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Samenvatting

De Veldwerkgroep van de Vereniging van Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming
(VZZ) heeft het landgoed De Siangenburg (provincie Gelderland) ge"lnventariseerd
op het voorkomen van kleine zoogdieren (muizen). Op vier locaties is door middel
van het plaatsen van muizenvallen onderzoek verricht. Aanvullende gegevens zijn
verkregen door het pluizen van braakballen van een kerkuil.

De resultaten zijn vergeleken met oude gegevens. Nieuw vastgesteld in het onder
zochte atlasblok is het voorkomen van de volgende muizensoorten: tweekleurige
bosspitsmuis, dwergspitsmuis, huisspitsmuis, aardmuis en woelrat. Nieuw vastge
steld in de onderzochte kilometerhokken zijn daarenboven de muizensoorten: rosse
woelmuis en bosmuis.
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1 Inleiding

Van vrijdag 27 Um zondag 29 juni 1997 heeft een inventarisatieweekend plaats
gevonden op landgoed De Siangenburg, waarbij onderzoek is gedaan naar het
voorkomen van kleine zoogdieren (muizen).

1.1 De ligging van het gebied

De Siangenburg is een landgoed in de Achterhoek tussen Doetinchem en Varsse
veld, zie bijlage 1 (Amersfoort-coordinaten 221-442). Het landgoed wordt beheerd
door Staatsbosbeheer.

1.2 Doelstelling en aanzet tot het onderzoek

De Veldwerkgroep van de VZZ werd in het voorjaar van 1996 benaderd door de
heer Jaap Zwier, een vrijwilliger die inventarisaties verricht op het landgoed, met de
vraag of de Veldwerkgroep bereid was onderzoek te doen naar het voorkomen van
kleine zoogdieren. De Veldwerkgroep heeft dit verzoek gehonoreerd en contact
opgenomen met Dick Heesen, de beheerder van het landgoed namens Staatsbos
beheer (SBB).
Doel van de inventarisatie was onderzoeken welke kleine zoogdieren op het land

goed voorkomen. Nevendoel was de deelnemers aan de inventarisatie bekend te
maken met muizenonderzoek en het zo mogelijk vergroten van de soortenkennis.

2 Gebiedsbeschrijving

Op het landgoed ligt een kasteel, dat wordt omgeven door lommerrijke bossen,
akkers en weilanden. Door het gebied lopen twee beekjes, de Bielheimerbeek en de
Benedenslinge, die door een dwarsbeek met elkaar worden verbonden. In de bos
sen is veel gebruik gemaakt van rabatten.
In de Middeleeuwen was het landgoed gelegen tussen zandige heidevlaktes en

vochtige bossen. Een groot deel van de heide werd ontgonnen en bebost. Op de
lagere delen werden eiken en beuken geplant, op de hogere, drogere gronden
werden dennenbossen aangelegd. De loofbossen bestaan thans vooral uit beuken
en in minder mate eiken. De naaldbossen vooral uit grove dennen, Japanse larik

sen, fijnsparren en douglassparren.
Het landgoed is opgezet in een 17e-eeuwse stijl: strakke rechte lanen met een
geometrisch patroon (dubbel trapezium dat 135 hectare beslaat), een lange oprijlaan
van 1,5 km met aan weerszijden in elkaars spiegelbeeld twee vierkante vijvers.
De lanen zijn beplant met statige beuken en eiken. Nabij het kasteel is een her
tenkamp aangelegd. Het huidige landgoed omvat thans 366 hectare.
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3 Werkwijze

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de voorbereiding, de geselecteerde locaties,
het soort onderzoek en de onderzoeksmaterialen.

3.1 Voorbereiding

In juni 1996 werd een eerste bezoek gebracht aan het gebied door Kris Joosten en
Paul van Oostveen van de Veldwerkgroep VZZ. Jaap Zwier gaf een rondleiding over
het landgoed en toonde de verschillende onderdelen van het landgoed. Tijdens deze
rondleiding werden de mogelijkheden van onderzoek bekeken en diverse verschil
lende biotopen geselecteerd binnen vier verschillende kilometerblokken.

Op het natuurkampeerterrein De Distelheide, dat gelegen is aan de rand van het
landgoed, werd een dode rosse woelmuis, gevonden. Tevens werd in een weiland
nabij een gegraven poel (een van de geselecteerde biotopen) een bosmuis gevan
gen.

Jaap Zwier leverde op verzoek braakballen van een kerkuil nabij landgoed De Slan
genburg (Amersfoort-coordinaten 221-442) voor aanvullend onderzoek.

Kris Joosten verzamelde de geregistreerde zoogdiergegevens van het betreffende
atlasblok 41-21; een bestand van de VZZ-CZI uit de periode 1966-1984, zie tabel1.
Deze geregistreerde waarnemingen zijn niet gecontroleerd op waarheidsgehalte; de
vleermuizen zijn niet opgenomen.
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Tabe/1 - Geregistreerde zoogdiergegevens atlasb/ok 41-21
(bran: VZZ-GZ/1966-1984)

500rt
km-hokjaar

egel

220-4401984
mol

??1984

bosspitsmuis

??1971
haas

222-4401984

konijn

222 -4411984
eekhoorn

222 -4411987
rosse woelmuis

222 -4411986
veldmuis

223-441984
bosmuis

??1983
bruine rat

??1985
huismuis

??1983

bunzing

??1984
boommarter

??1966
steenmarter

220-4421988
damhert

222 -4411980
ree

??1984

3.2 Onderzoek

Het onderzoek was eerst gepland voor september 1996, maar werd uiteindelijk in
juni 1997 uitgevoerd. Er werd gekozen voor vallenonderzoek (ondanks het feit dat in
juni de populaties vaak nog erg klein zijn) aangevuld met zoogdiersporen, zichtwaar
nemingen en het pluizen van braakballen van de kerkuil.

