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1. Samenvatting 
 

Gedreven door de vaststelling dat de eikelmuis de voorbije jaren sterk achteruitging in de 

Vlaamse Ardennen, werkte Natuurpunt Studie in samenwerking met de lokale Natuurpunt-

afdelingen en regionale zoogdierwerkgroepen een monitoring-netwerk uit met bijna 550 

nestkasten. De eerste controleronde stelde teleur, maar eigenlijk kan pas na enkele jaren een 

grondige evaluatie plaatsvinden. De kasten zullen dan ook twee maal per jaar verder opgevolgd 

worden. 

Om de soort nieuwe kansen te geven, werd een pakket van eikelmuisvriendelijke 

beheermaatregelen voorgesteld voor natuur en tuin. Het goede voorbeeld wordt gegeven door 

eind februari 2009 in samenwerking met het landschapsteam van het Regionaal Landschap 

Vlaamse Ardennen een eikelmuisvriendelijke boomgaard aan te planten in de Zwalmvallei te 

Brakel. 

We werkten ook een informatieve folder om zoogdiersporen in huizen te leren herkennen. Zo 

hopen we dat mensen veel beter ingelicht zijn over de dieren in hun huizen en geen drastische 

maatregelen zullen nemen om vermeende ‘plagen’ te lijf te gaan.  

Een tweede belangrijk educatief initiatief is het spel Fruitdiefjes! Op een speelse manier krijgen 

kinderen van 8 tot 12 inzicht in het leven van de eikelmuis.  

 

2. Inleiding 
 

De onheilspellende berichten rond de drastische achteruitgang van de eikelmuis (Eliomys 

quercinus) in Vlaanderen werden door de inventarisatie-inspanningen in het kader van het Oost-

Vlaams eikelmuisproject 2006 helaas deels bevestigd (Cortens & Verbeylen 2007). Uit 

interviews met zowel ‘de man in de straat’ als natuurkenners allerhande bleek dat deze dieren op 

het punt staan te verdwijnen uit een regio waar ze sinds mensenheugenis hun plaatsje vonden in 

een uniek kleinschalig landschap. 

 

Deze achteruitgang is vooral toe te schrijven aan het verlies aan habitat, gebrek aan geschikte 

nest- en overwinteringplaatsen en een forse toename van predators (vb. huiskat). Ook de niet-

specifieke bestrijding van huismuis en bruine rat maakt mogelijk veel eikelmuis-slachtoffers. 

Het verhaal van de eikelmuis illustreert mooi dat natuurbehoud en landschapszorg niet mogen 

stoppen bij de grenzen van een reservaat en onderstreept het belang van de buitengebieden en 

verbindingszones. 

Gelukkig is de huidige situatie niet onomkeerbaar. Landschapsherstel en educatie (sensibilisatie) 

zijn de sleutelwoorden in de bescherming van de eikelmuis. De soort kan zo het boegbeeld 

worden van het herstel van een waardevol kleinschalig landschap, waar extensieve landbouw en 

natuur elkaar vinden. 
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3. Doelstellingen 
 

3.1. Monitoring 

 

Om de status van de eikelmuis in de Vlaamse Ardennen op de voet te volgen en de eventueel 

getroffen beheermaatregelen te evalueren, was het wenselijk dat er een monitoringnetwerk op 

poten werd gezet. 

 

Om te weten te komen hoe het meest efficiënt kon geïnventariseerd worden, werden in 2006 in de 

provincie Oost-Vlaanderen verschillende methodes uitgetest. Hiervan bleek nestkastonderzoek de 

meest betrouwbare. Nestkasten zijn ideale schuil- en overwinteringplaatsen voor eikelmuizen. 

Het type nestkast dat gebruikt werd, heeft de opening aan de boomkant en is zo minder geschikt 

voor zangvogels en gemakkelijker toegankelijk voor eikelmuizen. 

Ook levend vangen in inloopvallen was succesvol, maar dit is zeer arbeidsintensief en dus niet 

erg geschikt om op grote schaal en gedurende langere tijd toe te passen in een monitoringproject. 

 

Om veranderingen in de verspreiding van de eikelmuis in Oost-Vlaanderen te monitoren, wilden 

we een netwerk opzetten van mensen die op een potentieel geschikte plaats wonen. Per 

geselecteerde tuin vroegen we om één of twee nestkasten te hangen en deze tweemaal per jaar te 

controleren (einde juni en begin december) en verder extra aandachtig te zijn voor eikelmuizen in 

de omgeving. Verspreid over het werkingsgebied gingen we op zoek naar een 100-tal 

vrijwilligers of minstens 200 nestkasten. 

 

Daarnaast wilden we ook de aantalevolutie van de eikelmuispopulatie meer in detail opvolgen in 

een aantal natuur- en bosgebieden door hier telkens 15 nestkasten hangen (50 m uit elkaar). Dit 

betekent dus nog eens 300 extra nestkasten. De voorkeur werd hierbij gegeven aan plaatsen met 

historische waarnemingen. 

 

Het opzetten van een netwerk van nestkasten doorheen de Vlaamse Ardennen is naast een 

monitoringmethode een beschermingsmaatregel door het aanbieden van extra nestgelegenheid 

voor de eikelmuizen. 

 

3.2. Advies 

 

Daarbovenop is ook adviesverlening en sensibilisatie erg belangrijk. 

Natuurverenigingen en de Regionale Landschappen werken vol overgave aan het herstel van 

hoogstamboomgaarden, bosranden, houtkanten en heggen. Na een jarenlange verwaarlozing 

krijgen deze natuurlijke landschapselementen weer de aandacht die ze verdienen. De eikelmuis 

kan hierbij als doelsoort en symboolsoort gebruikt worden. We wilden hierbij onze expertise ter 

beschikking stellen om van deze projecten ook voor de eikelmuis een succesverhaal te maken. 
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3.3. Sensibilisatie 

 

De eikelmuis wordt waarschijnlijk ook veel te veel het slachtoffer van willekeurige bestrijding 

van knaagdieren.  

Hoewel de bestrijding van bruine rat (in geval van overlast) enkel efficiënt kan gebeuren met 

behulp van rodenticiden kan het zeker niet de bedoeling zijn dat mensen bij het minste 

vermoeden willekeurig rattenvergif gaan “rondstrooien”. Wij wilden dan ook een educatieve 

folder ontwerpen, waarin herkenning van eikelmuissporen en onderscheid met sporen van andere 

knaagdieren aan bod komen, evenals tips voor een diervriendelijke bestrijding met behulp van 

inloopvallen. 

 

De eikelmuis is de voorbije decennia voor heel wat mensen een onbekende geworden. Het werd 

dus hoog tijd om deze bijzondere dieren opnieuw in de schijnwerper te plaatsen via een 

occasionele infoavond, folders en andere publicaties. 

 

4. Monitoring van de Eikelmuispopulaties in Oost-Vlaanderen 
 

4.1. Monitoringnetwerk in natuurgebieden 

 

Om de aantalevolutie van gekende eikelmuispopulaties meer in detail op te volgen, werden in een 

aantal natuurgebieden reeksen van 15 nestkasten gehangen. Er werd uiteraard gekozen voor 

plaatsen met historische waarnemingen en een actuele potentie.  

 

In de studiegebieden van 2006 werd, waar dat mogelijk was, een aantal kasten weggehaald. In de 

gebieden met eikelmuizen gebeurde dat heel voorzichtig. Enkel de kasten waar nog geen sporen 

van deze dieren werden aangetroffen, werden weggehaald.  

 

De volgende gebieden werden als studiegebied geselecteerd.  

4.1.1 Natuurgebied : Kasteeldomein Leeuwergem (Zottegem) 

 

Het Kasteeldomein van Leeuwergem beslaat tientallen hectaren parkbos, omringd door laagstam-

fruitplantages, weilanden en de gezellige dorpskern van Leeuwergem. Verder ligt er in het 

domein een oude vierkantshoeve met enkele kerselaars en de ruïne van een geschutstoren. In  

2002 gaf de baron zelf aan de Zoogdierenwerkgroep door dat er fruitratjes op de kasteelzolder 

overwinterden. De aangrenzende fruitteler vond in 2004 een overwinterend exemplaar in een 

bijenkorf en ook andere mensen wisten “van horen zeggen” dat er nog fruitratjes in de omgeving 

voorkwamen. In 2006 werden hier reeds nestkasten gehangen, met succes.  

