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Programma
Werkgroep Vogels
Excursie naar de Bijeneters
Zaterdag 6 juli
Aanmelden via Theo.lommen@hetnet.nl

Werkgroep Vlinders
Dagvlinder Monitoring Vreewater
Zondag ochtend 7 juli vanaf 10.oo uur
Nachtvlinder monitoring Walbeckerweg
Vrijdag avond 5 juli
Nacjtvlinders op de Laorberg
Vrijdag avond 19 juli
Excursie naar de st. Pietersberg
Op zoek naar Vlinders
Zondag 21 juli
Aanmelden via Jan Heuvelmans tel.nr. 077.472.0040

3

IVN naar de weerribben
Zondag 2 juni op excursie met de Vogelwerkgroep - Langs de oevers;
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En op het water

Foto’s: Henny Martens
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Het erf van Vleesveebedrijf Jan Aerdts nu ook vogelvriendelijk.
Het boerenerf van ondernemer Jan Aerdts in Velden is op zijn verzoek door IVN Maasduinen
op woensdag 5 juni vogelvriendelijker gemaakt. (Foto: Ton Wetjens).

Jan heeft biodiversiteit hoog in het vaandel staan.
En in de ruime potstallen van zijn vleesveebedrijf
staan de dieren voorop. Er leven 165 Limousine
stieren volgens het Beter Leven 2** keurmerk.

Maar ook langs zijn akkers in Schandelo en de Meerkoelen zijn op diverse plaatsen de randen
(6m breed) ingezaaid met een wild bloemenmengsel. Dit is mengsel van allerlei bloemen,
klavers en wilde kruiden. Deze insectenrijke bloemenstrook biedt veel voedsel en dekking voor
onder meer de kuikens van patrijs en fazant. Ook andere vogels en insecten profiteren van de
bloemenpracht.
We hopen dat meer boerenondernemers dit prachtige initiatief volgen.
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Foto: IVN de-oude-IJssel streek
De volgende stap is nu gezet door ook op zijn boerenerf de biodiversiteit te laten toenemen.
Momenteel wordt een plan gemaakt samen met IVN Maasduinen. Een eerste aanzet is vandaag
gedaan door Jos Geurts en Ton Wetjens, zij hebben vijftien nestkasten rondom zijn erf
opgehangen. Een voorbeeld van een jonge boeren ondernemer die zich positief wil inzetten
voor verbetering van de biodiversiteit op de akkers en rondom zijn erf.
Op korte termijn wordt er ook een steenuil kast geplaatst en nestgelegenheid voor de
boerenzwaluw gecreëerd. In het komende najaar wordt het erf verder aangeplant om de
biodiversiteit nog verder op te voeren, zodat allerlei soorten dieren en insecten zich thuis voelen
op dit erf.
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IVN-slootjes dag 2019
Jaarlijks doen we mee aan de Nationale IVN Slootjesdagen. Vrijdag om 16. oo uur
verzamelen we bij de schuur van Pannenkoekhuis Jagersrust en wandelen naar ’t Vree
water. Alle schepnetten en waterbakken worden uit de kist gehaald en daar gaan we;

Naast de vele kikkers en dikkopjes vonden we libellen
en hun larven. Allerlei waterdiertjes van watervlooien
tot spinnende watertorren.
De informatie wordt doorgegeven en conclusie is dat dit
water schoon is. We hebben geen last gehad van
muggen.

