwegberm 4 noord
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In 2007 was de langgerekte akker langs de 
zuidelijke spoorwegberm begroeid met maïs, 
wat voor een sterke beschaduwing van de 
bermvegetatie zorgde en het zoeken naar 
nestjes sterk hinderde. pas na het oogsten 
hiervan vonden we in deze berm hazelmuis-
nestjes en hazelmuisjes.

transect 6 leverde in 2007 wel 19 hazel-
muisnestjes op, waarvan eentje bezet 
door twee jonge hazelmuizen en een 
ander in de tweede ronde door een 
jonge bosmuis.
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3.2.7. transect 7: teuvenerberg noord

Langs het noordelijke teuvenerberg-transect vonden we 14 hazel-
muisnestjes (tegenover 10 in 2006), waarvan drie bewoond door 
telkens één jonge hazelmuis en twee bewoond door een hazelmuis 
van onbekende leeftijd. Buiten de twee monitoringrondes vonden 
we nog eens vier hazelmuisnestjes.
In de houtkant langs de Gieveldstraat vonden we veel door hazel-
muis aangeknaagde hazelnoten. Deze houtkant werd op 10 juni al 
eens bezocht, wat toen al verse door hazelmuis aangeknaagde mira-
bel- en kersenpitten opleverde. Bij de kersen was meestal slechts 
een deel van het vruchtvlees weggegeten: hazelmuizen hebben dus 
blijkbaar een voorkeur voor de eiwitrijke inhoud van de pitten, en die 
eten ze al als de kersen nog groen aan de boom hangen.
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Wegberm gemaaid tijdens het najaar

Voor hazelmuis nadelige ingrepen waren het 
bewerken van de oostelijke akker tot vlak 
tegen de rand en vooral het maaien van de 
wegberm langs de Gieveldstraat middenin het 
hazelmuisseizoen (waarbij delen van het bos-
rankstruweel mee weggemaaid waren, en in de 
tweede ronde was er nog tuinafval in het bos-
rankstruweel gegooid ook). Dit laatste werd 
aan de Gemeente Voeren gemeld en zij gingen 
de maaifirma op de hoogte brengen.

Jonge hazelmuis
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3.2.8. transect 8: teuvenerberg zuid

3.2.9. transect 9: obsinnich
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Hazelmuisnestje gekraakt door dwergmuis?

Het transect teuvenerberg zuid leverde acht hazel-
muisnestjes op (tegenover één in 2006), waarvan twee 
bewoond door telkens één jonge hazelmuis en eentje 
door een volwassen hazelmuis. In de buurt van een onbe-
woond hazelmuisnestje werd een dwergmuis gezien, die 
vermoedelijk het nestje gekraakt had.

Langs obsinnich, het meest zui-
delijke teuvenerberg-transect, 
werden negen hazelmuisnest-
jes gevonden (tegenover vijf 
in 2006). Buiten het transect 
werden nog meer hazelmuis-
nestjes aangetroffen: wel 10, 
waarvan eentje bewoond door 
twee volwassen hazelmuizen.
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Hazelmuisnestje in de bramen
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3.2.10. transect 10: Spoorwegberm 1
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Langs het eerste spoorwegbermtransect von-
den we 14 hazelmuisnestjes (tegenover vier 
in 2006), waarvan twee bewoond door tel-
kens vier jonge hazelmuizen, eentje door twee 
jonge hazelmuizen en eentje door een hazel-
muis van onbekende leeftijd (in de tweede 
ronde gekraakt door een bosmuis). Uit een 
ander hazelmuisnestje dook een bosmuis of 
rosse woelmuis de vegetatie in. 

Na de monitoringrondes werden 
nog vier extra hazelmuisnestjes 
gevonden, waarvan twee bewoond 
door een jonge hazelmuis (moge-
lijk jongen van tijdens de monito-
ring die nu een eigen nestje had-
den). Eén van deze jongen was op 
4 november moddervet.

Voortplantingsnest

Jonge hazelmuis in hondsroos
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3.2.11. transect 11: Spoorwegberm 2

Voortplantingsnest met mama hazelmuis en twee spelende jongen

Het tweede spoorwegberm-transect leverde 13 hazelmuisnestjes op (tegenover vijf in 2006). Vijf van 
deze nestjes waren bewoond: eentje door een wijfje hazelmuis met vier jongen, twee door één jonge 
hazelmuis en twee door een hazelmuis van onbekende leeftijd. Daarnaast vonden we ook nog een 
dwergmuisnestje bewoond door een dwergmuis met kleine jongen.
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3.2.12. transect 12: Veursbos noordwest
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torpormuisje in een slaapnestje

Langs het Veursbos noordwest-transect wer-
den net als in 2006 zes hazelmuisnestjes 
gevonden. Eén hiervan was bewoond door 
een volwassen hazelmuis met meerdere jon-
gen. In een tweede werd op 16 november een 
jonge hazelmuis in torpor aangetroffen (het 
was toen 1 °C), die op 23 november terug 
actief was en haar nest wat groter en stevi-
ger uitgebouwd had.
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3.2.13. transect 13: Veursbos zuid

Het zuidelijke Veursbos-transect 
leverde 9 hazelmuisnestjes op en één 
hazelmuis zonder nestje in de buurt 
(tegenover vier nestjes in 2006). 
Eentje hiervan was bewoond door 
een volwassen hazelmuis. Buiten de 
twee monitoringrondes werden nog 
eens vijf hazelmuisnestjes gevonden.