 

 

 



 

 7  

4.1.2 Natuurgebied: Duivenbos (Herzele) 

 

Het Duivenbos in Herzele bestaat uit enkele perceeltjes intact bronbos en populierenplantages. 

Van hieruit vertrekken een achttal holle wegen, die een kleinschalig landbouwlandschap vol oude 

meidoornhagen en metershoge 

braamstruwelen doorkruisen. Tijdens 

beheerwerken in 1997 werd hier ooit een 

eikelmuis gevonden, maar sindsdien waren 

er geen waarnemingen binnen het 

natuurgebied. In de nabije omgeving werden 

nog wel regelmatig fruitratjes gesignaleerd, 

o.a. overwinterend in een mezennestkast in 

2004. Sinds 2006 hangen er 28 nestkasten in 

het natuurgebied en 12 in boomgaardjes in 

de omgeving.  

 

 

 

 

4.1.3 Natuurgebied: Het Burreken (Brakel, 

Maarkedal, Horebeke) 

 

Het Burreken is een complex van bronbosjes, weilanden, boomgaarden, knotwilgenrijen en 

houtkanten gelegen in het reliëfrijke grensgebied van Brakel, Horebeke en Maarkedal. De laatste 

waarneming dateert van 2005, toen een boer nog een eikelmuis tegenkwam in een bosje. 

Ook hier liggen de eigendommen erg verspreid en de nestkasten werden in 3 deelgebieden 

opgehangen. Een eerste cluster werd opgehangen langs de bosranden in het brongebied van de 

Krombeek. De bossen zijn erg gevarieerd en hier en daar zijn er mooie mantel-en 

zoomvegetaties. Deelgebied 2 ligt wat verder stroomafwaarts van de beek. Hier staat een goed 

onderhouden particuliere hoogstamboomgaard, een recent aangeplante boomgaard (RLVA)  en 

enkele mooie houtkanten. De laatste kasten werden opgehangen op het einde van de doodlopende 

Wolvenweg in een erg verwilderde boomgaard en bosje.  

 

4.1.4 Natuurgebied: Pyreneeënbos (Ronse) 

 

Net als de meeste andere studiegebieden bestaat het Pyreneeënbos uit gemengde bossen met een 

opvallende voorjaarsflora. Tijdens één van onze bezoeken troffen wij zelfs het vogelnestje aan, 

een nieuwe orchideeënsoort voor de Vlaamse Ardennen. Het gebied wordt doorkruist door een 

oude spoorwegbedding tussen Ronse en Lessen, die nu is verhard tot een wandel- en fietspad. 

Aangelanden herinneren zich vooral eikelmuizen uit de jaren ’80 en ook natuurliefhebbers troffen 

de dieren ooit aan. Verspreid over het gebied hangen nestkasten voor mezen, holenduif, steenuil 

en bij de controles in de winter van 2005 werden nesten aangetroffen die mogelijk van eikelmuis 

waren. 

Figuur 1. Nestkastcontroles in het Duivenbos 
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In het Pyreneeënbos werden de nestkasten verspreid opgehangen in 4 deelgebieden. De eerste 

locatie betreft een particuliere hoogstamboomgaard met appelaars en een moerbeiboom langs de 

Albert Demanezstraat nr 5. De tweede cluster nestkasten werd opgehangen in de houtkanten nabij 

het geboortebos van Ronse. Voor de overige kasten verkozen we de houtkanten en bosranden 

langs een jonge hoogstamboomgaard van Natuurpunt en de zonnige bosrand met struweel 200 m 

ten zuidwesten daarvan. 

 

4.1.5 Natuurgebied: Bos t’ Ename / Wallebos (Oudenaarde) 

 

Het Bos t' Ename ligt op de oostelijke valleiwand van de Schelde. 

Door een eeuwenlang hakhoutbeheer kent het bos een enorm grote biodiversiteit. Het bestaat 

vooral uit zwarte els en gewone es, zomereik en haagbeuk. Oorspronkelijk werd dit bos als 

middelhout beheerd. Het is echter geëvolueerd naar een bos met gemengd hooghout. Op bepaalde 

plaatsen is er een soortenrijke struiklaag en een zeer rijke kruidlaag aanwezig met o.a. grote 

keverorchis, paarse schubwortel, boswederik, bergereprijs, donkere ooievaarsbek,… 

 

Het bos en de omliggende graslanden worden jaarrond extensief begraasd. Dit heeft tot gevolg 

dat er op veel plaatsen wastinevorming is en aan de bosrand een mantelzoom verschijnt. In een 

klein deel van het reservaat wordt aan hakhoutbeheer gedaan, met een omlooptijd van 12 jaar. 

 

Voor eikelmuizen zou dit beheer zeker voordelig moeten zijn. Het bos biedt namelijk voldoende 

voedsel en schuilplaatsen. In het verleden was de soort trouwens vrij algemeen in de omgeving.  

De laatste zekere waarneming dateert van 1999. In 2007 werd de soort mogelijk opnieuw gezien 

door twee jonge natuurliefhebbers. In de avondschemering zagen zij het dier enkele keren door 

de bomen lopen en hazelnootjes eten. De knaagsporen die het diertje achterliet lijken sterk op de 

sporen die gevonden zijn in Ploegsteert, waar de Eikelmuis algemeen is. Helaas hebben wij nog 

geen sluitend beeld wat deze vraatsporen betreft. Ook relmuis heeft sterk gelijkende sporen. 

Hoewel deze soort niet in Vlaanderen voorkomt, is dit niet volledig uit te sluiten. In Duitsland is 

de soort aan een ongeziene expansie van haar leefgebied bezig. (mondelinge mededeling Sven 

Buechner). 

Zekere waarnemingen uit 2007 waren er wel in Welden (1,2 km) en Bevere (3 km) 

 

In het Bos t’ Ename en het aangrenzende Wallebos werden in de het voorjaar van 2007 twee 

raaien van 15 nestkasten opgehangen, telkens met 50 m ertussen. 

 

4.1.6 Natuurgebied: Middenloop Zwalm (Zottegem, Brakel, Zwalm) 

 

In de vallei van de Zwalm komen zowel natte hooilanden, natte ruigten als broekbossen voor. Op 

de hellingen zijn het vooral bronbossen afgewisseld met de drogere, mesofiele bossen. De 

hellingsbossen worden afgewisseld met droge en soms minder droge weilanden en soms ook 

akkers. In de omgeving van de Boembekemolen ligt een cluster van interessante 

hoogstamboomgaarden, waarvan de grootste wordt beheerd door Natuurpunt.  
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In het hoofdstuk 6.2.3 bespreken we uitgebreid de mogelijkheden voor en waarnemingen van de 

eikelmuis in het gebied. Hier werden pas in het najaar van 2008 15 kasten opgehangen.  

4.1.7 Natuurgebied: Bos ter Rijst (Maarkedal) 

 

Ten zuidoosten van Schorsen, op de zeer steile oostflank langs de bovenloop van de Molenbeek, 

ligt het Bos Ter Rijst, eigendom van Agentschap voor Natuur en Bos. 

Langs de bronnen en beken groeien prachtige essenbronbossen, met pareltjes als 

reuzenpaardenstaart, hangende zegge en paarbladig goudveil in de ondergroei.  

Het grootste gedeelte van het Bos Ter Rijst wordt ingenomen door eiken-haagbeukenbos. Hoewel 

op veel plaatsen de verbeuking is ingetreden, komen toch nog heel wat lentebloeiers voor, zoals 

wilde hyacint, kleine maagdenpalm, gele dovenetel en bosanemoon.  

De beheerders van dit waardevolle en structuurrijke bos voeren enkel kleinschalige kappingen 

uit, waarbij ze zoveel mogelijk het omwoelen en verdichten van de bodem voorkomen. Verder 

besteden ze ook veel aandacht aan open plekken in het bos, evenals aan poelen en hooilandjes.  

Waarnemingen van eikelmuis zijn er uit de Bosgatstraat tot 2000 en er is zelfs ééntje uit 2007 op  

ongeveer anderhalve kilometer ten noorden van het bos. Het grootste nadeel van het bos is de vrij 

geïsoleerde ligging.  