Foto; Henny Martens
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Resultaten Slootjesonderzoek 2018
Waterkwaliteit is in ons waterrijke land een belangrijke factor. Helaas wel een die er niet zo
florissant bij staat. Er ligt een grote druk op ons landschap en onze natuur door een hoge
bevolkingsdichtheid met een intensief gebruik van het land. Daardoor is er een grote belasting
door te veel voedingsstoffen, vervuiling, verstoring, enzovoorts.
Slootjes zijn belangrijk
Er is zo’n 330.000 kilometer aan sloten in ons land en die hebben een belangrijke
(ecologische) functie. Je vindt er veel waternatuur langs de oeverranden en slootjes verbinden
andere wateren met elkaar. Bovendien is elke sloot weer anders en ook als er per sloot niet
veel in zit, zorgen alle sloten bij elkaar voor een grotere biodiversiteit.
Citizen Science Slootjesonderzoek
Al die kleine slootjes worden dus nauwelijks meegenomen tijdens landelijk onderzoek naar
wateren. En dat terwijl er zoveel en zoveel verschillende slootjes zijn! Het is dus niet
duidelijk hoe het met onze slootjes gesteld is.
Tijdens de IVN Slootjesdagen werken we samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie
(NIOO KNAW) om met zijn allen onderzoek te doen naar de Nederlandse slootjes. Hiermee
zijn we in 2018 begonnen en zullen we de aankomende Slootjesdagen mee verder gaan. Zodra
we meer weten over de gesteldheid van onze slootjes, kunnen we ook zien waar en hoe er
verbetering nodig is.
Resultaten 2018
Rondom de Slootjesdagen zijn er vorig jaar 121 complete metingen gedaan bij verschillende
slootjes door het hele land. De waterdiertellingen wijzen op een niet al te hoge score voor de
onderzochte slootjes: het biodiversiteitscijfer van het aanwezige waterleven komt uit op een
6,9. Het is namelijk belangrijk om te bedenken dat dit cijfer waarschijnlijk hoger is dan het
gemiddelde cijfer voor alle Nederlandse slootjes, omdat er tijdens de Slootjesdagen vooral in
mooie, schone sloten met veel waterleven wordt gekeken.
Waterdiertjes
Welke waterdiertjes voerden nou de boventoon tijdens de Slootjesdagen 2018?
Welke dieren zijn in het grootste aantal slootjes waargenomen?
De winnaar is het bootsmannetje. Die werd wel in 60% van de slootjes gevonden, en in totaal
bijna 800 keer gezien. Dit is de hele top 5 van vorig jaar:
Bootsmannetje (ook wel ruggenzwemmer)
Poelslak
Larve van waterjuffer
Schaatsenrijder
Duikerwants
Bovendien valt op dat er in onze slootjes vaak nog allerlei andere soorten zitten. Zo waren er
sloten met tientallen watersalamanders. Of ‘tjokvol watervlooien’, en dat is alleen maar goed!
Watervlooien zijn namelijk goed voedsel voor de grotere waterdiertjes. Daarnaast waren er
een aantal bijzondere slootwezentjes gevonden; geel gerande watertorren, keverlarven en
andere waterkevers, steenvlieglarven, kokerjuffers, zoetwatermosselen, platwormen,
waterspinnen en schrijvertjes.
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Excursie naar de Libellen nabij Lomm
Zaterdag 15 juni kwamen we bijeen op de boerderij van st.
Limburgs Landschap om op zoek te gaan naar Libellen.
Na een gastvrij ontvangst brak de zon door en gingen we weg naar de Ravenvennen. We
waren de auto nog niet uit of we werden aangenaam verrast door een zwarte ooievaar tussen
de reigers. Verder hebben we libellen gevonden en nieuwe oeverbegroeiing bekeken.

Pelzervennen – foto: Henk Heijligers

Een uniek soort; de zwervende heidelibel (foto: Henny Martens)
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De platbuik libel (foto: Henny Martens).
Tijdens de rondwandeling hebben we uiteindelijk de top 10 gevonden:
✓ Water snuffel,
✓ Azuurwaterjuffer,
✓ Gewone oeverlibel,
✓ Platbuik,
✓ Gewone pantserjuffer,
✓ Grote keizerlibel,
✓ Tengere pantserjuffer,
✓ Zwervende heidelibel,
✓ Vuurlibel,
✓ En lantaarntje.
Het was een gezellige en leerzame ochtend.
Met dank aan Henk Heijligers voor zijn verhaal en vangnet.
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Verontruste Bewoners sturen een Email naar IVN Maasduinen;
Goedemorgen bestuursleden van het IVN,
In het schaapsdijkbos te Venlo, schaapsdijkweg, postweg, schafbosbergweg, Klagenfurtlaan worden
de nodige bomen gekapt; Amerikaanse eik, naaldbomen en de Robinia pseudoacacia. Die laatste is
ontzettend belangrijk voor de insecten, die in aantal en soortenrijkdom afnemen. Volgens mij is het
schaapsdijkbos eigendom van de gemeente Venlo maar ook onderdeel van de Steilrand van Mook
tot…
Het schaapsdijkbos is bijna mijn achtertuin en rondom huis vliegen de nodige vleermuizen, waar ze
overnachten, geen idee. Welk soort, ook geen idee.
Ik heb nog geen kapvergunning kunnen vinden, welke handvaten heb ik om de gemeente tot inkeer
te brengen. Van verschillende kanten heb ik gehoord dat de "exoten" uit het bos verwijderd moeten
worden. Ooit hebben ze toch geplant, denk ik dan. Van de gemeente Venlo heb ik nog geen reactie
gehad over het hoe en wat.