3.2.14. transect 14: Vrouwenbos (+ Lobos)

©
 G

oe
de

le
 V

er
be

yl
en

Bosrankpluis-hazelmuisnestje

ook langs het Vrouwenbos-transect werden 
in 2007 veel meer hazelmuisnestjes gevon-
den: 22 (tegenover twee in 2006). Voor het 
eerst werden ook hazelmuisjes gevonden: 
twee nestjes waren elk bewoond door een 
jonge hazelmuis (waarvan er eentje mod-
dervet was op 4 november en in een nestje 
zat dat bijna uitsluitend uit bosrankpluis 
was opgebouwd). Een derde nestje was op 
24 oktober bewoond door een hazelmuis 
in torpor. Daarnaast waren er ook enke-
le hazelmuisnestjes waarin muizenkeutels 
lagen, dus vermoedelijk gekraakt door bos-
muis of rosse woelmuis.

©
 R

ia
n 

pu
lle

s

Volwassen hazelmuis

De mantelzoomvegetatie in dit zui-
delijke deel van het Veursbos leek ten 
opzichte van vorig jaar nog minder 
geschikt geworden te zijn.
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Hazelmuis in torpor
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Mosnest van eikelmuis in meidoornstruikje

©
 G

oe
de

le
 V

er
be

yl
en

opmerkelijk was ook de vondst van een 
mosnest met een eikelmuiskeutel erin 
in het zuidelijkste deel van het transect. 
In de houtkant aan de andere zijde van 
het weiland vonden we ook hazelnoten 
die vermoedelijk door eikelmuis aange-
knaagd waren.

aansluitend werd ook nog eens rond het 
Lobos gelopen, en vonden we een ker-
senpit opengeknaagd door hazelmuis en 
meerdere vermoedelijk opengeknaagd 
door eikelmuis.



30

3.2.15. transect 15: Veursbos noordoost

In 2007 werd ook langs de noordoostelijke en noordelijke 
rand van het Veursbos naar hazelmuisnestjes gezocht. En 
met succes: het leverde 21 nestjes op, waarvan drie bewoond 
door één, één en twee volwassen hazelmuizen. In 2006 wer-
den langs deze rand slechts twee hazelmuisnestjes gevon-
den. Wegens de vele nestjes in 2007 bakenden we hier een 
nieuw transect af (Veursbos noordoost), dat vanaf 2008 op 
een gestandaardiseerde manier onderzocht zal worden.
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4. Educatie en
sensibilisatie
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4.1. overleg met terreineigenaars en -beheerders

In 2006 inventariseerden we voor de eerste keer de Voerense spoorwegbermen (lijn 24). We ontdek-
ten hier een zeer belangrijke hazelmuispopulatie: de spoorwegbermen huisvesten blijkbaar ongeveer 
de helft van de volledige gekende Vlaamse hazelmuispopulatie!
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op deze vergadering werd afgesproken dat de Zoogdierenwerkgroep zo snel mogelijk de voor hazel-
muis nodige voorzorgmaatregelen en optimale beheermethoden te kennen geeft aan Infrabel (wat 
we deden via een Natuur.studie rapport, zie Verbeylen 2007a). Zo kan Infrabel vanaf 2008 het berm- 
en taludonderhoud langs de L24 in optimale omstandigheden voor de hazelmuispopulatie uitvoeren 
en de infrastructuur- en onderhoudswerken plannen buiten de nefaste periodes voor hazelmuis. 
Volgende winter (2008-09) is voorzien om de bomen en struiken langs de L24 te kappen. op basis van 
ons rapport zal de centrale dienst van Infrabel, met de exploitatie- en arbeidsveiligheid als basispriori-
teit, een richtlijn uitschrijven voor het arrondissement Verviers inzake het ecologisch bermonderhoud 
en de afhandeling van infrastructuurwerken op de L24.

De NMBS/Infrabel draagt hiermee een 
enorme verantwoordelijkheid voor het 
behoud van deze in Vlaanderen ernstig 
bedreigde soort. op 25 oktober 2007 
vergaderden we hierover in Verviers met 
Infrabel, die instaat voor het onderhoud 
van de spoorwegbermen en verplicht is 
om de nodige maatregelen te treffen 
voor de vereiste gunstige instandhou-
ding van de hazelmuispopulatie. Na een 
presentatie (in het Frans!) over de eco-
logie, verspreiding en bescherming van 
de hazelmuis en discussie over moge-
lijke oplossingen voor knelpunten, gin-
gen we samen de situatie op het terrein 
bekijken (en zagen we zelfs een hazel-
muisje!). Vertegenwoordigers van Infrabel oog in oog met een 

hazelmuis

Er werd niet enkel geïnventariseerd in 2007. aangezien een aantal mensen van Natuurpunt Studie 
intussen heel wat expertise heeft opgedaan, worden we regelmatig gevraagd voor adviesverlening. 
Deze kennis moet ook worden omgezet in concrete beheervoorstellen en daarom werden verschillen-
de rapporten uitgeschreven waarin beschermingsmaatregelen worden uitgewerkt (Verbeylen 2007a, 
Verbeylen & Nijs 2007). Voor terreineigenaars en -beheerders zullen deze rapporten hopelijk de basis 
vormen voor een hazelmuisvriendelijk beheer op hun terreinen.

4.1.1. Infrabel
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De beheervoorstellen die we formuleerden in Verbeylen & Nijs (2007) werden door het agentschap 
voor Natuur en Bos (aNB) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBo) overgenomen in de 
beheerplannen van de Voerense bosreservaten Broekbos, teuvenerberg en Veursbos die opgemaakt 
werden door aeolus (plessers et al. 2008a, b, c). Hiermee werd voor het eerst een concrete aanzet 
gegeven om in deze overheidsbossen rekening te houden met de aanwezigheid van hazelmuizen, zon-
dermeer een (theoretische) mijlpaal voor een betere bescherming van deze Rode Lijst-soort.