 

4.1.8 Natuurgebied: Kluisbos (Kluisbergen) 

 

Het 300ha grote Kluisbos was in de jaren ’70 van de vorige eeuw dé vindplaats voor eikelmuizen 

in de Vlaamse Ardennen. Tussen 1973 en 1977 dook de soort af en toe op in braakballen, die in 

deze regio verzameld werden.  In 1978 was ze zelfs één van de algemeenste soorten die gevangen 

werden tijdens een grootschalig live-trap onderzoek. Zelfs in de kale, monotone 

beukenkathedraalbossen was de eikelmuis gewoon. Ondertussen heeft het bos minstens 8 

broedparen van bosuil en hebben de fruitratjes er dus een te duchten vijand bij gekregen.  

In 2006 werd nog een eikelmuis gemeld in een tuin aan de westzijde van het bos. 

 

4.1.9 Natuurgebied: Koppenbergbos (Oudenaarde) 

 

Het Koppenbergbos op de grens van Oudenaarde en Maarkedal is een openbaar bos en ondanks 

het overwicht aan beuk is de boomlaag vrij soortenrijk. Naast beuk, zomereik en es, groeien er 

tamme kastanje en esdoorn. In de struiklaag wordt hazelaar, vlier, hulst, lijsterbes, haagbeuk en 

meidoorn aangetroffen. De voorjaarsflora is divers met boshyacint, grote maagdenpalm, grote 

muur, witte klaverzuring,… Op verschillende plaatsen is braam dominant geworden. Voor 

voorjaarsbloeiers is dat uiteraard niet de ideale situatie, maar indien de struwelen kunnen 

uitgroeien, kan de eikelmuis hier wel voordeel uit halen. Of de soort hier ooit voorkwam, is nog 

niet bevestigd. Er werd wel een melding gedaan vanuit een tuin aan de zuidrand van het bos, 

maar de waarnemer was niet 100% zeker. De geïsoleerde ligging is ongetwijfeld nadelig. Drie 

kilometer naar het noorden was de eikelmuis tot in de jaren ’90 zeer algemeen in de omgeving 

van de Edelareberg.  
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4.1.10 Natuurgebied: Parkbos/Uilenbroek (Zottegem) 

 

Op de grens van St. Maria Lierde en Erwetegem (Zottegem) ligt het combinatuurgebied 

Parkbos/Uilenbroek. De valleien van de Broekbeek en Parkbosbeek hebben hier steile flanken 

waarin talrijke bronnen ontspringen. Door de sterke reliëfverschillen ontstond er een kleinschalig 

landschap vol meidoornhagen en houtkanten, graslanden en bossen… In de bronbosjes en –

weiden prijken o.a. dotterbloem, slanke sleutelbloem, bosanemoon en reuzenpaardenstaart. 

Op één van de drogere percelen werd in 2007 nog een nieuwe hoogstamboomgaard aangelegd, 

die op termijn ongetwijfeld een belangrijke meerwaarde zal bieden naar eikelmuizen toe. De 

soort is al geruime tijd aanwezig in de omgeving. De eerste melding in onze databank dateert van 

1978, maar tussen 2004 en 2006 werden fruitratjes waargenomen in St-Maria-Lierde en in 2007 

is een winterslapend exemplaar gevonden in een steenuilennestkast.  

De kasten werden pas in het najaar van 2008 opgehangen, maar de verwachtingen zijn hoog 

gespannen.  

4.1.11 Natuurgebied: Trimpontbos (Brakel) 

 

Het Trimpontbos is net als het Hayesbos een onderdeel van de Everbeekse bossen. Deze bossen 

behoren tot de mooiste in de Vlaamse Ardennen en worden vooral gekenmerkt door sterke 

niveauverschillen en imposante beukenbossen met tal van bronnen en bloementapijten in het 

voorjaar. Naast beuk komen vooral es en zwarte els voor op de lager gelegen stukken langs de 

beken. 

De eigendommen van Natuurpunt liggen nogal verspreid en de nestkasten werden bijgevolg ook 

verspreid over de verschillende percelen opgehangen. Het middelpunt van het studiegebied is een  

particuliere oude hoogstamboomgaard met appel, kers en moerbei rondom een oude boerderij 

met rustieke schuurtjes. Natuurpunt plantte hier bovendien 2 dichte houtkanten. De andere 

biotopen zijn een beukenbos en een populierenaanplant.  

 

4.1.12 Natuurgebied: Hayesbos (Brakel) 

 

In het Hayesbos viel ons oog op de noordzijde van het gebied. Langs de Hayesstraat beheert 

Natuurpunt beukenbossen, bronbossen met o.a. gewone es en een oude hoogstamboomgaard. 

Bovendien kwam hier zeker tot 2003 nog eikelmuis voor. In het bakhuis van de hoeve “Scheven 

Hoek” had men jaarlijks een nest sinds 1992 en ook bij de andere aangelanden waren deze dieren 

niet onbekend.  

 

De nestkasten werden verspreid opgehangen in de bosranden en de boomgaard rondom de 

boerderij waar minstens tot 2003 eikelmuizen werden waargenomen. Deze locatie lijkt ons nog 

steeds uitermate geschikt voor deze dieren. De boerderij en het bijhorende bakhuis zijn volgens 

de eigenaar niet veranderd. De meeste fruitbomen hebben inmiddels een respectabele leeftijd 

bereikt en hebben tal van holtes in hun stammen. Er staat zowel kers als appel, peer en okkernoot. 
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Verder staan er nog enkele rustieke bouwsels, zoals een oud kappelletje, die onderdak kunnen 

bieden aan eikelmuizen. 

4.1.13 Natuurgebied: Schamperij (Horebeke) 

 

Tussen Schorisse en Horebeke, in de vallei van de Maarkebeek liggen heel wat verspreide bosjes. 

De Bosgroep Vlaamse Ardennen voert hier een actief beleid om boseigenaars te organiseren en 

ondersteunen voor een samenhangend bosbeheer.  Verspreid over verschillende percelen werden 

hier 15 nestkasten gehangen. Waarnemingen uit de omgeving dateren uit 1985-88 en 2003. 

4.1.14 Natuurgebied: Beverbeek 

 

De Beverbeek ontspringt in het Duivenbos en de verwachting om verder stroomafwaarts 

eikelmuizen aan te treffen is dan ook vrij hoog. Enkele waarnemingen van de voorbije jaren doen 

ook vermoeden dat de dieren in de vallei voorkomen. In 2000 werd een eikelmuis aangetroffen in 

Nederhasselt en in 2008 in het gehucht Bever. Ook verder stroomafwaarts, na de samenvloeiing 

met de Molenbeek zijn er meerder waarnemingen. Net ten zuiden van de dorpskern van Outer 

werden tussen 1994 en 2002 regelmatige fruitratjes gesignaleerd, steeds op hetzelfde adres. In 

2006 werden een diertje gevonden aan de kapel van Muilem. De Zoogdierenwerkgroep Dender 

stelde dan ook terecht voor hier 10 nestkasten te hangen.   

4.1.15 Natuurgebied: Korte Lake 

 

Korte Lake, aan de voet van de Muur van Geraardsbergen is een moerassig gebied dat 's winters 

overstroomt. Natuurpunt werkt hier vooral aan het herstel van het natuurlijke moerasbos. 

De ijskelder van de Sint-Adriaansabdij werd al in 1989 ingericht als vleermuizenreservaat. 

Binnenin de kelder is het donker, rustig, er is geen tocht, er heerst een constante temperatuur die 

in de winter niet daalt onder het vriespunt en er is een hoge vochtigheidsgraad. Voor vleermuizen 

is dit de ideale plaats om hun winterslaap te houden, maar natuurlijk kan ook de eikelmuis dit 

klimaat best appreciëren. Totnogtoe zijn hier geen overwinterende slaapmuizen gevonden, maar 

in de nabije omgeving werden ze gemeld in 1997 en 1999. 