Braakballenonderzoek leent zicht goed voor het inventariseren van kleine zoog
dieren (vooral braakballen van uilen). Door het pluizen van braakballen kan bekeken
worden welke muizen de uil gegeten heeft en dus in het gebied voorkomen.

Vallenonderzoek met behulp van live-traps (vallen om zoogdieren levend mee te
vangen) leent zich eveneens goed voor het inventariseren van kleine zoogdieren,
vooral muizen. Door het vangen van de muizen kunnen vele gegevens verzameld
worden zoals soort, geslacht, leeftijd Uuveniel, sub-adult, adult) en gewicht. Deze
gegevens worden genoteerd op de daarvoor bestemde VWG-formulieren, zie de
bijlagen.
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Besloten werd een soorteninventarisatie uit te voeren in vier verschillende biotopen.
Deze biotopen zijn beschreven in paragraaf 3.4. Het doel van een soorteninventari
satie is aan de hand van vangsten een beeld te krijgen van de in een gebied aan
wezige muizensoorten. Voor een 'uitgebreide beschrijving van het onderzoek wordt
verwezen naar de literatuur Zoogdieren van de Benelux - herkenning en onderzoek
(Lange, R. et ai, 1986).

De vallen werden op donderdagavond 26 juni (raai A, B en C) en vrijdagochtend 27
juni (raai D) uitgezet op 'safe', zodat de muizen in en uit konden lopen (prebaiten).
De vallen werden zoveel mogelijk in een lijn uitgezet.

Op vrijdagmiddag 27 juni om 16.00 werden de vallen op 'scherp' gezet, zodat het
vangen kon beginnen. De vallen werden gecontroleerd om 08.00 uur, 16.00 uur en
24.00 uur. In totaal werden er vijf vallencontroles uitgevoerd, zie tabel 2.

Tabel2 - Vallencontroles

nr.
datum tijd

1

27-06-199724.00 u
2

28-06-199708.00 u
3

28-06-199716.00 u
4

28-06-199724.00 u
5

29-06-199708.00 u

Dick Heesen, boswachter en beheerder van land-

goed De Siangenburg namens SBB, verleende
toestemming voor het uitvoeren van het vallenonderzoek.

3.3 Materialen

100 Longworth-vallen
1 bunzingval
nagelschaartje (voor het vachtmerken)
veerunster (voor het wegen van de muizen)
vangzak en weegzakje
hooi

aas (een mengsel van pindakaas en havermout, een ei in de bunzingval)
formulieren van de Veldwerkgroep VZZ
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3.4 Onderzoekslocaties

Er werden vallen uitgezet op vier locaties, A Um D. In tabel 3 is een overzicht op
genomen van de locaties. Per locatie wordt een kort overzicht gegeven.

Tabel3 - Overzicht vallocaties

nr.
Amersfoort-coord inatenomschrijving

A

221,9 - 442,2 Het Rozenbos
B

222,3 - 442,5 De Kreil
C

223,1 - 441,4 De Brouw
D

223,1 - 441,5 Bielheimerbeekldwarsbeek

Locatie A

Bosgebied met veel beuken en eiken, afgewisseld met naaldbomen. Onder
begroeiing meestal kaal, soms braam en varens. Het bos bevat vele rabatten. Hier
werden 25 Longworthvallen uitgezet.

Locatie B

Ruig weiland met in een hoek een aangelegde kolk. In het weiland staat veel pitrus.
Het weiland is omgeven door een bos. Het weiland werd begraasd door koeien. De
kolk is afgezet met een hek. Er werden 20 Longworthvallen uitgezet om de kolk
binnen het hek.

Locatie C

Verruigde akker met gerst, gelegen aan de dwarsbeek. Veel kruiden als wikke,
kamille, akkerdistel en korenbloem. Omgeven door bos en gelegen naast een bos
wachterswoning. De akker is afgezet met een hek en grenst aan een wandelpad. 25
Longworthvallen werden uitgezet langs het hek (20 vallen) en langs de dwarsbeek (5
vallen).

Locatie D

Oever langs de Bielheimerbeek en de dwarsbeek. De oever langs de Bielheimer
beek verloopt flauw en is dicht begroeid met riet en kruiden. De oever langs de
dwarsbeek is steil. Op de oeverrand zijn bomen, braam en distel. 30 Longworthval
len werden uitgezet langs de dwarsbeek (10) en de Bielheimerbeek (20).

De locaties zijn beschreven op formulieren en voorzien van oecocodes en een situa
tieschets, zie de bijlagen.
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4 Weer

Tijdens het inventarisatieweekend is het afwisselend bewolkt en zonnig geweest.
Onweersbuien waren een dagelijks fenomeen. Er is veel regen gevallen, waardoor
de waterspiegel in de beken in korte tijd stegen. De temperatuur was gemiddeld
15°C. De wind was matig tot krachtig (tijdens de onweersbuien).

5 Resultaten

Er zijn niet veel muizen gevangen, deels omdat diverse vallen onder water waren
gelopen door de snelle stijgingvan de waterstanden en doordoor onbruikbaar wer
den, deels door de grote hoeveelheid bijvangsten van naaktslakken. De braakballen
leverden meer resultaten op.

5.1 Overzichten muizenvangsten

In tabel 4a t/m 4d zijn de resultaten van de muizenvangsten opgenomen. Aangege
ven is de soort, het aantal en of het een nieuwe of reeds bekende registratie betreft
voor het betreffende kilometerblok.

In de bijlagen zijn overzichten opgenomen per locatie van de vangsten. Daarbij is
aangegeven het valnummer, de soortnaam, het geslacht, de leeftijd Uuveniel Uong),
sub-adult, adult (volwassen)), het gewicht in grammen, het merknummer (nw =
nieuw, al = al gemerkt), bijzonderheden (bijvoorbeeld zogend). Voor de merknum
mers is een verwijzing naar het formulier met vachtmerken (bijvoorbeeld 01 = mid
denachter, 02 = linksachter).

