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1 Inleiding Hamster en Hazelmuis 

1.1 Hamster 

Hamsters zijn solitaire en honkvaste dieren. Mannetjes en vrouwtjes leven in afzonderlijke 

burchten, en elk vrouwtje heeft een eigen burcht. Het (potentieel) leefgebied van de 

Hamster is duidelijk af te lijnen: graanakkers (incl. luzerne), ruige perceelsranden of graften 

langs graanakkers. In maïsakkers, bieten- of aardappelvelden of grasland komt de soort niet 

voor. Op die manier kan het zoeken naar burchten zich ruimtelijk toespitsen op het geschikte 

leefgebied. Het aantal burchten is een ruwe indicatie voor de populatiegrootte. Het aantal 

toegangen tot de burcht geeft een indicatie of een vrouwtje er zich al dan niet voortgeplant 

heeft. 

Sinds 1998 werd er, zowel in Vlaams-Brabant als in Limburg, vrij intensief geïnventariseerd 

in de kerngebieden van de Hamster. In 2013 werden in Bertem (Vlaams-Brabant) ondanks 

een intensieve inventarisatie geen burchten of dieren meer waargenomen in de twee 

bekende kilometerhokken die als kerngebied werden beschouwd. Hier werden in 2007 en 

2008 nog telkens 30 dieren uitgezet. Zo goed als zeker moet de Hamster als uitgestorven 

worden beschouwd in Bertem. Enkel uit Widooie was er matig positief nieuws in de zin dat er 

ook dit jaar nog een 15-tal burchten gevonden werden. Ook hier werden de laatste jaren 

tientallen dieren uitgezet. Dit bevestigt dat de Hamster hier zich alsnog kan handhaven.  

Een gestructureerde monitoring van de Hamster wordt daarom enkel zinvol geacht in het 

kerngebied te Widooie. In de andere kerngebieden moet de Hamster als uitgestorven 

beschouwd worden. Een gestructureerde gegevensinzameling is hier dus weinig zinvol en zou 

bovendien zeer demotiverend werken voor de vrijwilligers. Optioneel kunnen in deze 

gebieden gegevens na aanwijzingen dat de soort hier misschien nog voorkomt, gerichte 

terreincontroles uitgevoerd worden waarbij gezocht wordt naar de aanwezigheid van 

burchten op bepaalde percelen.  

 

1.2 Hazelmuis 

Bright et al. (2006) geven aan dat de populatietoestand van hazelmuis bij voorkeur 

opgevolgd wordt door het plaatsen en regelmatig controleren van nestkasten of –buizen. Uit 

Nederlands onderzoek is evenwel gebleken dat de soort er, in tegenstelling tot Groot-

Brittannië, zeer weinig gebruik maakt van nestkasten (Foppen et al. 2003). Het is 

aannemelijk dat dit ook in Vlaanderen het geval is (Verbeylen 2005). 

Hazelmuisnesten zijn eenvoudiger te vinden dan de hazelmuizen zelf. Vermoedelijk is het 

aantal nesten indicatief voor de populatiegrootte. Daarom worden veranderingen in 

populatiegrootte niet rechtstreeks bepaald uit het aantal hazelmuizen, maar uit het aantal 

hazelmuisnesten. Het aantal nesten geldt daarbij als een relatieve maat voor het aantal 

hazelmuizen in een gebied. 