In het kader van het project “Gemeenten adopteren 
Limburgse Soorten” adopteerde Voeren na ons advies 
de hazelmuis. Samen met het Regionaal Landschap 
Haspengouw & Voeren (RLH) en de Gemeente Voeren 
werd een actieplan uitgewerkt (Nevelsteen et al. 2007). 
aangezien het RLH instaat voor het onderhoud van 
holle wegen (via inschakelen en begeleiden van land-
bouwers), adviseerden we hen rond beheer van hout-
kanten langs de holle wegen waar hazelmuisjes zitten.

4.1.2. aNB en INBo

Gezien het directe overleg met de bevoeg-
de ambtenaren van aNB, zullen de beheer-
voorstellen gauw ook in de praktijk wor-
den vertaald.

4.1.3. Gemeente Voeren en RL Haspengouw & Voeren

overleg met aNB op het terrein
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Infonamiddag voor de inwoners van Voeren

om ook de inwoners mee op de hazelmuiskar 
te krijgen, kreeg iedereen een infofoldertje 
in de bus (zie bijlage 1) en werd een infodag 
voor de dorpelingen georganiseerd, omdat 
bekend hopelijk ook bemind zal maken.

Van het INBo kregen we ook een beetje 
financiële ondersteuning via de terugbeta-
ling van een deel van de vervoerskosten 
van onze vrijwilligers die de monitoring 
uitvoeren.
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omdat onze Voerense hazelmuispopulatie aansluit bij de Nederlandse populatie, wisselden we ook 
informatie en ervaringen uit met onze Nederlandse collega’s van de Zoogdiervereniging VZZ, de 
Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). aangezien zorgvuldig beheer van randvegetaties van groot belang is voor de overleving van 
de hazelmuis in Vlaanderen en Nederland, maakten we samen een prachtige voorlichtingsbrochure 
waarin ecologie, verspreiding, bedreigingen, wettelijke verplichtingen, hazelmuisvriendelijk beheer en 
subsidiekanalen worden besproken (Foppen et al. 2008a). Deze zal in hoofdzaak worden verspreid 
onder mensen die in de omgeving van hazelmuisgebied wonen en die bereid zijn een steentje (of eer-
der houtkantje) bij te dragen om de hazelmuis te helpen overleven. De bijhorende poster dient om op 
te hangen op allerlei openbare plaatsen (milieudienst, scholen, bibliotheek, ...).

4.2. Samenwerking Nederland

4.1.4. pro Silva

op 10 mei 2008 namen we 
deel aan de pro Silva-excursie 
rond bosrandbeheer, die door-
ging in de omgeving van het 
Nederlandse Valkenburg (waar 
ook hazelmuisjes zitten). Hier 
werden interessante discussies 
gevoerd over hoe bosranden 
best beheerd zouden worden, 
onder andere in functie van 
hazelmuis (Geudens 2008).

Pro Silva Vlaanderen presenteert: 

“Ervaringen met bosrandbeheer” 
 

Uitwisselingsexcursie in de streek rond Valckenburg 

 

Ook in Vlaanderen worden de laatste jaren flink wat bosranden aangelegd. De voordelen voor het bos, de 

natuur, de beleving en het landschap zijn alom gekend, en iedereen weet toch wat een bosrand is. Of toch 

niet helemaal? 

 

Hoe breed is een bosrand voor je over een bosrand kan spreken? Staan er alleen struiken in of kan een 

soort hakhout ook? Kunnen er ook hoogstammen in voorkomen? Wat is het precieze effect op welke 

plantensoort/diersoort? Hoeveel kost het beheer ervan? En wat met de bos’randen’ binnen in het bos? … 

Veel vragen, veel meningen, veel ideeën… 

 

Op vrijdag 25 april 2008 neemt Pro Silva Vlaanderen u mee naar de streek rond Valckenburg. Dit 

golvende landschap met zijn kalkrijke bodems toont ons een variatie aan bosranden, met een terugblik op 

10 jaar ervaring. Hier werden keuzes gemaakt, effecten werden gewikt en gewogen en op basis daarvan 

legde men nieuwe bosranden aan. 

 

Het is geen excursie met uitleg en weetjes, maar zoals steeds wordt wat informatie gegeven om een 

uitwisseling tussen de deelnemers op gang te trekken. Wat is de zin of onzin van bosranden? Wat is het 

doel ervan en bereiken we wel ons doel door het gevoerde beheer?  

 

    De excursie begint in de voormiddag en eindigt in de namiddag.  

      Het geheel wordt afgesloten met een bezoek aan de Orchideeëntuin:  

          een kalkgrashelling met talrijke soorten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Zin om mee te stappen in dit boeiende thema? Schrijf dan voor 11 april in via: 

• prosilva@vbv.be 

• 09 264 90 50 

• Werkgroep Pro Silva, Geraardsbergsesteenweg 267 te 9090 Gontrode 

 

na inschrijving ontvangt u de praktische informatie 
 

4.2.1. Hazelmuisbrochure en hazelmuisposter
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Voorlichtingsbrochure over een 
hazelmuisvriendelijk beheer

De hazelmuis 
over leven op de grens

IKL

De hazelmuis:
      over leven op de grens

In het kader van het Nederlandse Actieplan Hazelmuis Limburg 2006-2010 en het Soortbeschermingsproject Hazelmuis van de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep is 
onlangs de brochure ‘De hazelmuis: over leven op de grens’ verschenen, waarin je informatie kan terugvinden over een hazelmuisvriendelijk beheer. 

Deze folder is gratis te verkrijgen. 