Tabel 4a - Vangstresultaten locatie A - Het Rozenbos

soort aantalregistratie

bosm uis

2nleuw

Bijvangsten op deze locatie waren naaktslakken.
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Tabel 4b - Vangstresultaten locatie B - De Kreil

soort aantalregistratie

bosmuis

1 - .'nieuw

Deze bosmuis is gevangen tijdens de rondleiding in 1996. Tijdens het vallenonder
zoek zijn geen muizen gevangen.
Een bijzondere bijvangst op deze locatie was een kamsalamander!

Tabel 4c - Vangstresultaten locatie C - De Brouw

soort aantalregistratie

bosspitsmuis

3nJeuw
bosmuis

1nieuw

Bijvangsten op deze locatie waren naaktslakken.

Tabel 4d - Vangstresultaten locatie D - Bielheimerbeek/dwarsbeek

soort aantalregistratie

bosspitsmuis

2nieuw
rosse woelmuis

6nieuw
aardmuis

2nJeuw
bosmuis

4nleuw

Een rosse woelmuis is teruggevangen op circa 15 meter afstand. Een bosmuis werd
teruggevangen op circa 120 meter afstand!
Een bosspitsmuis is als doodvangst opgenomen in paragraaf 5.2.
Bijvangsten op deze locatie waren er niet; wel zijn vele vallen door de snelle stijging
van de waterstand onder water gelopen en daardoor deels onbruikbaar geweest.
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5.2 Doodvangsten

Er is slechts 1 muis overleden in een val. Het betreft een bosspitsmuis, gevangen
op locatie D bij de Bielheimerbeek. De gegevens zijn opgenomen op het daarvoor
bestemde formulier, zie hieronder. HB = head body (Iichaamslengte), T = tail (staart
lengte), HF = hind foot (achtervoetlengte).

Ingevuld formulier voor gegevens van dode zoogdieren

Veldwerksroep VZZ

FORMULIER VOOR GEGEVENS VAN DODE ZOOGDIEREN

Locatiecode: "D
Locatienaam: /f;ielflEIHER8£EK / t)wttJesbEEK

Atlasblok:

itl - 2/Coordinaten: 223,1 -If'l / I f
Da tUIII:2.80b 9j I Ti jd: o8.0Q u.

Valnr:
IILfI Verzameld door: Kxii Joosft:l1

Soort: '130S.sp;~SmUIS

Leeftijd:~subadul tjuveniel

Geslacht:

09
Gewicht: ..J IS'gHB:

$1rom

T:

3fmIDHF:12mIDE: rom

Bijzonderheden: In bezit van / collectie:

f"/(JOt( van d~1( I/he.1
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5.3 Braakballenonderzoek

Een klein deel van de verzamelde braakballen is geplozen. De resultaten hiervan
zijn vermeld in tabel 5. Hierin is aangegeven welke soorten zijn geplozen en of deze
soorten al in het atlasblok bekend waren. Een specificatie is opgenomen in de bij
lagen.

Tabel 5 - Resultaten braakbalonderzoek kerkuilbraakballen

soort registratie

bosspitsm uis

reeds bekend

tweekleurige bosspitsmuis

nleuw
dwergspitsmuis

nleuw
huisspitsmuis

nieuw
rosse woelmuis

reeds bekend
veldmuis

reeds bekend
aardmuis

meuw
woelrat

meuw
bosmuis

reeds bekend
huismuis

reeds bekend

5.4 Overige zoogdierwaarnemingen

Tijdens de avonduren is er gezocht naar vleermuizen. De volgende soorten zijn
hierbij waargenomen: baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleer
muis, laatvlieger en rosse vleermuis.

Overdag zijn de volgende soorten waargenomen: egel, mol, haas, konijn, eekhoorn
en ree.

Zie verder het formulier in de bijlagen.
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Bijlage 1 - De ligging van het gebied

Het gebied omvat atlasblok 41-21. Daarbinnen worden diverse kilometerblokken
onderscheiden. Op de kaart zijn tevens de vallocaties aangegeven. (A = Rozenbos,
B = De Kreil, C = De Brouw, D = Bielheimerbeekldwarsbeek)



Bijlagen 2 tlrn 18 - Forrnulieren Veldwerkgroep VZZ

formulieren met terreinbeschrijvingen en valsituering

oecocodelijst

vachtmerkenlijst

formulieren met vangstgegevens

formulier met braakbalanalyses

formulier met losse zoogdierwaarnemingen



Veltlwerksroep VZZ

FORMULIER VOOR BESCHRIJVING TERREIN EN
~VALSITUERING BIJ LlVETRAP-ONDERZOEK

Locatiecode: A( 1305 )Ingevuld door:J(~/j iDSItT\Datum:2(r t· 91

Coordinaten: 22111- LI'12, 2.

Dichtstbijzijnde plaats: "Doll {"'lhtft\

Plaatsdatum: 1.6- 6 - 'qt

Tijd: 21 pO u. I Aas: ptnaaws,::i
Val type: L{)fItJ ~WtJ~1Ahavl~I'TIO

Valnrs:

26 tlm 50Opstelling:1x 2'vallenValafstand:5II

Oecocode(s) (zie bijgaande lijst):

/43 J 01'1 ,08) 1102121 q

Indien anders, omschri jving: 60S f)"ItI/- vn t. bAAP.1Y\ I d tJOf{sn lJel1 clooltqUilt"Afwijkende landschapselementen in

directe omgeving « 100 m) + afstand:

Bodem (zie lijst): ~O2

(?)Vocht (zie lijst):I.{ 02-Helling (zie lijst): 501

Moslaag:

- --(f)++
Dood org.mat: --

-+@
Humuslaag: --- C:f) ++

Holletjes: --

0+++Looppaadjes:-- Q +++Andere sporen:

Korte omschrijving van het terre in (opbouw, beheer):

Belangrijkste plantensoorten boomlaag:

Belangrijkste plantensoorten struiklaag:

_ Belangrijkste plantensoorten kruidlaag:

AAN OMMEZIJDK PlAITEGROND EN DWARSPROFIKL(EN) SCHETSEN!