xxxx
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er is in opdracht van de gemeente Venlo een dunning uitgevoerd. Voor dunning is géén vergunning
nodig (voor meer informatie verwijs ik u naar het bijgevoegde document waarin ik vanmorgen wat
informatie voor u op een rijtje heb gezet).
Wel is het zo dat er in het broedseizoen niet zomaar gekapt mag worden, omdat er vogels in de
bomen kunnen zitten broeden. Ik wil u dan ook aanraden als u ziet dat dit wel gebeurt om met de
gemeente Venlo contact op te nemen, om na te vragen of er voorafgaand aan de kap onderzocht is
of er in de te dunnen bomen vogels zitten te broeden. Zo niet, dan zou ik contact opnemen met de
handhavers van de gemeente Venlo.

Met vriendelijke groet, ir. Grietje Lenstra
Medewerker ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond
Tel. 0475-38 64 10
www.nmflimburg.nl
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Vanmorgen kwam er een mevrouw naar mij toe dat er op de Schaapsdijk bomen werden gekapt.
Is dit bij jou bekend en weet jij of hier een
vergunning voor is verleend?

Met vriendelijke groet,
Giovanni Brueren
Buitengewoon Opsporing Ambtenaar
Gemeente Venlo | Team Veiligheid en
Wijkgericht Werken
Bezoekadres: | Postbus 3434, 5902 RK Venlo
T: +31 77 3597208 | M: +31 6 38674999 |
E: g.brueren@venlo.nl | I: www.venlo.nl

Schaapsdijkbos
De gemeente Venlo heeft een bomenkaart opgesteld met daarop beschermde bomen en
houtopstanden. Voor deze bomen moet bij kappen, snoeien en vellen altijd een vergunning
worden aangevraagd, ook als de boom of houtopstand op eigen grond staat.
Waardevolle bomen zijn op onderstaande bomenkaart weergegeven met bruine stippen;
waardevolle houtopstanden zijn weergegeven met groene vlakken. De locatie van het
Schaapsdijkbos is zwart omcirkeld; goed te zien is dat alle houtopstanden hier beschermd
zijn (de niet-groene vlakken zijn een open vlakte in het midden van het park, de tennisbaan
en 2 gebouwen, zie onderstaande luchtfoto).
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Kappen zonder vergunning:
•

•

Bomen, struiken of hagen in uw tuin mag u zonder vergunning kappen als ze niet zijn
opgenomen in de bomenkaart en/of als u niet woont in buurt die is aangemerkt als
beschermd dorpsgezicht.
U heeft geen vergunning nodig als u een houtopstand wil dunnen.

U heeft altijd een vergunning nodig om bomen of houtopstanden te kappen die:
•
•

Op de bomenkaart staan
Als groencompensatie, ruimtelijke inpassing of andere privaatrechtelijke
overeenkomst aangeplant zijn

Rijksmonument of beschermd dorpsgezicht
Maakt de boom of houtopstand deel uit van een rijksmonument of een beschermd
dorpsgezicht? Hiervoor gelden andere regels, ook als de boom niet is opgenomen in de
bomenkaart.