4.1.16 Natuurgebied: Raspaillebos 

 

In het Raspaillebos wisselen beukenbos, eikenbos, elzenbroek en bronbos elkaar af. Bronnen met 

kalkhoudend water zorgen voor een unieke voorjaarsflora. Waar kwelwater opwelt, groeien 

zeldzaamheden als reuzenpaardenstaart, hangende zegge, slanke zegge en spekwortel. Nagenoeg 

de volledige Vlaamse voorjaarsflora kan je in dit bos terugvinden. Waar de traditionele 

hakhoutcultuur werd gehandhaafd, groeien ook orchideeën en éénbes. Rond het bos ligt een 

mozaïek van weiland en akkers, taluds en graften, bosjes, houtkanten, oude meidoornhagen, 

struwelen, knotwilgen en holle wegen. De eikelmuis wordt vaak in één adem genoemd met het 

Raspaillebos, maar concrete waarnemingen zijn ons niet bekend. In de nabije omgeving zijn er 

wel meerdere meldingen uit het begin van de jaren ’90. 
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4.2. Monitoringnetwerk in particuliere tuinen 

 

Om veranderingen in de verspreiding van de eikelmuis in de Vlaamse Ardennen te monitoren, 

hebben we een netwerk opgezet van mensen die op een potentieel geschikte plaats wonen. Per 

geselecteerde tuin vroegen we om één of twee nestkasten te hangen en deze tweemaal per jaar te 

controleren (einde juni en begin december) en verder extra aandachtig te zijn voor eikelmuizen in 

de omgeving. Niet alleen privé tuintjes werden weerhouden. Ook kleinere natuurgebiedjes en 

parken kwamen in aanmerking. Voorbeelden zijn het kasteelpark aan het station van 

Denderleeuw en het domein Steenberg in Erpe-Mere. Verspreid over het werkingsgebied zijn 309 

nestkasten opgehangen op 171 locaties.  

 

 

5. Eikelmuiswaarnemingen in 0ost-Vlaanderen verzameld sinds 

september 2007 
 

5.1. Resultaten van de eerste nestkastcontroles. 

 

Begin augustus verscheen de eerste digitale eikelmuisnieuwsbrief met een oproep om de 

nestkasten te controleren en een handleiding om sporen te herkennen. De resultaten van de eerste 

controleronde is ronduit teleurstellend. Op geen enkele locatie werden eikelmuizen of sporen 

daarvan aangetroffen! Mezen hadden wél gretig gebruik gemaakt van de nestgelegenheid en op 

verscheidene plaatsen werden ook piramidevlinders gemeld. In enkele kasten had een bosmuis 

een nest gemaakt. Een ander minpunt is de kwaliteit van de ingestuurde waarnemingen. Vele 

mensen stuurden een kort mailtje in plaats van het standaard formulier in te vullen. Om dit te 

verbeteren moet tegen de controleronde van december een invoermodule ontwikkeld worden. Dit 

moet voor een betere gebruiksvriendelijkheid zorgen en minder werk bij de verwerking.  

Figuur 2. Hoofding van de digitale nieuwsbrief. 
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5.2. Duivenbos & Leeuwergem 

 

Al van bij de start van de eikelmuisinventarisaties werd duidelijk dat de soort niet dik gezaaid 

loopt. Het Duivenbos in Herzele en het Kasteeldomein van Leeuwergem bleken de enige 

studiegebieden waar we fruitratjes konden vaststellen. 

Ondertussen werden hier al een tiental nestcontroles uitgevoerd en krijgen we een vrij goed beeld 

waar de dieren zich ophouden. In beide gebieden merken we dat ze erg geconcentreerd 

voorkomen. In het Duivenbos is dat vanaf nestkast 8 en Leeuwergem heeft 2 concentraties 

(nestkast 1-9 en 33-36) Zeer vreemd is dat. Hoewel de andere deelgebieden op het eerste zicht 

niet van deze toplocaties verschillen, wordt hier zelden of nooit een eikelmuis aangetroffen. Ook 

in Vlaams-Brabant konden we deze populatie-opbouw vaststellen. Zo kregen we op een gegeven 

moment een aantal waarnemingen binnen van op de locaties met nestkasten, zonder dat in die 

kasten ook maar één spoor wordt aangetroffen. In Lovensteen in Tienen hoorden de bewoners 

van Klein Spanuit meerdere dieren roepen in de fruitbomen in hun tuintjes. Onze kasten hangen 

hier nauwelijks 100m vandaan! In de Breugelstraat in Groot-Bijgaarden bracht een kat in juni een 

dode eikelmuis mee naar huis, terwijl er in deze tuin 2 kasten hangen en 200 meter verder nog 

eens 4 in het reservaat Droogveld! 

Het lijkt er dus op dat de populaties erg klein zijn en bestaan uit slechts één of enkele territoria 

die ze niet gemakkelijk verlaten. 

 

Een andere bizarre vaststelling is dat de dieren ook sommige nestkasten in hun territorium niet of 

nauwelijks gebruiken of hier tenminste geen zichtbare sporen in achterlaten. Van de 18 

nestkasten waar we in 2006 via live-traps eikelmuizen konden vaststellen, zijn er maar liefst 5 

waar we geen enkele aanwijzing hebben dat de dieren ooit in de kast geweest zijn. Bovendien 

zijn er nog een enkele die zich duidelijk binnen de gekende territoria bevinden, maar niet bezocht 

worden.  

In beide gebieden werd jaarlijks voortplanting 

vastgesteld. In het Duivenbos waren dat 

respectievelijk 2, 3 en 1 nesten in 2006-2007-

2008 en in Leeuwergem 1,5 en 3. De relatief 

natte zomer van 2008 heeft de dieren op het 

eerste zicht niet veel goed gedaan. Eind 

september werden op verschillende plaatsen in 

het land nog piepjonge dieren gevonden. Het is 

niet duidelijk of dit een eerste of tweede worp 

was, maar ook in onze studiegebieden waren de 

nesten later dan in 2007 (eerste helft van juli 

t.o.v. tweede helft juni). Voor de eerste keer 

troffen wij ook twee dode jongen aan. Hoeveel 

jongen er geworpen worden is moeilijk vast te 

stellen zonder de dieren te verstoren. Sommige 

wijfjes besteden geen aandacht aan onderzoekers, maar andere verhuizen hun jongen direct na de 

verstoring. Het aantal jongen dat we dan toch geteld hebben, lag aan de lage kant. (2-6). Er zijn in 

beide gebieden waarschijnlijk ook voldoende alternatieve nestplaatsen, want regelmatig duiken 

later op het seizoen jonge dieren op, die mogelijk niet in de nestkasten zijn geboren.  

 

Figuur 3. Jonge eikelmuizen in Leeuwergem 
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Duivenbos 1 Houtkant - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 