Meer info bij de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep (www.zoogdierenwerkgroep.be) of 
bij de Nederlandse Zoogdiervereniging VZZ (www.vzz.nl) en de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (www.ikl.nl)

 De hazelmuis: een verhaal van eten en slapen

 Gebaat bij een aangepast beheer

Sterk bedreigd in Nederland en 
Vlaanderen

Voedt zich met bessen, knoppen, 
(hazel)noten, bloesems en insec-
ten

Behoort tot de familie van slaap-
muizen en slaapt ongeveer 5 maan-
den per jaar

Leeft in het najaar in voedselrijke 
houtkanten, hagen en bosranden, 
waar ze bolvormige nesten bouwt 

Goed beheer = fasering & maatwerk

Optimaal is een geleidelijke overgang 
van bos naar omliggend land

Verbinden van geschikt boshabitat   
door aanplant van brede houtkanten, 
singels en hagen

Het in kaart brengen van de leefgebie-
den is de basis voor een goed beheer 
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Hazelmuisbrochure en hazelmuisposter (downloadbaar via www.hazelmuis.be)

4.2.2. onderzoek

©
 D

om
in

iq
ue

 V
er

be
le

n

©
 G

oe
de

le
 V

er
be

yl
en

Net als voorgaande jaren hielpen we ook mee aan 
de Nederlandse transecttellingen. In 2007 kwam 
daar ook nog het Nederlandse verspreidingsonder-
zoek via hazelmuisnestbuizen bij. Daarbij vonden 
we door hazelmuizen aangeknaagde hazelnoten 
en bezette nestbuizen in Crapoel (noordkant oos-
telijk Gulpdal), waar de soort niet meer werd 
waargenomen sinds de jaren ’60 (tomlow 2007, 
Dekker 2008).
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4.3. Voordrachten, posters en publicaties

4.2.3. Gliridae-dag
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De jaarlijkse hazelmuis-evaluatiedag, waar voor het eerst ook voordrachten gegeven werden over 
het eikelmuisonderzoek, werd daarom omgedoopt tot Gliridae-dag en ging door op 15 maart 2008. 
Net als onze Nederlandse collega’s stelden we hier de resultaten van onze transecttellingen voor. 
Daarnaast gaven we ook een voordracht over nieuwe ontdekkingen binnen ons vraatsporenonderzoek 
en eentje over ons eikelmuisonderzoek.

op het symposium “Zoogdierbescherming 
werkt!”, dat op 17 november 2007 geor-
ganiseerd werd in Nederland door de 
Zoogdiervereniging VZZ in samenwerking 
met de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep, 
gaven we een voordracht getiteld 
“Slaapmuizen in Vlaanderen: endange-
red… en dan gered?”. op de LIKoNa-
contactdag van 19 januari 2008 gaven we 
eveneens een voordracht, deze keer met 
de titel “Hazelmuis, overleven in Voeren”.

Zoogdierensymposium 17-11-2007
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ook gaven we op 22 mei 2008 
een slaapmuizeninfoavond voor 
de Natuurstudiewerkgroep van 
Natuurpunt Hasselt-Zonhoven. Deze 
was hoofdzakelijk toegespitst op de 
eikelmuis, maar er werd ook uitleg 
over de hazelmuis gegeven omdat het 
altijd mogelijk is dat er nog ergens 
een restpopulatie voorkomt in de 
omgeving van Hasselt. De bossen met 
historische waarnemingen werden al 
voldoende uitgekamd, maar er zijn 
nog een heleboel tussenliggende bos-
sen die een zoektocht waard zijn.

Naast de publicaties die hiervoor al in dit rapport vermeld werden, verschenen er artikelen van onze 
hand of met onze medewerking in het BRaKoNa-jaarboek  2006-2007 (Verbelen 2008), Zoogdier 
(Verbeylen 2007b), Natuur.blad (Verbeylen 2008), Jaarverslag 2007 Natuurpunt Studie (Verbeylen & 
Nijs 2008), Natuur.focus (Verbeylen et al. 2007) en De Levende Natuur themanummer soortenbeleid 
(Foppen et al. 2008b). Daarnaast waren er ook anderen die over ons onderzoek schreven in hun tijd-
schrift (Draulans 2007, pillot 2007, Vandekerkhove 2007, Vandekerkhove & Smets 2008).

We maakten ook een mooie hazelmuisposter (zie bijlage 2), die we presenteerden op allerlei gele-
genheden, zoals het Zoogdierensymposium in Nederland, de LIKoNa-contactdag en de BRaKoNa-
contactdag (2 februari 2008).
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5. Besluit
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Uit dit rapport blijkt dus dat 2007 een goed hazelmuisjaar was met wel 250 hazelmuisnesten (tegen-
over 106 in 2006) en 72 hazelmuizen (tegenover 23 in 2006)! Volgens de indexberekening van het 
CBS gaat dit om een significant sterke toename. Deze toename is waarschijnlijk eerder een natuur-
lijke populatiefluctuatie (wegens een hoog voedselaanbod in 2006 en 2007) dan een toename van 
de hazelmuispopulatie op lange termijn, en wil dus niet zeggen dat de hazelmuis daarmee gered is. 
De gegevens wijzen nog steeds op een zeer kleine Vlaamse restpopulatie, die dringend beschermings-
maatregelen nodig heeft om te blijven voortbestaan. De waargenomen hazelmuizen waren voor het 
overgrote deel jonge dieren (vaak al vrij groot en moeilijk te onderscheiden van volwassen dieren), 
waardoor we nog steeds met de vraag blijven zitten waar de meeste volwassen dieren zich ophouden 
in deze periode.
 
ongeveer één vijfde van de nesten bevond zich in de bosreservaten en ongeveer de helft in de 
spoorwegbermen, dus de NMBS/Infrabel en aNB dragen een enorme verantwoordelijkheid voor het 
behoud van deze soort en kunnen ze helpen door bij het beheer van hun gebieden rekening te houden 
met haar aanwezigheid. Voor een aantal gebieden (Broekbos, teuvenerberg en Veursbos) gebeurt dit 
reeds via het opnemen van hazelmuisvriendelijke beheermaatregelen in de beheerplannen van de 
bosreservaten. Voor de spoorwegbermen maakten we zelf een uitgebreid beheerplan en hopen we dat 
Infrabel haar beheer hierop zal afstemmen.