Rijksmonumenten
Voor wijzigingen aan een groen rijksmonument, zoals het kappen van bomen of verwijderen
van beplanting is vaak een omgevingsvergunning nodig. De gemeente beoordeelt welke
werkzaamheden hier precies onder vallen.
Voor gewone onderhoudswerkzaamheden om bestaande beplanting en aanleg in stand te
houden is geen vergunning nodig. Zo is bijvoorbeeld het vervangen van een dode boom in
een bomenrij, door een boom van precies hetzelfde type vergunning vrij.

Beschermd dorpsgezicht
Voor het aanbrengen van veranderingen in een houtopstand / tuin binnen een beschermd
dorpsgezicht (Steyl, omgeving Ronckenstein) is in beginsel een vergunning nodig.
U heeft geen vergunning nodig als de verandering geen aantasting van de groenstructuur
betekent en als de boom of houtopstand niet is opgenomen in de bomenkaart.
Bescherming natuur
De bescherming van bijzondere planten en dieren is geregeld in de Wet natuurbescherming.
Voor het kappen van bomen of houtopstanden betekent dit in het kort volgende:
Nesten en verblijfplaatsen:
•
•
•

Bomen en struiken met broedende vogels mag u niet kappen.
Nesten van een aantal vogelsoorten zijn het hele jaar door beschermd. Bomen met
deze nesten mag u niet kappen.
Holtes in bomen zijn misschien ook verblijfplaats voor vleermuizen. Deze
verblijfplaatsen zijn zwaar beschermd. Gericht onderzoek moet uitwijzen of kap
toegestaan is.
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Overige natuurwaarden:
Bomen, bossen en andere houtopstanden kunnen een belangrijke functie hebben als vaste
rust- en verblijfplaats of als voedselgebied voor beschermde dieren zoals uilen, eekhoorns,
en dassen. De directe omgeving van een boom kan ook een geschikte groeiplaats zijn voor
beschermde planten.
Kap van bomen of houtopstand is niet toegestaan als deze situatie daardoor wordt verstoord.

Natuurnetwerk Nederland
Bossen en andere houtopstanden maken vaak onderdeel uit van het Natuurnetwerk
Nederland. Het Natuurnetwerk Nederland moet natuurgebieden met elkaar en met het
omringende agrarisch gebied verbinden. Daarvoor zijn zones aangewezen waarin bepaalde
regels gelden. Als u met het verwijderen van bomen of struikgewas de wezenlijke kenmerken
en waarden van het gebied aantast is dat in de regel niet toegestaan.
Maar er zijn uitzonderingen. Of uw houtopstand binnen het Natuurnetwerk Nederland valt en
welke regels er gelden is aangegeven in het Provinciaal Omgevingsplan (POL 2014).
Onderhoud bossen
De Wet natuurbescherming vervangt onder andere de Boswet. De komgrenzen, vastgesteld
in de Boswet zijn overgenomen in de Wet natuurbescherming.
U moet bij de Provincie Limburg melden als u een houtopstand wilt kappen die buiten de
‘Komgrenzen in zake de Boswet’ ligt en
•
•

Die een oppervlak heeft van meer dan 1000 m², of
die uit meer dan 20 bomen bestaat

Het dunnen van bossen hoeft u onder bepaalde voorwaarden niet te melden.
Met betrekking tot het behoud van houtopstanden is de Wet natuurbescherming niet van
toepassing op:
•
•
•
•
•
•
•

Houtopstand op erven en in tuinen
Wegbeplantingen (lanen)
Eenrijige beplanting langs landbouwgronden
Beplantingen langs waterwegen
Kweekgoed
Boomgaarden (fruitbomen inclusief eventuele windschermen)
Naaldbomen bedoeld te dienen als kerstbomen niet ouder dan 20 jaar

Voor vragen kunt u terecht bij ’t bestuur van een IVN-afdeling bij U in de buurt.
Bij omstandigheden als in het Schaapsdijk bos -> let goed op nesten van vleermuizen of
vogels. Maak een foto en stuur deze naar de handhavers van de betreffende Gemeente.
Zo kunnen we een bijdrage leveren aan ’t voorkomen van onnodig bomenkap.
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De muggenbrigade:
vleermuizen en padden voorkomen jeuk