PLATIEGRONDVANDE VALSlTUERING(valnrs., afstanden, belangrijke landschapselementen)

-@.
~OY" drwnhtl'-

.;/

'~':'/ v{.->( ) V

" (I" : (' 1)t.{ ftV.
J

~ ,.!
1.,/' ''p

60S

Wfj Ilaan

DWARSPROFIEL(EN)VANDE VALLOCATIE(vallijn(en), relief, vegetatie)

RLIl0791/TERRFORM.VWG/2



Veldwerksroep VZZ

FORMULIER VOOR BESCHRIJVING TERREIN EN
~VALSITUERING BIJ LlVETRAP-ONDERZOEK

Locatiecode: :B (poLl )Ingevuld door:/<fl.{) 1otJ51tf\
Datum: 2.6~t· 'qJ-Coordinaten: 2l2,3 -Lf'l2.5

Dichtstbijzijnde plaats:

Plaatsdatum: 2 b- 6 - '11-

Ti jd: 22/1t) u. I Aas: p~~o.J.waS -t
Val type: L/;nt} ..Jv()f{.fAVlt< mou.+

5'/ tlm 10

...••

Valnrs:
Opstelling:'1 x10vallenValafstand:1m

Oecocode(s) (zie bijgaande lijst):

dS'2 I o-{ 9

Indien anders, omschrijving: in wt(/tlnU Ii) ptltJ :¥4AAlltn ttit i~ alq!2tfrr.d pr<{mld~d vv.

Afwijkende landschapselementen in +y- tnS dl. (.Onh'ZtJ)lS w'trUI htJ J".v(..iltll"iJ
directe omgeving « 100 m) + afstand:

I) ..tIJ i? I'JJ~ 5d dOM koti t Y\

Bodem (zie lijst): 3()f 1?)

./

Vocht (zie lijst):
402.Helling (zie lijst): 501

Moslaag:

--G +++Dood org.mat: --0+++Humuslaag: ---0++

Holletjes: --

-+8
Looppaadjes:

- --0++
Andere sporen:

Korte omschrijving van het terre in (opbouw, beheer):

Belangrijkste plantensoorten boomlaag:

Belangrijkste plantensoorten struiklaag:

_ Belangrijkste plantensoorten kruidlaag:

AAN OMMEZIJDE PLATIEGROND EN DWARSPROFIEL(EN) SCHETSEN!



PLATTEGRONDVANDE VALSlTUERING(valnrs., afstanden, belangrijke landscbapselementen)

DWARSPROFIEL(EN)VANDE VALLOCATIE(vallijn(en), relief, vegetatie)

RLII0791/TERRFORM.VWG/2



Veldwerksroep VZZ

FORMULIER VOOR BESCHRIJVING TERREIN EN
~VALSITUERING BIJ LlVETRAP-ONDERZOEK

Locatiecode: C (CNkkuL)Ingevuld door:J(X/5 ft;()S1EIV
Datum: 26- (. 91

Coordinaten: 223.1 - '1'11,'1

Dichtstbijzijnde plaats :'Doe.f fnc.hel?'\.

Plaatsdatum:

u- £. 'r;qTijd: 20 ~o
u. I Aas: ffttdtlhPA" / j,a;(pn.Val type: Lonqwo~/h

v ,

oJ
Valnrs: / ilm 2'Opstelling:I x2~vallenValafstand: ~m

Oecocode(s) (zie bijgaande lijst):

0'1'1, 01!} J LID 2. , fOI( 301 1)

Indien anders, omschrijving: naast pad I rJlak bj bte.k then dell 5/jfJ'f) op akklJ(Afwijkende landschapselementen in

directe omgeving « 100 m) + afstand:

Bodem (zie lijst):36~?

Vocht (zie lijst):4'02Helling (zie lijst):501

Koslaag:

- -0+ ++Dood org.mat: -- Q +++Humuslaag: --- G ++

Holletjes: --

-E)++ Looppaadjes:
- -- (]) ++

Andere sporen:n.v.f.

Korte omschrijving van het terrein (opbouw, beheer):

Belangrijkste plantensoorten boomlaag:

Belangrijkste plantensoorten struiklaag:

_ Belangri jkste plantensoorten kruidlaag:

·AAN OKHEZIJDE PlATTEGROND EN DWARSPROFIEL(EN) SCHETSEN!



PLA'ITEGRONDVANDE VALSlTUERING(valnrs., afstanden, belangrijke landscbapselementen)

tJ". ,
I '"'--

~u'3'-- .

II"-

tkkk tf{

J;

I '''-.

{}.iW".J.Ie.<J

I sltd

WO"j "1

1/I.~

bQS~I\"J I ~"~~

DWARSPROFIEL(EN)VANDE VALLOCATIE(vallijn(en), relief, vegetatie)

RLII0791jTERRFORM.VWG/2



Veiliwerksroep VZZ

FORMULl6R VOOR BESCHRIJVING TERREIN EN
I

. }/ALSITUEffiING BIJ LlVETRAP-ONDERZOEK

Locatiecode: '1J IIngevuld door:Kt?/ j 10(j5-r£/VDatum: '21-" '41
I

Dichtstbijzijnde plaa~: "'Dod tnChllT'
..,/

Coordinaten: 223, [- 1.1'11,51

Plaa tsda tum: '21,6, 91

I
Tijd' 09 (1/1 I Aa ./"il1dakaas + Val type ~loJ1/j-w~~JA. u. s . havll<mDIA.-f

Valnrs: l' LI/1100 I /II i/m J~D

'-'"
Opstelling:

Ix30vallen
Valafstand: :z.- 5m

Oecocode(s) (zie bijgaan~e lijst): 0[2
Indien anders, omsChrijv~ng: AW)1{;f) pad U\ B,.tl hlf/T1lft.bult. / dwaJt.5 btd.., nab)" .tosltAndAfwijkende landschapselekenten in

t)MUU~hamfXUI. 7el!fi.~/"'2(.lf(. na bj.directe omgeving « 100 ~) + afstand:
I

Bodem (zie lijst): 3D~?
IVocht (zie lijst):

Lf02
Helling (zie lijst): SO!}

Moslaag:

e-+++1
Dood org.mat: -- G +

++Humuslaag: ---e ++

Holletjes: --

-G ++ I
Looppaadjes:

- --(9++
Andere sporen:

Korte omschrijving van h~t terre in (opbouw, beheer):

Belangrijkste plantensoo~ten boomlaag:

Belangrijkste plantensodrten struiklaag:

- Belangrijkste plantensodrten kruidlaag:

I

AAN OMKEZIJDE PLATfEGROND EN DWARSPROFIEL(EN) SCHETSEN!



PlA'ITEGROND VAN DE VALSlTUERING (valnrs., afstanden, belangrijke landscbapselementen)

DWARSPROFIEL(EN) VAN DE VALLOCATIE (vallijn(en), relief, vegetatie)

"._~

"

~

RLII0791jTERRFORM.VWGj2



Veltlwerksroep VZZ

Tile OECOCODELlJST (N.B. * omschrijven op terreinformulier!)

BEBOUWDE KOM

010 onbepaald
011 woning, bedrijfsruimte
012 onbewoond gebouw

013 braakliggend- of bouwterrein
014 tuin, binnenterrein
015 park, plantsoen, begraafplaats
016 idem, buiten bebouwde kom
017 berm, groensingel
018 fabrieksterrein, emplacement
019 anders *

AGRARISCH BUITENGEBIED

030 onbepaald
031 woning, bedrijfsruimte
032 schuur, stal, kas
033 onbewoond gebouw
034 ruderaal of opgespoten terrein
035 erf, tuin
036 boomgaard
037 klein fruitteelt, boomkweker:j
038 bollenveld, bloemkwekerij
039 anders'"

akker

040 bebouwde akker, onbepaald
041 hakvruchtakker

042 graanakker
043 maisakker

044 braakliggende akker
049 anders'"

laagblijvende vegetatie

050 onbepaald
051 grasland zonder kruiden

052 grasland met kruiden
053 schraal grasland
054 blauwgrasland
055 schijngrassen, rietveld

056 helm-, zandhaverbegroeiing
057 kwelder, gors, schor
058 ruigtekruiden
059 anders *

RAND-/SCHEIDINGSVEGETATIE

kruidenvegetatie

070 onbepaald

071 wegberm, spoorberm, e.d.
072 greppel, oever sloot of beek
073 oever vaart, kanaal, plas, meer
074 bos- of struweelrand
079 anders *

struik- en boomvegetatie

080 onbepaald

081 heg, haag, perceelscheiding
082 beplante polderkade

083 erfbeplanting, windsingel
084 zoomstruweel

089 anders *

STRUWEEL OF BOSJE

struweel

100 onbepaald
101 dwergstruweel
102 roos, braam
103 duindoorn

104 meidoorn, sleedoorn, liguster
105 brem,gaspeldoorn, jeneverbes
106 vogelkers, vlier, appelbes
107 wilg, gagel
109 anders *

bosje

110 onbepaald
111 hakhout

112 boerengeriefbosje
113 griend
114 aanplant viaduct, parkeerplaats
115 jonge naaldhoutaanplant
116 jonge loofhoutaanplant
119 anders'"

BOS

130 onbepaald

(overwegend) naaldhout

131 niet nader omschreven

132 weinig of geen ondergroei
133 met ondergroei

gemengd bos

134 niet nader omschreven

135 weinig of geen ondergroei

136 bodemvegetatie ontwikkeld
137 struikvegetatie ontwikkeld
138 beide onderlagen ontwikkeld

(overwegend) loofhout

141 niet nader omschreven

142 weinig of geen ondergroei
143 bodemvegetatie ontwikkeld
144 struikvegetatie ontwikkeld
145 beide onderlagen ontwikkeld
146 opgaand loofhout met hakhout
148 kapvlakte, brandvlakte
149 anders *

HEIDE OF VEEN

160 onbepaald
161 overwegend struikheide
162 heide met brem, den, berk, e.d.
163 vergraste heide

164 heide met open plekken
165 overwegend dopheide
166 overwegend pijpestrootje
167 overwegend veenmos

169 anders *

KAAL TERREIN

180 onbepaald
181 strand
182 stuifduin

183 zandverstuiving
184 steilwand

185 slik, zandplaat
186 zandopspuiting
187 steenglooiing, puinhelling
189 anders *

BIJZONDERE SITUATIE

201 holle weg
202 open groeve
203 groeve, mijn
204 bunker, onderaardse gang
205 fort, bastion

206 vui1stort~laats
207 opslagkuil, veevoederkuil
211 drijftil, veekveld
212 in het water, zwernmend
219 anders'"

BODEM

301 steenachtig

302 zandig
303 kleiig
304 leem of loss
305 humeus

306 veengrond
309 anders *

VOCHT

401 bodem nat, drassig
402 bodem vochtig
403 bodem droog en vast
404 bodem droog en los
405 bron- of kwelgebied
409 anders *

HELLING

501 terrein vlak

502 glooiend, onbepaald
503 glooiend, noordhelling
504 glooiend, zuidhelling
505 steil (b.v. dijk), onbepaald
506 steil, noordhelling
507 steil, zuidhelling
508 perceelscheidingswal
509 anders'"

RL120791/0ECOLYST.VWG/1



Veiliwerksroep VZZ

~ORMULIER MET VACHTMERKEN

Locatie:

Soort:

n n n n n n n n n n

o 0 0110 0 0110 0 01 r - 011_ 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 01 I- - 01 10 - -o 0 0 • 0 0 0 O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 ••• 0.1 100 01 100 0

n n n n n n n n n n

- 0 -I 10 - 01 I- 0 01 10 0 -I I- 0 01 10 0 -I 10 - 01 10 0 _110 - 01 r 0 0110 0 0o 0 01 10. 01 ,. 0 01 100.1 10. 01 10. 01 I. 0 01 I. 0 0 0 O. 0 O ••••

n n n n n n n n n n

- - -II- 0 01 r - 0110 0 -I r 0 01 r - 01 r 0 -II- 0 01 r - 01 r 0 -II- - 0000 •• 0 •• 0 •• 0 0•• 0•• 0••• 0•• 0•• 0. 0.0

o - -II- 0 -II- - 01 r --II- 0 - - - 0110 - -II- 0 _1100 01 r 0 0110 0 00.0 0.0 .00 .00 .00 00. 00. 00. 000 000 000

RL120791/MERKFORM.VWG/l
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Veiliwerksroep VZZ

FORMULIER VOOR HEr NOTEREN VAN VANGSTGEGEVENS
rL

Locatie: r:E:>oS (12./'9 - LJ"I2,Z)
Locatienr:A

Datum: 2.'1- 6 .e.v. I Contro1enr.: I i/m ~

Begintijd: d,'Vl,(f u.
Groep:~J,-VE{($

~
Va1-

Vangst Ge-Leef -Ge-Me rknummerBijzonderheden
nr.

(soortnaam) slachttijdwichtnwa1(b.v. sexuele status)

:,8

~O~ mufS cI'~I.lb-ad.Iq ~.01
-

)2, ~9,

v

natJz/ SLI1K
biJ' v/tw/5T'H ~LJ J

31

130s m /It {~ c/'~Ltb ·aJ./(j,r- fJ.Or -
28/52-

n etA KT S"LA .t: hij·vliwq.f7

36·'19

nCUlKI SLfJK h (j V It '" 1}$1

()ilA qlvond.e" '1.6

n t1ttk:l S'ut J( ~livtJ>nqi!
.-{o LotJS ItLIf;t(1\

RLII0791jVANGFORM.VWGjl
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FORMULIER VOOR HET NOTEREN VAN VANGSTGEGEVENS

Locatie: tPuL(122,1 - Lfl/2,f) Locatienr:~

Datum: Z 1~6e.v.1 Controlenr.: 3 th5

Begintijd:
u.Groep:

Val-

Vangst Ge-Leef -Ge-Me rknummerBijzonderheden

nr.

(soortnaam) slachttijdwichtnwal(b.v. sexuele status)

59

Kit,..,., ~ fiLII ()1~WO£J( bijvrttv4ST-6)
- LtOJ ft l-llfl It'-

t6

Vlr1- ~(14tflwa1'l1l.

66

VIrL Ol'\dMWItTE£

RLl10791jVANGFORM.VWG/l



FORMULIER VOOR HET NOTEREN VAN VANGSTGEGEVENS

i1r:ialte

Veldwerksroep VZZ
ov£f<2 i (HI

L

Locatie: ftK.K~rz( 1.23- I - 1/1/1, 'I) Locatienr:C

Datum: 27-6 .e.V· I Contro1enr.: Itlm 5'

Begintijd: d,'V{J(f u.Groep: chV!~

Va1-

Vangst Ge-Leef-Ge-MerknummerBijzonderheden

nr.

(soortnaam) slachttijdwichtnwa1(b.v. sexue1e status)

1

130sspdsmlAiJ -tiel.
t,,! 901

11

'Boss p;1J",!if J' ~ -aa.8,{ 102.'24
VflL J<1tf'J()T

5

130smw(S ~adult'20 fI05 -zoq&JvP
v23

nA/tKT SL1?K B ij Vlt IVjSf

- {

130sspiJs mlA.(S -ad.
1'S' ~oLJ

10

130H}\ l.Ai~ 03

I~

13os) pits /1\ '-i ,'S -ad.8 ~-v

.

RLII0791jVANGFORM.VWGjl
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Velalwerksroep VZZ

FORMULIER VOOR HET NOTEREN VAN VANGSTGEGEVENS

~

Locatie:--:Be ~k
( ZZJ, I - 1./'1/ ,I') Locatienr: 'D

Datum: 2"1-6 !.\/. I Controlenr.: I /;/F'h)'

Begintijd: diVl1Z.S u.Groep: C/;vt~S
~

Val-
Vangst Ge-Leef-Ge-Me rknummerBijzonderheden

nr.

(soortnaam) slachttijdwicht
nw Ial(b.v. sexuele status)

12

~os muis
~ad.1.6,.1

,

j()(\.t~d ad1qi ~~rd (?)01_'1

A " \"lei m"iS

"
1'2/

~sub. 0.4.3f,f02 5EX\.4EEL fK1iEF- l,vl1uew (JnDE~wtrrEI(

11'-1

13oSSpJ15 m\ll{5 dDad V It nqJT

127

'BOSmui; c?j~v.2'1,5"fl03
v

- 2.3 vf1LLEfv and!/( wItTEt<.