Duivenbos 2 Houtkant - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 

Duivenbos 3 Houtkant - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 

Duivenbos 4 Houtkant - - - - - - - - - ? ? As As As As - ? - 

Duivenbos 5 Houtkant - - - - - - - - - As P / / / Eq / / Ja 

Duivenbos 6 Houtkant - - - - - - - - - As P / / / / / / - 

Duivenbos 7 Houtkant - - - - - - - - - - - - - - / / / - 

Duivenbos 8 Houtkant - - - - - - - - - - - Eq P As Eq Eq Eq Ja 

Duivenbos 9 Houtkant - - - - - - - - Eq Eq Eq Eq Eq Eq Eq Eq Eq Ja 

Duivenbos 10 Houtkant - - - - - - - - As As As / - 0 0 0 0 - 

Duivenbos 11 Houtkant - Eq Eq - Eq Eq Ja - Eq Eq Eq - - - / / / Ja 

Duivenbos 12 Houtkant - - Eq - - Eq Ja - - - ? Eq Eq Eq Eq Eq Eq Ja 

Duivenbos 13 Houtkant - Eq - - - - Ja - - - - - - 0 0 0 0 - 

Duivenbos 14 Bosrand - - - Eq - - Ja - - - - As As P P ? ? - 

Duivenbos 15 Houtkant - - - Eq - Cg Ja - Eq Eq Eq - - 0 0 0 0 Ja 

Duivenbos 16 Houtkant - Eq - - - - Ja Eq Eq Eq Eq Eq Eq ? Eq Eq ? Ja 

Duivenbos 17 Bosrand - Eq - - - Cg Ja -   Eq Eq Eq Eq Eq Eq ? Eq Ja 

Duivenbos 18 Bosrand - Cg - - Cg As - Eq Eq - - - - 0 0 0 0 Ja 

Duivenbos 19 Bosrand - Eq - - - Eq Ja Eq Eq Eq Eq Eq Eq Eq Eq / / Ja 

Duivenbos 20 Bosrand - - - - - - - Eq Eq Eq Eq Eq Eq ? / ? / Ja 

Duivenbos 21 Bosrand - Eq - - - - Ja Eq Eq Eq Eq As - 0 0 0 0 Ja 

Duivenbos 22 Bosrand - - - - - Eq Ja - Eq Eq Eq As - As / As / Ja 

Duivenbos 23 Bosrand As - - Eq - - Ja - ? - - - - 0 0 0 0 - 

Duivenbos 24 Bosrand - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 

Duivenbos 25 Bosrand - - - - - - - - - ? P Eq - P / ? / Ja 

Duivenbos 26 Houtkant - - - - - - - - - - Eq As - 0 0 0 0 Ja 

Duivenbos 27 Houtkant - - - - As - - - - - P As As / / ? / - 

Duivenbos 28 Houtkant - - - - - As - - - - - - - 0 0 0 0 - 

Leeuwergem 1 Parkbos - - - - - - - - - - Eq     Eq Eq Eq Eq Ja 

Leeuwergem 2 Parkbos - - - - - - - - - ? ?     / / / / - 

Leeuwergem 3 Parkbos - - - - Eq - Ja - ? Eq Eq     As Eq / Eq Ja 

Leeuwergem 4 Parkbos - - - - - Eq Ja - Eq Eq Eq     Eq Eq Eq Eq Ja 

Leeuwergem 5 Parkbos - - - - - - - - Eq Eq Eq     Eq Eq ? Eq Ja 

Leeuwergem 6 Parkbos - - P - - - - - - Eq P     P  Eq Eq Eq Ja 

Leeuwergem 7 Parkbos - - - - - - - - - Eq Eq     Eq Eq Eq Eq Ja 

Leeuwergem 8 Parkbos - - - Eq - - Ja - - Eq Eq     Eq Eq ? Eq Ja 

Leeuwergem 9 Parkbos - - - Eq - - Ja - Eq Eq Eq     P  / / Eq Ja 

Leeuwergem 10 Parkbos - - - - - Eq Ja - - ? -     / / / / - 

Leeuwergem 11 Parkbos - Eq - - - - Ja - - - As     - / - / - 

Leeuwergem 12 Parkbos - - - - - - - - - Eq P     Eq Eq ? ? Ja 
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Leeuwergem 13 Parkbos - - - - - - - - - - -     / / / / - 

Leeuwergem 14 Parkbos - - - - - - - - - - P     P  P ? P - 

Leeuwergem 15 Parkbos - - - - - - - - - Eq -     P  P - - Ja 

Leeuwergem 16 Parkbos - - - - - - - - - - P     As P P P - 

Leeuwergem 17 Parkbos - - - - - - - - - As ?     As   - P - 

Leeuwergem 18 Parkbos - - - - - - - -                   - 

Leeuwergem 19 Parkbos - - - - - - - - - - P     P P / / - 

Leeuwergem 20 Parkbos - - - - - - - - - As P     / As As ? - 

Leeuwergem 21 Parkbos - - - - - - - - - - P     P P / P - 

Leeuwergem 22 Parkbos - - - - - - - - ? ? ?     As As ? As - 

Leeuwergem 23 Parkbos - - - - - - - - - - P     P P P P - 

Leeuwergem 24 Parkbos - - - - - - - - - - As     As As As As - 

Leeuwergem 25 Parkbos - - As - As - - - - ? ?     P As - - - 

Leeuwergem 26 Parkbos - - - - - - - - - As As     -   - ? - 

Leeuwergem 27 Bosrand - - - - - - - - - - ?     / / ? / - 

Leeuwergem 28 Bosrand Pm - - - - - - - - - -     / / ? / - 

Leeuwergem 29 Bosrand - - - - - - - - - - -     / / P / - 

Leeuwergem 30 Bosrand - - - - - - - - - - P     / / ? / - 

Leeuwergem 31 Bosrand - - - - - - - - - - -     / / P / - 

Leeuwergem 32 Parkbos - - - - Cg - - - - - -     Eq - ? ? Ja 

Leeuwergem 33 Parkbos - - - Eq - - Ja - - - Eq     P Eq ? Eq Ja 

Leeuwergem 34 Parkbos - - - - - - - - - - As     As As ? As - 

Leeuwergem 35 Parkbos - - - As - - - - - - Eq     P P P P Ja 

Leeuwergem 36 Parkbos - - - - - - - - - - Eq     P P P P Ja 

Leeuwergem 37 Parkbos - - - - - - - - - - -     - - - - - 

                     

 
Figuur 4. Resultaten van de nestkastcontroles en vangsten in Leeuwergem en het Duivenbos (2006-2008)  

(Eq= eikelmuis, As= bosmuis,Cg= rosse woelmuis P=kool- of pimpelmees) 

5.3. Andere waarnemingen 

 

Voor de rest was het aantal waarnemingen in 2008 helaas op één hand van een onvoorzichtige 

schrijnwerker te tellen en beiden komen ze dan nog uit de omgeving van de studiegebieden; de 

Beverstraat in de omgeving van het Duivenbos en Cotthem in Oombergen, op een steenworp van 

Leeuwergem. 

Nochtans is er bij de lancering van onze website http://waanemingen.be een geweldige 

opportuniteit ontstaan om dit soort waarnemingen te melden en niet verloren te laten gaan. 

 

5.4.  Verspreiding van de eikelmuiswaarnemingen Vlaanderen. 

 

De verspreiding van de eikelmuis in Vlaanderen is zoals in vorige publicaties reeds aangehaald 

beperkt tot de leembodems en de Westkust. Een tweede mogelijke factor die het 

verspreidingspatroon mee verklaart, is de afstand tot spoorwegen. Vooral in de omgeving van 

Kortrijk valt dit op. In de Vlaamse Ardennen zijn ook opvallend veel recente waarnemingen in de 

buurt van spoorwegen. Het kasteeldomein van Leeuwergem bijvoorbeeld ligt net op een 

kruispunt van twee lijnen. De waarnemingen in Walsegem en Balegem sluiten hier bijna perfect 

op aan. Ook de waarneming in het populierenbosje in Sint-Goriks-Oudenhove ligt vlak naast de 

ijzeren weg.  
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Om deze indruk te testen op Vlaamse schaal, hebmoest we eerst een studiegebied worden 

afgebakend. Rond iedere waarneming werd een buffer getrokken van 5 kilmeter die dan met 

elkaar verbonden werden. Het resultaat was een min of meer aangesloten gebied van de westkust 

tot Zuid-Limburg. Binnen dit gebied werd de gemiddelde afstand van de middelpunten van de 

utm1-roosters tot aan de dichtstbijzijnde spoorweg gemeten (# = 6156). Om waarnemingen uit 

eenzelfde gebied niet te over- of onderschatten werden alle waarnemingen op  minder dan 500m 

van elkaar geclusterd en werd het middelpunt hiervan genomen. (# = 421)   

De gemiddelde afstand van de eikelmuiswaarnemingen tot aan een spoorweg (1,819+- 0,072km) 

was significant kleiner dan men zou verwachten (2,073+-0,073 km) 

 

 
 

6. Advies 
 

6.1. Beheersmaatregelen algemeen 

 

Hoogstamboomgaarden, bosranden, houtkanten en heggen behoren tot de belangrijkste 

Eikelmuisbiotopen. Na een jarenlange verwaarlozing krijgen deze natuurlijke 

landschapselementen weer de aandacht die ze verdienen. Natuurverenigingen en de Regionale 

Landschappen werken vol overgave aan het herstel van deze bijzondere leefgebieden. De 

eikelmuis kan hierbij als doelsoort en symboolsoort gebruikt worden. Onze verworven inzichten 

in de ecologie van de eikelmuis kunnen helpen om de maatregelen te verfijnen. 

Figuur 5. Eikelmuisnestkast langs een oude spoorwegberm in Limburg 
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6.1.1 Hoogstamboomgaarden 

 

 

Hoogstamboomgaarden zijn in onze streken altijd een belangrijk biotoop voor eikelmuizen 

geweest, maar de ene boomgaard is de andere niet.  

 

In de eerste plaats hebben eikelmuizen voldoende beschutting en schuilplaatsen nodig.  

 

TIP 1 Oude, zelfs dode fruitbomen bieden een onmisbare schuilplaats. Probeer hen zoveel 

mogelijk te sparen en plant een nieuwe gewoon ernaast. 