Er zijn twee typen nesten: voortplantingsnesten die gebruikt worden door een moeder met 

jongen (voortplantingsperiode: juni-oktober) en de kleinere slaapnesten van solitaire 

hazelmuizen (mannetjes en zelfstandige jongen). Omdat de hazelmuizen echter pas in het 

najaar hun nesten bouwen in de lagere struwelen (voor half augustus werd ooit slechts 

tweemaal een nest gevonden: op 1 juni en op 31 juli), heeft het pas zin om nesten te gaan 

zoeken vanaf half september. Een voortplantingsnest is groot en stevig. Vaak is de 

doorsnede meer dan 10 cm (tot 15 cm). Het bezit vaak een duidelijke opening en is vaak 

tweelagig. De buitenschil bestaat meestal uit droge blaadjes van bomen en struiken en/of 

brede grashalmen, en de binnenkant uit zachte fijngebeten dunne grashalmen. Slaapnesten 

zijn kleiner en heel divers van samenstelling: van puur blad tot puur gras. Beide nesttypen 

hebben een duidelijke in- of uitgang maar omdat Hazelmuizen deze vaak dichtstoppen 
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(zowel als ze aan- als afwezig zijn) met een prop fijngebeten gras is deze vaak moeilijk te 

zien. Mos of verse blaadjes worden zelden gebruikt (Foppen et al. 2007). 

De weersomstandigheden en het voedselaanbod hebben een grote invloed op de overleving 

en reproductie van de Hazelmuis. Het aantal dieren kan daarom sterk schommelen van jaar 

tot jaar. Ook de levensduur van een Hazelmuis is beperkt (4-5 jaar; Mercelis 2003). 

Bovendien zijn de waargenomen densiteiten van nature erg laag, zeker in bosranden (1 à 2 

dieren ha-1), maar langs lijnvormige struwelen kan dit plaatselijk oplopen tot 10 dieren/ha. 

Om voldoende vrije nesten te tellen is het noodzakelijk om tweemaal in het najaar te tellen, 

waarbij één van beide tellingen rond half oktober valt. Dit is meestal de piek in het aantal 

nesten, maar dit kan wat variëren afhankelijk van de weersomstandigheden waardoor twee 

tellingen met 2-3 weken tussen een beter beeld geven. 

In Vlaanderen komt de Hazelmuis nog enkel voor in Voeren. In 2007 startte de 

Zoogdierenwerkgroep (Natuurpunt) een meetnet bestaande uit 16 Vlaamse transecten in 

Voeren. We stellen een verderzetting van dit meetnet voor om aan de informatiebehoefte te 

voldoen voor de Europese rapportage en het Vlaamse beleid. 

 

2 Overzicht soorten 

We bespreken in deze blauwdruk de Hamster en de Hazelmuis. Beide soorten komen voor op 

de Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Voor beide soorten wordt een gestructureerde 

gegevensinzameling via een meetnet voorgesteld (Westra et al., 2013). 

 

Tabel 1. Overzicht soorten met vermelding van de Bijlage van de Habitatrichtlijn en of de 

soort al dan niet via een gestructureerd meetnet dient opgevolgd te worden. 

 

Soort HRL meetnet 

Hamster IV Ja 

Hazelmuis IV Ja 
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3 Meetnet Hamster - burchten 

3.1 Meetnet burchten  

Het meetnet wordt beperkt tot het kerngebied van de Hamster in Widooie. Indien in 

bepaalde gebieden Hamsters worden uitgezet door ANB, worden deze mee opgenomen in het 

meetnet. Waar dit gebeurt, moet ook een aanvullende monitoring uitgevoerd worden (in een 

projectcontext, bv. via zendering) om de slaagkans van deze maatregel te evalueren. Een 

dergelijke extra monitoring valt echter buiten de scope van deze blauwdruk.  

Indien in de toekomst blijkt dat de populatie van de Hamster in het kerngebied Widooie nog 

verder achteruitgaat en de soort hier uiteindelijk verdwijnt, dan heeft het verderzetten van 

het meetnet weinig zin.  

 

3.2 Populatietrend  

3.2.1. Meetvraag  

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal dieren per steekproefelement over een 

periode van 24 jaar met minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33% (100%) 

(Westra et al. 2013)? Als proxy voor het aantal dieren nemen we het aantal 

hamsterburchten.  

3.2.2. Doelpopulatie en steekproef 

Omdat de Hamster op de meeste plaatsen recent verdween, beperken we ons hier tot het 

kerngebied Widooie en hierbij wordt de volledige populatie geteld.  