-

~OH! wuJ (h11/1'~tI'1'1 0.4.13,lI ~o~

11

«.O)$!. wut{ mlAiS /1sub.ad.lY,( ~
01

qq

re~H(,,",pe,l r•.uW q.a.d.2q,/J 901 2o/jtlld.
oJ

/11
'BosrnLiiS 0/

12.6

r<.()\~<WPtJ rnw,ff q.ail.Ib,r f)
01

120

lA£t~ rt\1.U"$ ci'(SI.Ib.) aJ.Z(,( ~
olf. v

~ 1-1

"KOHl wXlrn\,iiS d'a4.2},(J f1
08

12

~O( ml-ti) q.M.l/r() ~.oq 20q(/1J
"

-
\20

i.So~s pI+~rnLA{~ -aa.
1trjIf)

12;

AAd~"jS
cfIat!.1.1' {' ft11

r

'"111;f(oHf ~J""'''iS 01
'J

13DS yY\ \A is
()Y'l1sY\tfpJ11

"12

1(D))~ ~/1J\UlJ q.ad2'/,( ~-



Vinddatum: jUYli ItJ9/ Vindplaats: ~ 5Ianq~Y1bu~9Ipartijnr:1- Soort vindplaats: ~tXlt.lnSc.HUU( Ilrv:kr<. /(tt.k. uiLE/v KItS1Predator: KeJ(1( UIL
Atlasblok:

'11-21ICoordinaten: 22. / - '11/210mvang partij:

Verzamelaar(s):

J t1ltp 2 kliEJ(Uitpluizer(s): Floo~v/J JI/iEIE7 Al.
Detenninatie:

"'PIafll'lvld vlJi!r Collectie:-
Prooidier (soortnaam)

BLOROTOTAAL%

INSECTIVORA

INSEKTENETERS

Erinaceus europaeus

(Westelijke) egel

Erinaceus concolor

Oostelijke egel

Talpa europaea

Mol

Sorex araneus

(Gewone) bosspitsmuis2~S
Sorex coronatus

Tweekleurige bosspitsmuisIf1.0I)20
Sorex araneusjcoronatus

Bosspitsmuis3. . ,
.. /

3'' .
Sorex minutus

Dwergspitsmuis

Sorex alpinus

Alpenspitsmuis

Neomys fodiens

Waterspitsmuis

Neomys anomalus

Millers waterspitsmuis

Crocidura russula

Huisspitsmuis&10I'20
Crocidura leucodon

Veldspitsmuis

Crocidura suaveolens

Tuinspitsmuis

Crocidura spec.

1..I 2.
CHIROPTERA

VLEERMUIZEN

Chiroptera spec. LAGOMORPHA

HAASACHTIGEN

Oryctolagus cuniculus

Konijn
.

RODENTIA
KNAAGDIEREN

Clethrionomys glareolus

Rosse woelmuis2I

Arvicola terrestris

Woelrat

Arvicola sapidus

Zuidelijke waterrat

Pitymys subterraneus

Ondergrondse woelmuis

Pitymys pyrenaicus

Pyrenese woelmuis

Microtus arvalis

Veldmuis201."1261.6
Microtus agrestis

Aardmuis .I6 2.6
Microtus oeconomus

Noordse woelmuis

Subtotaal aantal prooidieren

•



TOTAAL1-

Subtotaal aantal prooidieren Prooidier (soortnaam)

BLORO

Microtus nivalis

Sneeuwmuis

Microtus spec.

I'I2 l/

Micromys minutus

Dwergmuis

Apodemus sylvaticus

Bosmuisj161216

Apodemus flavicollis

Grote bosmuis

Apodemus agrarius

Brandmuis

Apodemus spec. Mus musculus

Huismuis
I3J3

Rattus norvegicus

Bruine rat

Rattus rattus.

Zwarte rat

Rattus spec. Muscardinus avellanarius HazelmuisEliomys quercinus

Eikelmuis
.

Dryomys nitedula"

Bosslaapmuis

Glis glis

Relmuis

Sicista betulina

Berkemuis

CARNIVORA

ROOFDIEREN

Mustela erminea

Hermelijn

Mustela nivalis

Wezel

AVES

VOGELS

AMPHIBIA/REPTILIA

AMFIBIEEN/REPTIELEN

INSECTA

INSEKTEN

Totaal aantal prooidieren

Aantal
%

Mammalia AvesAmphibia(Reptilia

.
Insecta

Aantal
%

Insectivora ChiropteraLagomorphaRodentiaCarnivora Aantal%

Soricidae MicrotidaeMuridaeGliridae



Veiliwerksroep VZZ

:m!ORMULIER VOOR LOSSE ZOOGDIERWMRNEMINGEN

Datum
Loc.nrSoortnaam AantalMethodejbijzonderhedenWaarnemer(s)

16- b

U1. - '1'12.1<EE 2-:z iC/iTWMR.IVEm(Nqfl()tl~ I K((/s

1/- 6

~z- Y'llJ)JVl.!ltIvJur/. m U{f12 it.1fT 11/If fJ (( n£rn j/t/fPb;IJJf( I K'J(is

2:,-1

./
.../

22)- 'I'll
Haa$ f/KJ1.is

21-6

1.2/- '1'1l.E"EKHa:;!<fV1/
Ll2 I Kf(/5

2:;-t

222 - '1"11
/(cm JjA/ 2/

7aP.jO

'27- 6

222- 'I'llE6EL 1/
JAAf'

'27~6

222 - Llltl'R.j;E' 1/
rne/t//t/o

'28-6

21.1- 'I'llr/1o / -rnoLs HIJI'EIV j(Je(5

'JtJ -,

222-'11/1m/)/ -tdtn,
Kj(i5

1.tJ-t

PlA.M.9 V/ttumfi1 fJ~- 7G-6 R \.t t'tl d wWJ ()Il/.JUto FJogy(
J ./

fIOUl!
2~~6 LMIIIJ iltllL.

'l~~,

,..I

Ro~S'e V)Uf.,MUf1(f
mtnt10

Z9~6

2.Z 2 - 'I'llKonif" /faMl
oJ

RL120791jWAARNFOR.VWGjl



De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)

Vrijwilligers
De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) is in 1952 opgericht als een
platform voor allen met belangstelling voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming. Geleidelijk
ontwikkelt de VZZ zich steeds meer als een vrijwilligersorganisatie met als doel een structuur te bieden
voor allen die zich aktief met zoogdierbescherming bezighouden.