De Zoogdierenwerkgroep ijvert niet enkel bij Infrabel en aNB voor het uitvoeren van hazelmuis-
vriendelijke beheermaatregelen, maar evengoed bij alle andere terreinbeheerders in hazelmuisgebied 
(Gemeente Voeren, privé-eigenaars, ...). De inzet van alle actoren zal nodig zijn om te komen tot een 
groot netwerk van geschikte en onderling verbonden hazelmuisgebieden waarin een hazelmuispopu-
latie op lange termijn kan overleven.

Daarnaast monitort de Zoogdierenwerkgroep vanaf 2007 jaarlijks de Voerense hazelmuispopulatie en 
houdt hierbij rekening met de geschiktheid van het habitat en het effect van genomen beheermaatre-
gelen, zodat de beheermaatregelen kunnen bijgestuurd worden op basis van meer volledige gegevens 
en de hazelmuis op een zo optimaal mogelijke manier kan beschermd worden.

©
 M

ar
c 

H
er

re
m

an
s

Jonge hazelmuis langs de Voerense spoorwegberm
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6. Dankwoord
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Dit ganse hazelmuisverhaal kent ondertussen zoveel enthousiaste medewerkers, dat we hier enkel de 
organisaties vermelden en niet alle personen afzonderlijk zullen bedanken. onze partners in hazel-
muisland, met wie we samenwerkten, overlegden, van wie we logistieke en financiële ondersteuning 
kregen, die we adviseerden en die ons goede raad gaven: aNB/INBo, Gemeente Voeren, NMBS/
Infrabel, LIKoNa, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Natuurpunt altembroek, Natuur en 
Heem Voeren, Bosgroep Zuid-Limburg, VZZ, IKL, CBS en allerlei privé-eigenaars.

Een speciaal woordje van dank geldt voor de vrij-
willigers van de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep 
(en dan vooral Goedele Verbeylen, Griet Nijs en 
Dominique Verbelen, die alles coördineren en 
in goede banen leiden), de Zuid-West-Vlaamse 
Zoogdierenwerkgroep en de Zoogdierenwerkgroep 
De Bron (met voor Zuid-West-Vlaanderen Geert 
Carette en Guido Quaghebeur als drijvende kracht) 
en allerlei andere organisaties, zonder wie dit alle-
maal niet mogelijk was geweest. ook alle aanwe-
zigen op het ploegsteertse hazelmuisweekendje 
droegen hun steentje bij. En Natuurpunt Studie, 
die zorgde voor de broodnodige ondersteuning van 
de vrijwilligers, mag hierbij natuurlijk niet vergeten 
worden.
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Jonge hazelmuis voor nest

Bewoond hazelmuisnestje

Een extra woordje van dank geldt voor de 
vrijwilligers die vanaf 2007 de monitoring 
van de hazelmuis in Voeren op zich geno-
men hebben: Dirk De Smet, tom De Vil, 
Frank Huysentruyt, Griet Nijs, Rian pulles, 
Raymond tilmans, paul Van Daele, Wim 
van Mourik, Ivo Vanseuningen, Dominique 
Verbelen en Goedele Verbeylen.
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8. Bijlage 1: info-
foldertje Voeren
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Onopvallend

Met een lichaamslengte tot 9 cm is de hazelmuis de kleinste 
vertegenwoordiger van de familie van de slaapmuizen, die 
hun naam danken aan het feit dat ze – in tegenstelling tot 
andere muizen – een lange winterslaap houden. De oranje-

kleurige hazelmuis heeft grote, zwarte ogen en is met haar 
grijppootjes en dichtbehaarde staart goed aangepast aan het 
leven in bomen en struiken. Het is een nachtdiertje dat leeft 
onder het bladerdek van vaak stekelige planten, zoals 
braam, meidoorn en sleedoorn. Door haar verborgen be-
staan zijn er maar weinig mensen die dit schattige diertje 
kennen.

Enkel nog in Voeren

Tot voor kort wisten we heel weinig over de verspreiding van 
de hazelmuis in Vlaanderen. Sinds 2003 kamt de Zoogdie-
renwerkgroep van Natuurpunt bossen over gans Vlaanderen 
uit en hebben we een veel beter beeld gekregen van het 
verspreidingsgebied. De gegevens wijzen erop dat de ha-
zelmuis in Vlaanderen heel sterk achteruit gegaan is en nu 
enkel nog maar voorkomt in de oostelijke helft van de ge-
meente Voeren. Hier vormt ze een grensoverschrijdend 
geheel met de Nederlandse hazelmuispopulatie. 

Belangrijk Europees burger

De hazelmuis is opgenomen in de Europese “habitatrichtlijn”, 
wat betekent dat het een belangrijke doelsoort is voor het 
natuurbehoud in Europa. Ook in Vlaanderen is ze wettelijk 
beschermd. Omdat ze in Vlaanderen op het punt van uitster-
ven staat, moeten er hoogdringend maatregelen genomen 
worden om de kwaliteit van haar leefgebied te verbeteren.  

Hoge eisen aan de omgeving

Hazelmuisjes hebben bossen nodig met goed ontwikkelde 
randvegetaties die een geleidelijke overgang vormen naar 

het omliggende land (mantelzoomvegetaties), en brede, 
soortenrijke, aaneensluitende houtkanten die de verschillen-
de bossen verbinden. In deze randvegetaties vinden de 
hazelmuisjes in het najaar allerlei vruchten, bessen en noten 
om hun buikje vol te eten en vetreserves op te slaan voor de 
winterslaap. Braam, bosrank, hazelaar, adelaarsvaren, hop, 
hulst, meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos, rode kornoelje, 
kardinaalsmuts, hondsroos enzovoort: het zijn allemaal favo-
riete planten van de hazelmuis. Verbindingen tussen de 
bossen zijn belangrijk om uitwisseling mogelijk te maken en 
te vermijden dat er te kleine, geïsoleerde populaties ont-
staan.