Saxifraga-Pieter van Breugel
23 MEI 2019

De zomer komt eraan, en dus ook het gezoem van muggen, en de jeukende muggenbeten...
Steken alle muggen of alleen de vrouwtjes? Voeden ze zich met bloed? Waarom voel je de
muggenaanval niet? En hoe kan de natuur jouw helpen om te voorkomen dat muggen
opdagen in je slaapkamer?
Alleen vrouwtjesmuggen steken
Alle muggen eten nectar van planten, maar niet alle muggen drinken bloed. Dat doet alleen
het vrouwtje als ze zwanger is. Muggen voeden zich dus niet met bloed, maar het vrouwtje
heeft het nodig voor de ontwikkeling van haar eitjes. Het vrouwtje heeft daarom als enige een
priksnuit: speciaal om bloed mee op te zuigen. Een mug kan anderhalf keer haar eigen
gewicht aan bloed opzuigen.
De mug landt heel zachtjes op mensen of dieren. In haar dunne snuit heeft ze twee buisjes.
Eén daarvan is superscherp en snijdt door de huid heen. Muggenspeeksel zorgt ervoor dat het
bloed niet stolt en de mug tijd heeft om zich helemaal vol te zuigen met bloed. Een mug kan
tot 3 maanden oud worden, dat zijn heel wat nachten waarin ze op zoek gaan naar een
slachtoffer.
Slachtoffers ruiken lekker
Een mug steekt niet zomaar iedereen. Ze zoekt het lekkerste hapje uit op basis van
lichaamsgeuren en uitgeademde koolstofdioxide. Muggen kunnen menselijke geuren al van
op 30 meter afstand waarnemen. Hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe beter dat gaat. Een mug
gaat af op haar favoriete geur. Daarom hebben sommige mensen meer last van muggen dan
anderen. Nuttig om te weten: muggen worden ook aangetrokken door donkere kledij.
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Muggenoverlast voorkomen
Een ventilator, muggennetten, vliegenraam of je insmeren met allerlei producten ... het zijn
enkele manieren om muggen op afstand te houden, maar je kan ook hulp inroepen. Wat dacht
je van een patrouille van dwergvleermuizen die tot 300 muggen per nacht uit de lucht plukt?
Of een larvenbrigade die al kwakend de wacht houdt?
Vleermuizen op patrouille
Elke nacht eet een vleermuis ongeveer een kwart tot de helft van zijn gewicht aan muggen,
motten en spinnen. Een vleermuis van 20 gram eet al gauw tot 3,6 kg insecten per jaar!
Dat maakt onze natuurlijke insectenbestrijders heel belangrijk. Wil je overlast van muggen
vermijden? Trek dan vleermuizen aan!
Tips om vleermuizen aan te trekken en te helpen
1. Hang een vleermuizennestkast: Hang je vleermuizenkast minstens 3 meter hoog aan een
stevige boom met de voorzijde naar het zonlicht, op een rustige plek, en zorg dat de
aanvliegopening vrij is, zonder takken of bladeren voor de opening of direct onder de
kast.
2. Trek insecten aan: plant wilde nectarplanten, laat dood hout liggen, leg een vijver aan of
laat wat stukken van je tuin verwilderen.
3. Wees spaarzaam met tuinverlichting. Die hoeft zeker niet de hele nacht te branden.
4. Probeer je kat een uur voor zonsondergang binnen te houden. Zo kunnen de
vleermuizen ongestoord hun slaapplaats verlaten. Dat is vooral belangrijk van half juni
tot eind augustus, de periode waarin ze hun jongen grootbrengen.
De larvenbrigade: Kikkers, padden & libellen
De kikkers, padden en salamanders in je tuinvijver maken zich erg nuttig. Ze eten immers
muggenlarven en op land jagen ze op allerlei insecten en slakken. Ook libellenlarven zijn
echte jagers die onze bondgenoot zijn in de strijd tegen muggen. Tijd dus om een ecologische
tuinvijver aan te leggen.
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Presentatie ‘Vliegend hert’ door John Smit en IKL

Veluws vliegend hert vooral een stadssoort?
EIS Kenniscentrum Insecten

Het vliegend hert is zonder twijfel de meest imposante onder de insecten. Met zijn
grootte tot wel 9 centimeter en de enorme, geweivormige kaken laat hij op de
meeste mensen een onuitwisbare indruk achter. Graag roepen we eenieder die er
een tegenkomt op om de waarneming door te geven.