 

Oude fruitbomen vertonen vaak holtes in hun stam en deze zijn een ideale verblijfplaats voor 

eikelmuizen, steenmarters, vleermuizen, steenuilen, mezen en andere holenbroeders.  

Het is daarom van cruciaal belang om bij de renovatie van een oude boomgaard de aftakelende 

oude bomen te behouden en nieuwe bomen aan te planten op een vrije plaats. Aanplantingen op 

rechte rijen zullen dus al gauw veranderen in een willekeurig patroon. 

 

TIP 2 Plant een haag of houtkant rond de boomgaard. Hoe breder hoe liever. 

 

Hagen of houtkanten geven een grote meerwaarde aan een boomgaard. Ze bieden schuilplaats en 

voedsel en creëren bovendien een warm microklimaat De voorkeur gaat uit naar dichte, 

uitgegroeide hagen, liefst met doornachtige, vruchtdragende struiken. Meidoorn, sleedoorn, wilde 

rozen en braam zijn de meest voor de hand liggende soorten. Kortgeschoren hagen bieden 

weliswaar een beperkte dekking tijdens verplaatsingen, maar zijn minder geschikt als nestplaats 

en bieden maar weinig voedsel. 

 

Het voedselaanbod is een tweede bepalende factor in het leefgebied van de eikelmuis. In de lente 

en vroege zomer is hun dieet hoofdzakelijk dierlijk, maar in de loop van de zomer nemen 

vruchten een belangrijkere rol in.  

 

TIP 3 Creëer ruige hoekjes. 

 

Ruige hoekjes herbergen heel veel ongewervelde dieren, zoals slakken, spinnen, sprinkhanen,…  

die het belangrijkste voedsel vormen voor eikelmuizen. Je kan ze creëren door sommige stukjes 

ongemaaid te laten of uit te rasteren bij begrazing.  

 

Begrazing van de boomgaard heeft verder waarschijnlijk geen negatief effect zolang ze niet te 

intensief is en de aangrenzende struwelen er niet onder lijden. Integendeel, sommige buitenlandse 

onderzoekers vermoeden dat verruigde, onbegraasde graslanden voor eikelmuizen erg moeilijk te 

overbruggen zijn. Eigen observaties leren dat de dieren inderdaad problemen hebben om zich in 

dergelijke vegetaties voort te bewegen.  
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TIP 4 Gebruik géén pesticiden. Zonder is gezonder. 

 

Pesticiden worden beter niet gebruikt in het beheer van de boomgaard. Deze gifstoffen 

accumuleren in de lichamen van eikelmuizen en andere consumenten en dat kan hen fataal 

worden.  

 

TIP 5 Kies voor een gemengde boomgaard met zowel vroeg als laat fruit. 

 

Variatie in het aanbod van vruchten kan de eikelmuis alleen maar te goede komen. Gemengde 

boomgaarden waar zowel vroege als late vruchten hangen, zijn het meest geschikt. Vooral rijp en 

zacht fruit geniet de voorkeur. Perziken staan hoog aangeschreven.  

Ook variatie aan struiken die in de houtkant groeien is positief Herfstvruchten als okkernoot, 

hazelnoot en tamme kastanje bieden extra reserves voor de winterslaap.  

 

 

Figuur 6. Ruige perzikboomgaard met braamstuweel 
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6.1.2 Laagstamboomgaarden 

 
Voor laag- of halfstam geld in principe hetzelfde als voor hoogstamboomgaarden. Zorg voor 

voldoende beschutting en voedselaanbod. Belangrijkste minpunt is het ontbreken van holle 

stammen en het veelvuldig gebruik van pesticiden in plantages. Maar ecologisch beheerde 

laagstamboomgaarden zijn wel interessant.  

 

6.1.3 Hagen/houtkanten 

 
Hagen en houtkanten hebben altijd een belangrijke functie gehad in ons landschap, als veekering, 

afbakening van percelen en om erosie te bestrijden.  

Ook voor de natuur bieden ze een enorme meerwaarde. Veel planten en dieren vinden hier een 

geschikt leefgebied en anderen gebruiken deze lijnen in het landschap om zich ongezien te 

verplaatsen. In ons versnipperde landschap is dat een niet te onderschatten zegen voor velen en 

zelfs een noodzaak voor anderen.  

Voor eikelmuizen, evenals voor andere dieren geldt als belangrijke stelregel: “Hoe breder, hoe 

liever” 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. Verruigde laagstamboomgaard 
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TIP 6 Plant hagen en houtkanten in functie van landschapsherstel. 

 

Niet overal horen hagen en houtkanten thuis. Belangrijke weidevogelgebieden bijvoorbeeld 

worden getypeerd door hun vergezichten. Kies daarom voor de aan te planten houtkant een 

locatie waar dat cultuurhistorisch relevant is. De vorige edities van de topografische stafkaarten 

van het NGI (1970) geven al heel wat informatie waar recent nog veel houtkanten voorkwamen. 

Voor wie verder wil teruggaan zijn er nog de historische kaarten van Ferraris en Vandermaelen.  

Houtkanten worden ook best in een netwerk geplant. Vooral in de valleigebieden komen nog veel 

bosjes voor. Door deze te verbinden met een netwerk van hagen en houtkanten creëert men een 

groene ader in het landschap, waar eikelmuizen en andere dieren een leefgebied vinden en 

waarlangs ze zich kunnen verplaatsen.  

 

TIP 7 Varieer in soortensamenstelling, structuur en beheer. 

 

Voor de aanplant van nieuwe houtkanten kies je best voor streekeigen soorten, liefst nog van 

lokale herkomst. “Streekeigen” gaat nog een stapje verder dan “inheems”. Duindoorn 

bijvoorbeeld is wel inheems, maar niet streekeigen voor de leemstreek of de kempen. Hou ook 

rekening met de andere abiotische factoren. zwarte els en gewone es houden van vochtige grond, 

terwijl sporkehout en zomereik het liever droog houden.  

Bij het aanplanten zet je best meerdere exemplaren van een zelfde soort samen. Anders dreigen 

trage groeiers weggeconcurreerd te worden. 

Om houtkanten vitaal en gesloten te houden, worden ze af en toe gekapt of gesnoeid. Dit doe je 

liefst gefaseerd. Zo blijft er altijd geschikt leefgebied overeind. Beperk bij kappen de ‘gaten’ tot 

maximaal 20m. 

 

6.1.4 Bossen 

 
Ook in bossen blijft variatie het toverwoord. Oude bomen met holtes bieden nestgelegenheid en 

vermolmde boomstammen kunnen dienstdoen als winterslaapplaats. Het is daarom erg belangrijk 

om zoveel mogelijk zwaar dood hout in het bos te laten liggen.  

Oude hooghoutbossen hebben helaas slechts een beperkt aanbod aan bosvruchten. Het is daarom 

van het grootste belang om hier en daar ook licht in het bos te brengen. Dit kan door open 

plekken te creëren, brede brandgangen te onderhouden met een mantel van (besdragende) 

struiken, lokaal hakhout- of middelhoutbeheer (hakhout met overstaanders) toe te passen. Deze 

zonnige plaatsen zijn een ideale groeistek voor tal van struiken, zoals Meidoorn, Sleedoorn, 

Hondsroos, Hazelaar, Sporkehout, Braam en vele andere soorten. Deze struwelen trekken 

bovendien heel wat ongewervelde dieren aan die bij de Eikelmuis op het menu staan. Een typisch 

voorbeeld is de Bramensprinkhaan.  

Een dergelijk bosbeheer met aandacht voor de natuur komt niet alleen de Eikelmuis ten goede, 

maar ook andere bijzondere soorten, zoals de Kleine ijsvogelvlinder, de Zwarte specht en 

doodhoutkevers zoals het Vliegend Hert. 
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6.1.5 Bosranden (mantelzoom) 

 
TIP 8 Laat bosranden niet abrupt overgaan in de open ruimte, maar creëer een geleidelijke 

overgang met struiken en ruigtekruiden. (Mantel-zoom) 

 
In het dichtbevolkte Vlaanderen waar ieder m² “nuttig” gebruikt moet worden, verloopt de 

overgang van bos naar open ruimte meestal zeer abrupt. Dat heeft als gevolg dat negatieve 

invloeden zoals vervuiling, geluidsoverlast en uitdrogende winden tot ver in het bos kunnen 

doordringen. De overgang gebeurt beter geleidelijk via een mantel van struiken en een zoom van 

ruigtekruiden. Deze mantel-zoomvegetatie kan een belangrijke bufferende rol spelen en vormt 

bovendien een ideaal leefgebied voor tal van planten en dieren. Vooral aan een zonnige zuidrand 

zijn de omstandigheden optimaal voor een uitbundige bloei van struiken en kruiden en trekt het 

microklimaat enorm veel warmteminnende insecten zoals vlinders, sprinkhanen en bijen aan. 