3.2.3. Werkwijze 

Gezien de Hamster enkel nog voorkomt in een zeer beperkt gebied, stellen we volgende 

methode voor. Binnen een ruime perimeter van ongeveer 1000 ha, waarin ook alle 

bestaande burchten gelegen zijn, worden alle geschikte graanvelden waar het graan al 

afgedaan is (periode augustus – september), jaarlijks onderzocht op de aanwezigheid van 

burchten. Hierbij worden alle geschikte terreinen (nu gemiddeld 50 ha) volledig afgelopen en 

visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van burchten. Hierbij worden de graanpercelen in 

parallelle banen afgelopen door voldoende vrijwilligers. Die banden of graanbanen liggen op 

4 à 5 meter uit elkaar. Hierbij wordt er steeds voor gezorgd dat men een volledig, goed 

beeld bekomt van het graanveld. Indien er in de graanbanen ophogingen voorkomen, of 

hoopjes stro op elkaar liggen of er graankorrels bij elkaar liggen, kan dit een aanwijzing zijn 

voor de aanwezigheid van burchten. De te bezoeken percelen per dag worden op het 

moment zelf beslist, afhankelijk van op welke perceel het graan reeds is geoogst. Gezien de 

geringe aantallen en de sterke achteruitgang de laatste jaren, is het absoluut noodzakelijk 

om een jaarlijkse telling uit te voeren. 

Indien de populatie van de Hamster de komende jaren sterk zou uitbreiden, is het mogelijk 

dat bovenstaande werkwijze niet meer haalbaar is. Een mogelijkheid bestaat er in om dan 

een kilometerhok als teleenheid te beschouwen en binnen een kilometerhok steeds een vast 

percentage te bemonsteren. Gezien de lage detectiekans moet dit percentage minstens 20% 

bedragen. De methode van aflopen, parallelle banen 4 à 5 meter uit elkaar, is identiek als 

hierboven. 

3.3 Verspreiding 

Een gestructureerde gegevensinzameling is buiten het kerngebied te Widooie weinig zinvol 

en werkt niet echt motiverend voor de vrijwilligers. Optioneel kan op plaatsen waar er de 
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komende jaren aanwijzingen zijn dat de soort daar misschien nog voorkomt, gerichte 

terreincontroles uitgevoerd worden waarbij gezocht wordt naar de aanwezigheid van 

burchten op bepaalde percelen (= semi-gestructureerd verspreidingsonderzoek).  

 

3.4 Kwaliteit van het leefgebied 

Het bepalen van de kwaliteit van het leefgebied vereist een specifiek onderzoek die buiten de 

scope van het monitoringsmeetnet valt. Het wordt daarom niet haalbaar geacht binnen een 

vrijwilligersmeetnet. 

 

3.5 Werklast en materiaal 

Uit de tellingen van de laatste jaren blijkt dat men met een groep van 10 vrijwilligers op een 

avond van 2 uur tijd ongeveer 10 ha te kunnen monitoren. Om alle huidige geschikte 

terreinen te kunnen aflopen heeft men 5 telavonden nodig, wat resulteert in een onderzochte 

oppervlakte van ongeveer 50 ha. Gezien er moet gemonitord worden kort nadat het graan 

geoogst wordt (én voor het veld geploegd wordt), kan dit doorgaans niet tot het weekend 

worden beperkt. We rekenen daarbij dat er 2 uur per avond geteld kan worden. Tabel 2 

geeft een overzicht van de tijdsinspanning in mandagen. Deze getallen moeten verdubbeld 

worden om het aantal avonden te kennen.  

 

Tabel 2. Tijdsinspanning meetnet Hamster. 