Moeilijk verleden

In het verleden heeft de hazelmuis zwaar te lijden gehad 
onder bosversnippering, te weinig variatie binnen onze bos-
sen in boomleeftijd en aantal boom- en struiksoorten, degra-
datie van mantelzoomvegetaties, houtkanten en hagen en 
het verdwijnen van hakhoutbeheer. Ook het uitvoeren van 
beheerwerkzaamheden op een foutieve manier of in de 
verkeerde periode kan fatale gevolgen hebben. Voorbeelden 
hiervan zijn het besproeien met herbiciden of het maaien van 
randvegetaties (bv. randen van akkers en graslanden, hout-
kanten) in het najaar als de hazelmuisjes er hun nestjes met 
jongen hebben. Belangrijk bij alle hazelmuisbeheer is dat het 
kleinschalig en gespreid in tijd en ruimte uitgevoerd wordt, 
zodat niet alle voedselplanten gelijktijdig verdwijnen en het 
beheerde gedeelte geen onoverkomelijke barrière vormt voor 
verplaatsingen tussen de naastliggende gebieden. 

Betere toekomst? 
Ook jij kan ons adoptiemuisje helpen! 

De gemeente Voeren is trots dat ze de laatste Vlaamse 
hazelmuispopulatie herbergt op haar grondgebied, maar is er 

zich ook terdege van bewust dat beschermingsmaatregelen 
uiterst dringend zijn. Daarom heeft ze in het kader van het 
GALS-project (“Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten”) 
voor de hazelmuis gekozen als adoptiesoort. Dit betekent dat 
de gemeente Voeren zich gaat inzetten om de hazelmuis te 
redden en effectieve beschermingsmaatregelen gaat uitvoe-
ren.

Niet enkel de gemeente Voeren, maar ook een heleboel 
andere organisaties zullen een belangrijke rol spelen in het 
welslagen van deze “reddingsactie”: 

de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep volgt de evolutie 
van de Voerense hazelmuispopulatie op en heeft zopas 
een rapport uitgebracht met een uitgebreide beschrijving 
van mogelijke beheermaatregelen 

Lot van de hazelmuis in 
Voerense handen! 
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- voordracht over de levenswijze van de hazelmuis, 
welke beheermaatregelen dit diertje kunnen helpen, 
wat de mogelijke knelpunten hierbij zijn en oplossin-
gen daarvoor 

- overzicht van de subsidieregelingen voor privé-
eigenaars die beheermaatregelen nemen (bv. aan-
planten en onderhouden van houtkanten en hagen) 

- leer de hazelmuis ontdekken in het bos (a.d.h.v. 
nestjes, aangeknaagde hazelnoten en pitten)  

- voorstelling ontwerp van de brochure over hazel-
muisbeheer (van de Nederlandse Zoogdiervereni-
ging VZZ en de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep)  

- wandeling in hazelmuisland (Teuvenerbos) 
- afsluiting met vlaai en koffie 

de hazelmuis komt voor in bossen die allemaal minstens 
gedeeltelijk bosreservaat zijn (Broekbos, Konenbos, 
Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich, Veursbos/Roodbos/-
Vossenaerde en Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillis-
bos), waar de Vlaamse overheid instaat voor het uit-
voeren van beheermaatregelen 
naast deze bossen bevindt een belangrijk deel van de 
hazelmuispopulatie zich in de spoorwegbermen, waar-
door ook de NMBS/Infrabel een grote verantwoordelijk-
heid draagt 
daarnaast zijn er nog allerlei andere organisaties die 
instaan voor het beheer van bossen en tussenliggende 
landschapselementen: Regionaal Landschap Haspen-
gouw en Voeren, LIKONA, Natuurpunt Voeren, Heem
en Natuur Voeren, Bosgroep Zuid-Limburg, … 
ook overleg met onze Nederlandse collega’s (Zoog-
diervereniging VZZ/Stichting Instandhouding Kleine 
Landschapelementen/Centraal Bureau voor de Statis-
tiek) is belangrijk, aangezien zij al jarenlang ervaring 
hebben met hazelmuisbeheer en hazelmuismonitoring. 

Naast al deze organisaties, ligt het lot van 
de hazelmuis in Vlaanderen ook in handen 
van de privé-eigenaars in Voeren. De hazelmuis 
beperkt zich namelijk niet tot de bossen, maar woont ook in 
houtkanten en hagen die daar op aansluiten. Op de locaties 
waar hazelmuizen aanwezig zijn, is het belangrijk om zo snel 
mogelijk beheermaatregelen te nemen, en daar kunnen de 
bewoners van Voeren zeker bij helpen! Als je dus in de oos-
telijke helft van de gemeente Voeren (Sint-Martens-Voeren, 
Sint-Pieters-Voeren, Plank, Teuven, Sinnich en Remersdaal) 
eigendommen hebt, kan je werkelijk iets betekenen bij de 
“redding” van de hazelmuis. Meer bepaald gaat het over de 
omgeving van: 

Broekbos
Konenbos
Teuvenerberg/Gulpdal/Obsinnich 
Veursbos/Roodbos/Vossenaerde 
Vrouwenbos/Stroevenbos/Sint-Gillisbos 
de spoorwegbermen ten oosten van het centrum van 
Sint-Martens-Voeren. 