Deel deze pagina

Het vliegend hert is zeldzaam en in het grootste verspreidingsgebied, de Veluwe, is het nog steeds
niet overal duidelijk waar de populaties zich precies bevinden. Op de Utrechtse Heuvelrug en de
Holterberg is zelfs niet eens duidelijk of er zich nog populaties bevinden.

Buiten dorp en stad
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de verspreiding van het vliegend hert op de Veluwe beperkter
is dan aanvankelijk werd gedacht; nagenoeg het gehele verspreidingsgebied bevindt zich ten
noorden van de snelweg A1, met uitzondering van enkele waarnemingen verspreid rond Radio
Kootwijk en vorig jaar voor het eerst één in Stroe. Een ander aspect dat opvalt is dat het merendeel
van de waarnemingen afkomstig is uit de bebouwde kom, veelal uit tuinen of houtwallen binnen dorp
of stad. Mogelijk is dit een waarnemerseffect; daar waar de mensen aanwezig zijn worden vliegende
herten waargenomen, en de grootste activiteit is op zwoele zomeravonden als mensen lekker in de
tuin zitten te genieten van het weer. Opvallend hierbij is bijvoorbeeld de recente toename in de stad
Apeldoorn. Wat wij echter erg graag zouden willen weten is of het vliegend hert ook verder van de
dorpen voorkomt in het Natura-2000 gebied zelf. Hierbij roepen we iedereen op om buiten eigen tuin
of dorp eens te kijken of het vliegend hert ook in het natuurgebied voorkomt en alle waarnemingen
door te geven.
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Vindplaatsen van het vliegend hert
op de Veluwe, de landelijke
verspreiding is linksboven
weergegeven (Bron: John
Smit)Mannetje vliegend hert in
bebouwde kom, de
straatnaambordjes zijn duidelijk
zichtbaar (Bron: John Smit)

De beste plekken om te zoeken zijn
bosranden met eiken, dit kunnen
daadwerkelijke randen van een
stuk bos zijn, maar ze kunnen ook
langs brede paden in het bos zitten
of in houtwallen en soms zijn ze
zelfs te vinden op solitaire eiken. De
larven leven van door schimmels
aangetast dood hout, waarbij eik
favoriet is.

Volwassen dieren zijn vaak te vinden op wondjes op
stammen van eiken, waar ze van het sap drinken. Het beste
moment om ze te gaan zoeken is op zwoele zomeravonden
rond zonsondergang bij een temperatuur van minimaal 17
graden.
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Bosrand met eiken, een uitstekende plek voor vliegende herten (Bron: John Smit)

Doe mee aan de monitoring van het vliegend hert
EIS Kenniscentrum Insecten

28-MEI-2019 - Het vliegend hert is een van de meest imposante insecten van ons land.
Vooral de mannetjes spreken tot de verbeelding met hun grootte tot wel negen centimeter
en de overmatige geweivormige kaken die ze als ware gladiatoren op hun kop torsen.
Ondanks hun markante verschijning weten we nog verrassend weinig over het vliegend
hert, en dat terwijl de soort internationaal wettelijk beschermd is.
Deel deze pagina