 

Soort #ha/dag ha tot. #vrijwilligers/dag #u/dag #bez./loc 
TOT 

u/jaar 

TOTveldwerk-

dagen/jaar 

Hamster 10 50 10 2 1 100 50 

 

Alles samen heeft men 5 avonden van 2 uur/avond en 10 vrijwilligers per avond nodig om 

alle burchten van de Hamster jaarlijks te kunnen opvolgen.  
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4 Meetnet Hazelmuis - transecten 

4.1 Populatietrend - gestructureerd meetnet 

4.1.1. Meetvraag  

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal dieren per transect over een periode van 

24 jaar met minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33% (100%)? Als proxy voor 

het aantal dieren wordt er hier gewerkt met aantal nesten (zie inleiding 1.2.).  

[Noot: Het gaat om relatieve wijzigingen met respectievelijk een factor 1.33 en 2. 

Omgerekend naar procentuele veranderingen geeft dat asymmetrische waarden.] 

4.1.2. Doelpopulatie en steekproef 

Gezien het meetnet al meerdere jaren loopt, stellen we voor om de huidige steekproef van 

16 transecten te behouden. Er zal door INBO een inschatting gemaakt worden op basis van 

de reeds ingezamelde in hoeverre de huidige meetinspanning noodzakelijk is/volstaat om 

aan de meetvraag te voldoen. 

Gezien de sterke jaarlijkse schommelingen in populatieaantallen is het niet wenselijk om de 

meetinspanning te verdelen over 2 jaar.  

4.1.3. Werkwijze 

De werkwijze wordt beschreven in Verbeylen G. (2005). Hier geven we een kort overzicht. 

De transecten (16 in totaal) liggen in of langs homogene biotopen met geschikte 

habitatplekken voor de Hazelmuis bv. langs een bosrand, bospad, singel, holle weg of haag, 

open plek of in een kap- of stormvlakte of bosperceel. Voor een transect komen in principe 

alle bostypen in aanmerking, van populierenbos tot eiken-haagbeukenbos zolang ze maar in 

een actueel of potentieel leefgebied liggen. Er wordt overdag geteld. Een transect is 

minimaal enkele honderden meters lang. Het kan zowel gaan om lijn- als vlakvormige 

leefgebieden. Alle geschikte vegetatie langsheen de looproute wordt afgespeurd, zoveel 

mogelijk op eenzelfde manier doorheen de jaren. Ideaal telmoment: droog en windstil weer.  

Omdat uit Nederlands onderzoek blijkt dat het totaal aantal nesten (ongeacht type en status) 

goed correleert met het aantal voortplantingsnesten, wordt dit totaal aantal gebruikt om de 

populatieschattingen op te baseren. 

De transecten (Tabel 3) worden tweemaal bemonsterd per jaar met maximum 14 dagen 

tussen. Dit moet gebeuren in de periode van 15 september tot 15 november en liefst rond 

midden oktober. Er worden twee telrondes georganiseerd om een grotere kans te hebben dat 

er geteld wordt in de meest optimale periode (afhankelijk van het weer). Er zijn minimaal 2 

tellers per transect zodat bv. bij bosranden iemand aan de binnenkant en iemand aan de 

buitenkant kan lopen. Het is wenselijk om over meer tellers te beschikken bij zeer dichte 

struwelen. 
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Tabel 3. Overzicht van de transecten, de lengte en de tijd die nodig is per bezoek en per 

transect. 

 

TransectID Transectnaam lengte (m) tijd per ronde (u) 

1 Broekbos 1513 2,5 

2 Konenbos 2776 4 

3 Spoorwegberm 3 zuid 2531 3 

4 Spoorwegberm 3 noord 938 3,5 

5 Spoorwegberm 4 zuid 2474 3,5 

6 Spoorwegberm 4 noord 1823 3,5 

7 Teuvenerberg noord 2578 5 

8 Teuvenerberg zuid 1563 2,5 

9 Obsinnich 1922 4,5 

10 Spoorwegberm 1 2455 4,5 

11 Spoorwegberm 2 2023 3,5 

12 Veursbos noordwest 2400 2,5 

13 Veursbos zuid 2825 4 

14 Vrouwenbos 3267 7 

15 Veursbos noordoost 3721 5,5 

17 Veursbos middenwest 440 2 

(16) (Malensbos - Wallonië) 3840 nvt - Wallonië 

 
 