Op lange termijn kan echter ook gedacht worden aan verbe-
tering van habitatkwaliteit in en verbinding met bossen die 
verder weg gelegen zijn (bv. Kattenrot/Schoppemerheide, 
Altembroek, Hoogbos en de spoorwegbermen ten westen 
van Sint-Martens-Voeren). Ook in deze omgeving kunnen 
dus zinvolle beheermaatregelen getroffen worden. 

Infonamiddag over de hazelmuis 
op 11 november 

Om haar bewoners binnen te leiden in de wondere wereld 
van de hazelmuis, organiseert de gemeente Voeren, samen 
met de hazelmuisexperts van de Vlaamse Zoogdierenwerk-
groep, een infonamiddag op zondag 11 november. Hier 
kom je alles te weten wat nodig is om de resterende hazel-
muispopulatie in Voeren een handje toe te steken en zo je 
verantwoordelijkheid op te nemen om deze soort in Vlaande-
ren te behouden. 

De infonamiddag start om 13 u in Zaal Patria te Teuven, 
Dorpstraat 7. Het programma ziet er als volgt uit: 

Iedereen is welkom, in het bijzonder alle privé-eigenaars 
uit de omgeving van de hazelmuiswoongebieden! 

Naam:
Adres:
Telefoon:
e-mail:
o komt met …… personen naar de infonamiddag 
o kan niet aanwezig zijn maar wenst op de hoogte te 

blijven van verdere activiteiten betreffende de hazelmuis 

Inschrijvingsstrookje voor 7 november bezorgen aan: 
Gemeente Voeren, Hanne Mengels, Schoolstraat 115, 
3798 VOEREN (hanne.mengels@publilink.be, 04/381.90.59) 

Met uw hulp zijn deze rakkers er ook nog in de toekomst! 

Meer info op www.hazelmuis.be. Tekst en foto’s: Goedele 
Verbeylen, Marc Herremans en Griet Nijs. 
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9. Bijlage 2:
hazelmuisposter
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Historische en actuele verspreiding

Door haar nachtelijke levenswijze onder het bladerdek en haar zeldzaamheid is de hazel-
muis nauwelijks bekend bij het brede publiek. Tot voor kort tastten ook de ‘kenners’ in het 
duister over de actuele status van deze habitatrichtlijnsoort in Vlaanderen en was er weinig 
bekend over in te zetten beschermingsmaatregelen. Sinds 2003 spant de Zoogdierenwerk-
groep van Natuurpunt Studie zich in om de nevelen rond deze soort uit te klaren.

Een zeer kwetsbare soort
De complexe ecologische vereisten verklaren waarom deze slaapmuis zo kwetsbaar is. Hazelmuizen  
leven lang en hebben jaarlijks meestal slechts één worp met weinig jongen. Ze hebben een grote 
soortendiversiteit aan voedselplanten nodig, zodat ze het ganse actieve seizoen (april-mei tot okto-
ber-november) voldoende voedsel hebben. Dit voedsel bestaat vooral uit bloemen, vruchten, noten 
en insecten. Ze leven in lage dichtheden, hebben een klein leefgebied en een zeer beperkt dispersie-
vermogen. De vele soorten voedselplanten moet dus aanwezig zijn op een beperkte oppervlakte.

Hazelmuizen in nesten
Endangered... en dan gered?

Op zoek gaan naar de typisch aan-
geknaagde hazelnoten en pitten is 
een zeer efficiënte inventarisatie-
methode. Nadeel eraan is dat deze 
struiken/bomen niet overal groeien 
en dat de vruchtzetting niet elk jaar 
voldoende groot is.

Al deze factoren maken dat de hazelmuis in Vlaanderen zwaar te lijden heeft onder bosversnippe-
ring, het gebrek aan variatie binnen onze bossen in boomleeftijd en aantal boom- en struiksoorten, 
degradatie van mantelzoomvegetaties, houtkanten en hagen en het verdwijnen van hakhoutbeheer. 
Ook het uitvoeren van beheerwerkzaamheden op een foutieve manier of in de verkeerde periode 
(bv. klepelen of bespuiten met herbiciden van randvegetaties in de herfst als de hazelmuizen er hun 

nest hebben) kan fatale gevolgen hebben.

Hazelmuisnesten zoeken in randvegetaties tijdens het najaar 
is een arbeidsintensieve methode die enige ervaring vergt. Ze 
laat echter wel toe om jaarlijkse populatieschommelingen in 
te schatten. Deze methode gebruiken we om de populatie te 
monitoren en effecten van beheermaatregelen op te volgen.

Beschermingsmaatregelen

De zeer kleine Vlaamse restpopulatie heeft dringend beschermingsmaatregelen nodig om te blijven 
voortbestaan, zeker omdat de hoeveelheid geschikt habitat minimaal is. Habitatbeheer moet ge-
richt zijn op het voorzien van een continu hoog voedselaanbod, geschikte nestplaatsen (dekkende 
struwelen, boomholten) en goede verbindingen zowel binnen als tussen de bossen. Deze maatrege-
len zouden moeten leiden tot een meer levensvatbare ‘metapopulatie’ en uitbreiding naar naburige, 
potentieel geschikte bossen.

Padden, en dan vooral de eerste dieren, trokken alsmaar vroeger naar de voortplantingsplaatsen 
(tot de uitzonderlijk late winter van 2006 alles weer corrigeerde). Onderzoek heeft echter aange-
toond dat een te korte winterrust en te wispelturige start van de lente zorgt voor uitputting van de 
reserves en voor verminderde voortplanting of zelfs sterfte (Reading 2007, Oecologia 151).

In het verleden kwamen hazelmuizen voor in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaan-
deren en West-Vlaanderen. Om de actuele verspreiding in kaart te brengen, werden in de periode 
2003-2006 heel wat gebieden met historische waarnemingen plus een reeks potentieel geschikte 
gebieden geïnventariseerd. Hierbij werd elke methode gebruikt die enig bewijs kon opleveren van 
de aanwezigheid van hazelmuizen.