Zoogdierbescherming
De VZZ telt thans ruim 850 leden en heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Vooral
de zoogdierbescherming krijgt veel aandacht. Het standpunt daarbij is dat gestreefd moet worden naar
het behoud van levensvatbare populaties. Dat betekent dat maatschappelijke aktiviteiten als jacht,
wegenaanleg, stadsuitbreiding en ontgrondingen getoetst moeten worden op hun effekten op de
zoogdierpopulaties, alvorens zij doorgang kunnen vinden.

Aktiviteiten en struktuur

De VZZ geeft brochures uit en twee TLTDSCHRIFTEN: het wetenschappelijke tijdschrift 'Lutra' en het
populair wetenschappelijk tijdschrift 'Zoogdier'. Op beide tijdschriften kunnen ook niet-leden zich
abonneren.

Een aantal leden heeft haar kennis en krachten gebundeld in THEMA TISCHE WERKGROEPEN die min
of meer zelfstandig opereren. De Veldwerkgroep, de Werkgroep Kleine Marters, de Werkgroep
Zeezoogdieren, de Vleermuiswerkgroep Nederland en de Werkgroep Boommarter Nederland bestaan al
geruime tijd. Jongere werkgroepen zijn de Werkgroep Zoogdierbescherming, de Werkgroep Voorlich
ting, de Beverwerkgroep en de Werkgroep VZZ-Internationaal.
In Overijssel is een REGION ALE WERKGROEP opgericht om de contacten tussen de leden in de
provincie te versterken. Naar verwachting zal in andere provincies dit voorbeeld gevolg krijgen. De
werkgroepen vormen de aktieve kernen van de VZZ. Zij organiseren themadagen, excursies, inven
tarisatiekampen en determineerdagen. Enkele werkgroepen geven NIEUWSBRIEVEN uit met mededelin
gen en verslagen over hun aktiviteiten.

In ventarisaties

Yeel onderzoek naar het voorkomen van zoogdieren in de Benelux en de eisen die zij stellen aan het
leefmilieu wordt door leden of werkgroepen van de VZZ geinitieerd. Zo loopt al een paar jaar het
landelijke projekt ZOOGDIERMONITORING, waarvoor op diverse plaatsen in Nederland systematisch
tellingen van zoogdieren worden venicht. In het recente verleden is onderzoek verricht naar het
voorkomen van zoogdieren in wegbermen en naar de noordse woelmuis in Noord-Holland en in
Friesland.

De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in RAPPORTEN, uitgegeven door de vereniging, of in
een van de tijdschriften. De VZZ wordt ook steeds vaker ingeschakeld als uitvoerder van onderzoek naar
de verspreiding van en het beheer van zoogdieren in de regio.

Public Affairs
Aan de hand van de inventarisaties kunnen beheersadviezen gegeven worden aan de rijksoverheid en
terreinbeherende instanties. Veel leden van de VZZ die professioneel deelnemen in overleg- en
adviesgroepen, met betrekking tot het natuurbeleid van hogere en lagere overheden, gebruiken de VZZ
als platform voor kennis en visie ten aanzien van de in het wild levende zoogdieren.

Lidmaatschap
Wie ook zijn steentje wil bijdragen aan de bescherming van zoogdieren in Nederland kan lid worden van
de VZZ. Het lidmaatschap bedraagt f. 40,- per jaar (inc1usief het tijdschrift Zoogdier). Het lidmaatschap
met be ide tijdschriften bedraagt f. 55,-. Een los abonnement op het tijdschrift Zoogdier is ook mogelijk
(zonder lid te worden). Een jaarabonnement kost f. 25,-.
Opgave bij het Secretariaat van de YZZ, Emmalaan 41, 3581 HP Utrecht, tel. 030-2544642, fax 030
2518467.



Uitgaven van de VZZ of met medewerking van de VZZ tot stand gekomen

VZZ-mededelingnr .:

Baarspul, T., 1995. Rust- en nestplaatskeuze bij boommarters; een literaruurstudie. VZZ, Utrecht / ffiN-DLO, Arnhem.
Baarspul, T. en C.P.M. Zoon, 1997. Boommarter aktieplan ROM Mergelland. VZZ, Utrecht. 34
Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk & J.B.M. Thissen (red.), 1992. Atlas van de Nederlandse

zoogdieren, 3e druk. KNNV, Utrecht.
Dijkstra, V.A.A., 1996. Aantalsontwikkeling van bevers in het Nationaal Park De Biesbosch in 1995. SBB, Driebergen /

ffiN, Arnhem / VZZ, Utrecht. 31

Dijkstra, V.A.A. en S. Broekhuizen, 1997. Onderzoek aan de bever (Castor fiber L.) in de Biesbosch. 1. Aantals-
ontwikkelingen in de Biesbosch. 2. Cadmmm- en loodbelasting. ffiN, Arnhem / VZZ, Utrecht. 33

Dijkstra, V.A.A., 1998. Belangrijke zoogdiergebieden in Nederland. VZZ, Utrecht. 37
Hollander, H. & P. van der Reest, 1994. Rode lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland (basis-rapport). VZZ, Utrecht. 15

Huijser, M.P. en P.J.M. Bergers, 1997. Egels en verkeer: effecten van wegen en verkeer op egelpopulaties. RWS-DWW,
Delft / VZZ, Utrecht. 35

Jonker, N. & J.L. Mulder, 1994. Kleine marters in de polder. NOZOS, Amsterdam / VZZ, Utrecht / VNLB, Castricum.

Lange, R., P. Twisk, A. van Winden & A. van Diepenbeek, 1994. Zoogdieren van West-Europa. KNNV, Utrecht /
VZZ, Utrecht.

Leer, P. van der (red.), 1995. Boommarters in de Drents-Friese Wouden; verslag van een inventarisatie-weekend.
VZZ, Utrecht.

Lips, M.P., 1996. Biotoopgebruik en gedrag op en rond wegen van de egel Erinaceus europaeus. RWS-DWW, Delft /
VZZ, Utrecht.

Martens, V., 1995. De noordse woelmuis, Microtus oeconomus, de waterspitsmuis, Neomysfodiens, en de dwergmuis,
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