4.2 Opvolgen van verspreiding 

Er is weinig kans om de soort in Vlaanderen aan te treffen buiten Voeren en misschien de 

Vlaamse Ardennen. De laatste jaren zijn er bevestigde waarnemingen gekend uit het 

noorden van Henegouwen, op nauwelijks een kilometer van de taalgrens te Brakel 

(Vlaanderen). Het is daarom wenselijk om daar specifiek op zoek te gaan in de geschikte 

leefgebieden naar nesten van de Hazelmuis. Ook zijn er nog gebieden in de omgeving van 

historische vindplaatsen die de laatste jaren niet onderzocht werden op de aanwezigheid van 

de Hazelmuis. Een gestructureerd verspreidingsonderzoek buiten de Vlaamse Ardennen en in 

de omgeving van historische locaties wordt niet zinvol geacht.  

 

4.3 Kwaliteit van het leefgebied 

Het bepalen van de kwaliteit van het leefgebied vereist een specifiek onderzoek die buiten de 

scope van het monitoringsmeetnet valt. Het wordt daarom niet haalbaar geacht binnen een 

vrijwilligersmeetnet. 
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4.4 Werklast en materiaal 

In totaal worden 16 transecten elk twee maal per jaar tussen 15 september en 15 november 

door telkens twee vrijwilligers geteld. In tabel 4 geven we een overzicht van de jaarlijkse 

tijdsinvestering voor het opvolgen van de populaties van de Hazelmuis in Vlaanderen. Hierbij 

moet de tijd opgeteld worden om zich te verplaatsen, maar deze is afhankelijk van de 

woonplaats van de tellers en kan niet mee opgenomen. 

 

Tabel 4. Tijdsinspanning meetnet Hazelmuis. 

 

Soort #trans #pers/tansect #u/loc  #loc/dag #bez./loc 
TOT 

u/jaar 

TOTveldwerk-

dagen/jaar 

Hazelmuis 16 2 3.8 1 2 240 64 
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5 Synthese en haalbaarheid 

5.1 Expertise van de (vrijwillige) medewerkers 

De veldmedewerkers dienen een zekere ervaring te hebben met het opsporen en herkennen 

van nesten van de Hazelmuis. Dit vereist enige ervaring die kan verkregen worden door mee 

te gaan met meer ervaren vrijwilliger. Ook voor het vinden van de nesten is ervaring vereist 

om een juist zoekbeeld te hebben. Daarom gebeurt de monitoring het best door ervaren 

vrijwilligers en dient er voorzien te worden in opleiding en training van locale mensen tot 

ervaren tellers. 

Voor het tellen van de burchten van de Hamster is weinig tot geen ervaring nodig en dit kan 

gebeuren door elke geïnteresseerde natuurliefhebber.  

 

5.2 Jaarlijkse tijdsinvestering 

Een samenvatting van de vereiste werklast voor het opvolgen van de populaties van de 

Hamster en de Hazelmuis wordt gegeven in tabel 5. Per 5 uur tijdsinvestering op het terrein 

wordt 1 uur extra gerekend om de gegevens in te geven (al dan niet op papier, smartphone, 

webapplicatie…) of het veldwerk voor te bereiden. 

 

Tabel 5. Overzicht jaarlijkse tijdsinvestering meetnetten Hamster en Hazelmuis. 

  

Soort   
# transect 

of ha /jaar 

veldwerk 

(u) 

verwerking 

(u) 

TOT 

veldwerkdagen 

Hamster 50 ha 100 20 50 

Hazelmuis 16 transect 240 48 64 

     

5.3 Haalbaarheid 

Hamster  

Het toekomstperspectief voor de Hamster in Vlaanderen is weinig rooskleurig. Ook is de kans 

om burchten te vinden vrij gering, wat extra motivering van de vrijwilligers vraagt om te 

blijven volhouden. 