Al deze inspanningen leidden reeds tot heel wat acties ten voordele van de hazelmuis. Met de geadviseerde beheermaatregelen wordt 
rekening gehouden in de beheerplannen voor de Voerense bosreservaten. Er wordt overlegd met allerlei terreinbeheerders (ANB/INBO, 
Gemeente Voeren, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Infrabel, plaatselijke Natuurpunters, privé-personen, …) om te bekijken 
wat haalbaar is. De Gemeente Voeren adopteerde de hazelmuis in het GALS-project (‘Gemeenten adopteren Limburgse soorten’) en de 
Provincie Limburg maakte via ondersteuningsovereenkomsten subsidies voor houtkanten met hazelmuisnesten mogelijk. Gezamenlijk 
zullen al deze initiatieven vanaf 2007 leiden tot het daadwerkelijk uitvoeren van gerichte maatregelen op het terrein, wat hopelijk tijdig 
zal leiden tot de versterking van de resterende hazelmuispopulatie.

Meer lezen? Verbeylen G. & Nijs G. (2007). Hazelmuizen in nesten. Inventarisatie 2006 en concrete beschermingsmaatregelen voor de hazelmuis ( Muscardinus avellanarius) in Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de Zuid-Limburgse bosreservaten. Rapport Natuur.studie 2007/2, Natuurpunt Studie (Zoogdierenwerkgroep), Mechelen, België.

Goedele Verbeylen
Natuurpunt Studie (Zoogdierenwerkgroep), Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

goedele@zoogdierenwerkgroep.be, www.hazelmuis.be

Mantelzoomvegetaties langs 
zonbeschenen bosranden en 
bospaden, bramenrijke stru-
weelbegroeiingen op open 
plekken en houtkanten met 
veel bes- en vruchtdragende 
soorten zijn ideaal, niet enkel 
om voedsel in te zoeken maar 
ook om nesten in te bouwen. ©

 D
om

in
iq

ue
 V

er
be

le
n

donkergroen: bos

blauwe bolletjes: waarnemingen vóór 2003

paarse bolletjes: in 2003-2006 onderzochte bossen buiten de 

gemeente Voeren

rode polygoon: in 2003-2006 volledig onderzocht gedeelte 

van de gemeente Voeren

groene bolletjes: hazelmuissporen gevonden in 2003-2006

bij de Nederlandse hazelmuispopulatie (beperkt tot het uiterste zuiden van Nederlands Limburg). 
Daarbuiten werden in Vlaanderen enkel – in latere jaren niet meer bevestigde – waarnemingen ver-
richt in Tier de Lanaye (2004) en Altembroek (2005) en een mogelijke waarneming in Moeskroen.
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Deze aanwezigheid kon tot nu toe 
enkel bevestigd worden voor de oos-
telijke helft van de gemeente Voeren 
(106 nesten in 2006), aansluitend

Inventarisatiemethodes
Omdat hazelmuizen in zeer lage dichtheden voorkomen, ’s nachts leven onder het bladerdek en zel-
den op de grond komen, zijn toevallige zichtwaarnemingen niet geschikt om gemakkelijk hun aan-
wezigheid vast te stellen.
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Speciale hazelmuisnestkas-
ten of de goedkopere nest-
buizen worden soms inge-
zet om de aanwezigheid van 
hazelmuis aan te tonen.
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De historische en actuele verspreidingsgegevens wijzen erop dat de hazelmuis sterk achteruit ge-
gaan is, zowel wat haar verspreiding op Vlaamse schaal betreft als de aantallen binnen de resterende 
kerngebieden. Deze trend tekent zich ook in andere Noordwest-Europese landen af. Op basis hiervan 
zou de Vlaamse Rode Lijst-status gewijzigd moeten worden van ‘bedreigd’ naar ‘ernstig bedreigd’.

Toekomstvisie hazelmuis-metapopulatie met prioriteit (1-7) van 

de aan te leggen verbindingen.

paars: actueel bezet bos, rood: enkel historische waarnemingen, 

groen: geen historische waarnemingen.
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Knaagsporen

Kasten en buizen

Nesten

Om de inzet van beheermaatregelen 
zinvol te kunnen adviseren, maakten 
we voor de Voerstreek een habitatge-
schiktheidskaart, een metapopulatievi-
siekaart en een maatregelenkaart op.
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De Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt houdt zich bezig met de inventarisatie en de bescherming van alle inheemse zoog-

dieren in Vlaanderen. Voor heel wat projecten werken we samen met overheden, instituten of universiteiten. Bescherming van 

een bedreigde soort begint echter steeds bij het in kaart brengen van de verspreiding. Het zijn de gegevens uit het veld, geleverd 

door de vrijwilligers, die de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek of voor het opstellen van soortbeschermingsplannen. 

Hamsterburchten en hazelmuisnesten opsporen, braakballen pluizen, met behulp van valletjes kleine zoogdieren inventariseren 

in een natuurgebiedje, met een zaklamp op zoek naar grote zoogdieren op een avondlijke tocht… Het is maar een greep uit 

de activiteiten van de Zoogdierenwerkgroep. Daarnaast trachten we zoveel mogelijk informatie te verzamelen rond ecologie, 

inventarisatiemethodes, bescherming en zelfs bestrijding van allerlei zoogdiersoorten, zowel via literatuur als door eigen onder-

zoek. om vrijwilligers hierover te informeren worden er ook allerlei educatieve activiteiten georganiseerd, zoals infoavonden en 

thematische excursies. De vele inventarisaties die we uitvoeren, leiden na opslag van alle gegevens in de Zoogdierendatabank en 

na verwerking onder andere tot allerlei publicaties, zoals dit rapport.