Dichte struwelen bieden ook nestgelegenheid aan verschillende vogels. Eikelmuizen vinden hier 

dus zowel dierlijk voedsel als vruchten.  

Het beheer van de mantel bestaat uit een periodieke kapbeurt (15-20 jaar) en de ruige zoom kan 

je best om de paar jaar eens maaien. Gefaseerd werken geniet weer de voorkeur.  

De breedte van een geschikte mantel-zoom bedraagt liefst meer dan 5 meter. De ontwikkeling 

kan via aanplantingen of volledig natuurlijk. In dat eerste geval kan je zelf de 

soortensamenstelling bepalen. Natuurlijke struweelontwikkeling is uiteraard goedkoper. De 

omheining van een aangrenzend weiland enkele meters verplaatsen is meestal al voldoende. 

Wanneer de graasdruk verdwijnt, kunnen struiken uitgroeien. 

Figuur 8. Mantelzoomvegetatie aan de rand van een nieuwe hoogstamboomgaard 
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6.1.6 Tuinen/Erven 

 
Van oudsher komen Eikelmuizen voor op boerenerven en in tuinen. De vuistregels voor een 

eikelmuisvriendelijke tuin zijn dezelfde als hierboven beschreven.  

Zorg voor een gelaagde begroeiing met voldoende dekking en mogelijke schuilplaatsen. Kies 

voor streekeigen bomen en struiken met veel vruchten. Gebruik geen pesticiden. Nestkasten 

bieden een extra mogelijke nestplaats. Mezennestjes met een ingang van minstens 30 mm komen 

in aanmerking, maar je kan ook een slaapmuizenkast voorzien met de opening langs de 

boomzijde.  

6.1.7 Schuurtjes & zolders 

In een natuurlijke woonomgeving komen 

eikelmuizen ook wel eens in huizen en 

andere bouwsels. In apart staande 

schuurtjes zorgen ze zelden voor enige 

overlast, maar waar Eikelmuizen op de 

zolder zitten, klagen mensen wel eens 

van lawaaihinder en schade aan de 

isolatie.  

Vooral in de late zomer vallen de dieren 

op. Dan kan er een volledig gezin onder 

je dak huizen en zijn de eikelmuizen 

minder territoriaal. Vooral als er 

voldoende voedsel in de omgeving is, 

tolereren de dieren elkaar. In de winter 

zal de overlast veel minder zijn. Dan 

houden ze een diepe winterslaap en 

beperken eventuele wakkere perioden zich tot enkele uurtjes per maand. In het voorjaar worden 

de mannetjes territoriaal en zullen ze geen andere seksegenoten in hun omgeving dulden. 

Wanneer de wijfjes zwanger zijn en jongen krijgen is het hun beurt om andere eikelmuizen uit 

hun omgeving te weren. Dat doen ze met veel lef en vastberadenheid. Er zullen zich dan ook niet 

veel andere dieren in haar omgeving wagen.  

 

Aangezien eikelmuizen erg acrobatische klimmers zijn, kunnen zij normaal gezien eender welk 

dak bereiken. Oude daken met losse pannen zijn voor hen dan ook ideaal. Nieuwere daken zijn 

vaak uitgerust met een arsenaal aan vogelwerende roosters die het eikelmuizen knap lastig maken 

en ook geen kansen geven aan huismus, zwarte roodstaart, witte kwikstaart en ander vogels die in 

onze daken nestelen. Nochtans is het zeker mogelijk om eikelmuizen onderdak te bieden zonder 

dat ze schade kunnen veroorzaken. Holle dakoversteken en inbouwneststenen in de gevel bieden 

de dieren een goed afgebakende leefruimte.  

Via bomen langs de gevel kunnen de dieren nog gemakkelijker binnenklimmen. Klimplanten als 

klimop en bruidssluier worden ook dankbaar gebruikt om ongezien en snel huizen binnen en 

buiten te geraken. Ook luchtleidingen van de elektriciteit, tv en telefoon zijn ideale 

toegangswegen.  

Figuur 9. Rustiek schuurtje met bewaarfruit 
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6.2. Aanleg van een Eikelmuisvriendelijke hoogstamboomgaard in de vallei van 

de Zwalmbeek (Brakel-Zottegem) 

 

De juiste locatie vinden voor dit boomgaardproject was geen sinecure. Het aantal recente 

waarnemingen van eikelmuizen in de Vlaamse Ardennen is bedroevend laag, maar anderzijds 

liggen ze wel gecentraliseerd.  

6.2.1 Kasteeldomein van Leeuwergem 

De eerste hotspot is het kasteeldomein van Leeuwergem, waar nu jaarlijks enkele 

voortplantingsnesten worden gevonden in de aangeboden nestkasten. Hier zou het herstel van 2 

hoogstamboomgaarden (A en B op de kaart) en de aanleg van 1 of 2 nieuwe boomgaarden (C op 

de kaart) zeker voordelig kunnen uitdraaien voor de toekomst van de eikelmuispopulatie.   

Locatie A is een verloederde boomgaard met nog enkele oude bomen, maar ligt momenteel net 

buiten de belangrijkste eikelmuisterritoria. De oriëntatie en ligging (bosrand aan de noordzijde) 

zijn dan weer wel perfect. 

Locatie B is een oude boomgaard met vooral nog enkele kerselaars op leeftijd. Ook hier is de 

oriëntatie optimaal en bovendien staat er een schuurtje dat kan dienst doen als schuil- en 

winterslaapplaats.  

Locatie C grenst net aan het parkbos waar vooral in 2006 en 2007 eikelmuizen werden 

waargenomen. Hier wordt de bosrand gevormd door een uitgegroeide meidoornhaag. Het actuele 

gebruik als graasweide voor paarden maakt een aanplant helaas iets duurder.  

 

Figuur 10. Kasteel domein van Leeuwergem met de waarnemingen van eikelmuis (blauwe ster) en mogelijke 

percelen voor landschapsherstel (rood omkaderd). 
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6.2.2 Duivenbos (Herzele) 

 

Het Duivenbos staat al enkele jaren garant voor eikelmuizen in de nestkasten. De belangrijkste 

aandachtspunten naar het beheer voor de soort, zijn het behouden en mogelijk uitbreiden van de 

metershoge bramenstruwelen en meidoornhagen. Rondom de beschermde zone is het landschap 

vrij open, zodat aanplantingen van hagen, houtkanten en eventueel boomgaarden hier wenselijk 

zijn. De centrale weide (aangeduid op kaart) wordt momenteel begraasd en aan de randen is de 

omheining ver genoeg van de bosrand geplaatst, zodat struweelvorming mogelijk is. Hier werden 

ook verschillende struiksoorten aangeplant. Langs deze zijde zou een rij fruitbomen zeker niet 

misstaan. Zo wordt ook op lange termijn een geschikt biotoop gegarandeerd.  

Figuur 11. Het Duivenbos te Herzele met de waarnemingen van eikelmuis (blauwe ster) en een mogelijk 

percelen voor landschapsherstel (rood omkaderd). 
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6.2.3 Omgeving Bertelbos/vallei van de Zwalmbeek 

 

Een opvallend deel van de recente waarnemingen buiten de 

studiegebieden, komen, uit de ruime omgeving van het 

Bertelbos (Roborst) en de vallei van de Zwalmbeek.  