De verspreiding hebben we redelijk in beeld, maar van een trend weten we helemaal niets
omdat er niet op een structurele en gestandaardiseerde manier geteld wordt. We gaan daar
verandering in aan brengen door een start te maken met een netwerk van monitoringsroutes.
Qua methode sluiten we aan bij hetgeen er momenteel ook in andere landen in Europa wordt
uitgevoerd, zodat we op termijn niet alleen trends kunnen berekenen voor Nederland, maar
die ook onderling kunnen vergelijken, en mogelijk zelfs uiteindelijk voor heel Europa een
trend kunnen genereren.
Methode Transect monitoring vliegend
hert (Bron: Studiolae)
De methode is vrij eenvoudig en hoeft niet
veel tijd te kosten. Een transect is 500 meter
lang en wordt met een lage en constante
snelheid gelopen zodat het 30 minuten duurt
om het hele transect af te lopen. De start van
het transect is 15 minuten voor
zonsondergang tot 15 minuten erna. Tijdens
het lopen worden in een denkbeeldige kooi
van vijf meter aan weerszijden evenals
boven de waarnemer en tien meter vooruit
alle vliegende herten, zowel dood als levend, genoteerd. De route wordt één keer per week
gelopen op de warmste avond, beginnend vanaf eind mei en wordt minimaal zes weken
achtereen gelopen, maar bij voorkeur acht keer. Uiteraard zou het fijn zijn als de betreffende
monitoringsroute de komende jaren uitgevoerd zou kunnen worden.
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De grijze gebieden geven de verspreiding
aan van het vliegend hert in Nederland
(Bron: John Smit)

Aanmelden
Hebt u interesse om een route te lopen, dan
kunt u zich aanmelden bij eis@naturalis.nl,
onder vermelding van vliegend hert
monitoring.

Voor meer informatie over het vliegend hert zie: www.eis-nederland.nl/vliegendhert
We zijn ook geïnteresseerd in losse waarnemingen, van waar ook uit Nederland. Deze kunnen
bij voorkeur ingevoerd worden op Waarneming.nl, gelieve daarbij het liefst zoveel mogelijk
details te beschrijven, maar in ieder geval het geslacht, het aantal individuen en het liefst ook
een foto en een zo nauwkeurig mogelijke plaatsaanduiding (het liefst voorzien van de
coördinaten). Alleen waarnemingen voorzien van een foto kunnen gevalideerd worden.
Uiteraard zijn ook oudere waarnemingen welkom.

Tekst: John Smit EIS Kenniscentrum Insecten
Foto en kaart: John Smit
Illustratie: Studiolae
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Gaat de muskusrat verdwijnen in Nederland?

Ze zijn de vrees van de boeren en de waterschappen. De muskusrat zorgt met zijn gegraaf
voor schade aan waterkeringen en oevers en dat moet maar eens een keer afgelopen zijn vindt
de Unie van Waterschappen. In maart heeft de Unie bepaald hoe de overlast van de muskusrat
moet worden aangepakt en dat zal gebeuren door het dier volledig uit Nederland te laten
verdwijnen. Het is echter de grote vraag of dat ooit zal lukken.
Organisaties als Bont voor Dieren en Dierenbescherming zijn het niet eens met deze
bestrijding want volgens hen zijn de methodes om het dier te vangen en te doden
dieronvriendelijk en zou er gestudeerd moeten worden op preventieve maatregelen om de
overlast tegen te gaan. Volgens de laatste cijfers van de Unie van Waterschappen zijn in 2018
ruim 50.000 muskusratten gevangen in heel Nederland en dat is 14% minder dan in 2017.
Ooit werden er zelfs meer dan 400.000 muskusratten op jaarbasis gevangen.
Al jaren nemen de aantallen gestaag af en dat heeft volgens de Unie te maken met een
succesvolle jacht op deze dieren. Dagelijks zijn bijna 400 mensen op pad om de dieren die
levend gevangen worden te doden.
De afgelopen jaren werd onderzocht wat de beste methode is om muskusratten te bestrijden
en overlast tegen te gaan. In dat onderzoek werden drie vormen van bestrijding uitgetest in
verschillende gebieden in Nederland: jaarrondbestrijding, seizoenbestrijding en
objectbescherming. Daaruit bleek duidelijk dat de jaarrondbestrijding het meest effectief is
om de populatie klein te houden en uiteindelijk helemaal uit te roeien, aldus de Unie van
Waterschappen.
In het vroege voorjaar zijn de voor- en tegenstanders van de muskusrattenbestrijding bij
elkaar geweest in een symposium, maar wat dit heeft opgeleverd is niet bekend gemaakt.
Publicatie in Vroege Vogels 2019
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