 

Inventarisaties zijn slechts mogelijk tussen het oogsten van het graan en het omploegen van 

de akker. Dit is vaak een korte tijdsperiode. De akkers worden namelijk zeer kort (binnen 

enkele dagen) na het oogsten omgeploegd. De velden moeten dus telkens zeer snel na het 

oogsten afgelopen worden. Vrijwilligers moeten dus gedurende een bepaalde periode stand-

by zijn en bij voorkeur in de buurt wonen, zodat ze snel en intensief ingeschakeld kunnen 

worden.  

Hazelmuis  

Tot nu toe kregen de vrijwilligers een vergoeding voor de verplaatsingsonkosten. Gezien 

hazelmuizen enkel in Voeren voorkomen is het niet haalbaar om enkel met lokale vrijwilligers 

te werken. Er zal dus in eerste instantie beroep moeten gedaan worden op vrijwilligers die 

van elders in Vlaanderen komen. Om mensen letterlijk zover te krijgen is het nodig om 
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minstens gedeeltelijk te gemoed te komen in de kilometervergoeding. Het is duidelijk dat er 

hier moet ingezet worden door de professionele vrijwilligers coördinator op werving en 

training van lokale vrijwilligers. 

Er wordt aangegeven door de Zoogdierenwerkgroep dat de tijdsduur in de toekomst zeer 

waarschijnlijk op verschillende plaatsen gaat toenemen ten gevolge van maatregelen om de 

kwaliteit van de bosrand te verbeteren, wat leidt tot een dichter struweel (langere zoektijd) 

en meer nesten (langere tijd nodig om alles te noteren).  

Om de vrijwilligers te motiveren, is uitwisselen van ervaringen en resultaten belangrijk. Tot 

nu toe gebeurde dit onder andere via: 

 de door de Nederlanders opgezette gliridae-yahoogroup, waar zowel Nederlanders als 

Vlamingen hun ervaringen op posten; 

 een jaarlijkse evaluatiedag/slaapmuizendag waarop de resultaten gepresenteerd 

worden (momenteel georganiseerd in Nederland; om de Vlaamse vrijwilligers meer te 

motiveren en tegelijk de banden met de Nederlanders aan te halen (aangezien het 

toch om een grensoverschrijdende populatie gaat), zou dit bv. in de toekomst 

afwisselend in Nederland en Vlaanderen kunnen georganiseerd worden; 

 het digitaal ter beschikking stellen van rapporten met de resultaten aan vrijwilligers; 

gedrukte exemplaren worden bezorgd aan terreineigenaars (in ruil voor de toelating 

om hun terreinen te betreden, en omdat er ook maatregelen instaan die zij kunnen 

nemen ten voordele van de Hazelmuis 

 vrijwilligers die transecten lopen waar weinig te vinden is, worden soms ook 

meegenomen tijdens andere hazelmuisactiviteiten (zoals het live-trappingonderzoek 

en controleren van nestkasten en nestbuizen) waar ze meer te zien krijgen om hen zo 

gemotiveerd te houden. 

 vrijwilligers die hun transecten op eenzelfde dag lopen, wisselen ook ervaringen uit in 

het veld en vaak ook achteraf door iets samen te gaan drinken/eten. Dit sociale aspect 

is een niet te verwaarlozen motivatie. 

Het zou zinvol zijn om een jaarlijkse opleidings-/evaluatiedag te organiseren voor 

vrijwilligers: 

 over het herkennen van hazelmuisnesten; 

 Om bepaalde transecten door verschillende groepen vrijwilligers te laten bemonsteren 

om zo beter zicht te krijgen op de meetfout en de observatievariabiliteit. 
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