In het voorjaar van 2007 was er de eerst melding van een 

eikelmuis in een mezennestkast in het Bertelbos en in augustus 

werd een jonge en daarna een volwassen eikelmuis gevonden 

in de aangrenzende straat Kleie (Strijpen) Ook uit de 

nabijgelegen Stationsstraat kwam een melding binnen via onze 

webenquête. In 2006 werd een dood fruitratje gevonden langs 

de spoorweg in St-Goriks-Oudenhove. Even verder 

zuidwaarts, net onder het gehuchtje Dries beweren lokale 

jagers nog af en toe eikelmuizen te vinden in één van de 

bosfragmenten daar.  In het Natuurgebied Boterhoek vonden 

we in het najaar zelf een eikelmuisverdacht nestje in een 

boomholte. In St-Maria-Oudenhove tenslotte bracht een 

huiskat in 2007 nog een fruitratje mee naar huis.  

 

 

 

Binnen dit zoekgebied ging onze voorkeur uit naar een perceel op de Boterhoek in Brakel, langs 

het straatje met de bizarre naam ‘Ceutericklos’. Het ligt op één van de hogere kopjes binnen het 

valleigebied, aan de rand van enkele bospercelen, die het landschap karakteriseren. Aan de 

andere kant grenst het aan landelijke bebouwing met fruitrijke tuintjes. De bodem is hier lemig 

met inmenging van zand op een ondergrond van puur zand. De vochtbalans speelt hier bijgevolg 

ook in het voordeel van fruitbomen, althans op de hoger gelegen oostkant. Naar het westen toe 

zakt het perceel vrij abrupt enkele meters dieper. Behalve deze steile talud heeft het perceel nog 

een aantal andere bijzondere landschapselementen. Onderaan in de noordwestelijke hoek ligt een 

interessante amfibieënpoel. Centraal op de talud en aan de oostzijde groeien prachtige 

knothaagbeuken en in de bosrand vinden we enkele autochtone veldesdoorns.  

Wat voor eikelmuizen zeker een positieve rol speelt, is de connectiviteit van het omliggende 

landschap. Naar het noordwesten toe verbindt een snoer van bosjes en bomenrijen dit perceel met 

een cluster van interessante boomgaarden rond de Boembekemolen. Deze omgeving staat dan via 

het mijnwerkerspad, enkele bosjes in de Zwalmvallei en de spoorwegberm in verbinding met het 

eerder genoemde Bertelbos. De inspanningen die o.a. Natuurpunt en het RLVA hier doen om de 

natuur in deze vallei en langs het Mijnwerkerspad veilig te stellen, zullen ongetwijfeld hun 

vruchten afwerpen. Ook planmatig ziet het er goed uit voor deze brok natuur, want de ‘Midden- 

en benedenloop van de Zwalm’ is aangeduid als VEN-gebied.   

Figuur 12. Mogelijk mosnest van eikelmuis in oud spechtenhol 
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Het perceel in kwestie heeft dankzij haar ligging en reliëf reeds een vrij hoge natuurwaarde. Het 

staat geklasseerd als permanent cultuurhistorisch grasland met landschappelijk waardevolle 

elementen en wordt extensief begraasd. Nochtans werd deze grond pas door de huidige eigenaar 

in ‘cultuur’ gebracht. Daarvoor groeide er bos. (Mond med. Daniël De Temmerman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13. De ruime omgeving van de Boterhoek. Hoogstamboomgaarden zijn rood omkaderd. Groene 

sterren tonen recente waarnemingen en de groene pijlen de afstand tot het perceel. 
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Figuur 14. Zicht op het vanuit het NO. De zuidelijke hoek is wintervochtig, wat goed te zien is aan de 

pitrusvegetatie. Op de centrale talud prijken enkele knothaagbeuken. 

Figuur 15. Zicht op het de benedenkant van het boomgaardperceel. Onderaan de steile talud is het 

wintervochtig en wordt er niet geplant. 
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Met de aanplant van deze hoogstamboomgaard is het uiteraard niet de bedoeling de vegetatie 

grondig te wijzigen. Het grasland blijft extensief begraasd en wordt hoogstens wat extra 

beschaduwd. Bodemverbeteraars en meststoffen blijven uit den boze. Bovendien zal slechts de 

helft van het 2ha grote grasland beplant worden.  

Wat de fruitvariëteiten betreft, werd gekozen voor oude, streekeigen rassen. De rassenkeuze van 

een boomgaard die recent in het Uilenbroek/Parkbos werd aangelegd, was de basis voor ons 

eigen plantschema.  Dit werd dan voorgelegd aan de Nationale Boomgaardenstichting vzw om te 

controleren op ziekteresistentie, bestuiving en rijpingsperiode. Eikelmuizen zijn immers gebaat 

bij een gevarieerd aanbod aan zowel vroeg als laat fruit.  

 

 

Ook het plantschema werd zo authentiek mogelijk gehouden. Enkel in de noordoostelijke hoek is 

de toekomstige boomgaard niet beschut tegen gure winden. Daarom werd besloten hier over 50m 

een haag van meidoorn te planten met inmenging van sleedoorn en hondsroos.  

Vóór de haag komen de perelaars, die dankzij hun hoge groeivorm de meeste wind opvangen en 

ook het best bestand zijn tegen deze omstandigheden. De kerselaars worden ervoor geplant. Zo 

worden ze beschut tegen de wind. De appelaars worden aan de zuidkant van de kerselaars gezet, 

lekker centraal en goed beschut. Vóór de appelaars komen de pruimelaars, die het laagst blijven. 

Bijzondere fruitvariëteiten zoals mispel, kweepeer en moerbei krijgen een ereplaats.  

Figuur 14. Plantschema van de boomgaard. De volledige lijst van fruitvariëteiten staat in bijlage 
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Het zuidelijke deel van het perceel is in de winter aan de vochtige kant en bijgevolg minder 

geschikt voor fruitbomen. Hier wordt dan ook niet geplant. Helemaal vooraan komen nog enkele 

tamme kastanjes en okkernoten, om het aanbod aan vruchten te vervolledigen. 

Langs het wandelpad wordt een A2 infobord geplaatst om de werken en het project te duiden.  

 

De boomgaard werd nog niet aangeplant bij het verschijnen van dit rapport. Het plan werd 

doorgepraat met het RLVA, de NBS, NP Beheer, de conservator van het aangrenzende 

natuurgebied en de eigenaar van het perceel. Het oorspronkelijk idee was dat de gemeente Brakel 

MINA-werkers ter beschikking zou stellen, maar omdat dit niet door het Schepencollege werd 

goedgekeurd, besloten we om de werken via het project landschapszorg van het RLVA uit te 

laten voeren. Tachtig procent van de kosten wordt gedragen door de Vlaamse Gemeenschap, 

Agentschap Ruimtelijke Ordening, Onroerend erfgoed. Dit kan helaas niet meer met het budget 

van 2008 en daarom wordt de uitvoering doorgeschoven naar eind februari 2009. 

Twintig procent is voor rekening van Natuurpunt Studie, in het kader van dit 

soortenbeschermingsproject. 

 

Aangezien het perceel een permanent grasland is en in natuurgebied ligt, is voor de aanplant een 

natuurvergunning vereist. Het plan werd daarom voorgelegd aan het ANB en de 

vergunningsaanvraag werd naar het gemeentebestuur gestuurd. Aangezien de boomgaard een 

onderbegroeiing van dit type grasland toelaat en het plan kadert in de ruime beheersvisie voor het 

gebied, verwachten wij hier een positief antwoord.  

 

 

Figuur 15. Infobord langs het wandelpad aan de Boterhoek 
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6.3. Algemene sensibilisatie en educatie 

6.3.1 Eikelmuisvriendelijke aanpak van problemen met knaagdieren. 

 

Hoewel de bestrijding van bruine rat (in geval van overlast) enkel efficiënt kan gebeuren met 

behulp van rodenticiden, kan het zeker niet de bedoeling zijn dat mensen bij het minste 

vermoeden willekeurig rattenvergif gaan “rondstrooien”. We ontwierpen daarom een educatieve 

folder die het moet mogelijk maken eikelmuissporen te herkennen en onderscheid met sporen van 

andere knaagdieren, evenals tips voor preventie en eventueel een diervriendelijke bestrijding met 

behulp van inloopvallen. 

 

Iedere Oost-Vlaamse gemeente kreeg twintig exemplaren opgestuurd om via het loket te verdelen 

en de mogelijkheid om bij te bestellen zo lang de voorraad strekt. 

De integrale folder is te vinden als Bijlage 10.6 

 

6.3.2 Educatief spel Fruitdiefjes! 

 

Lagere scholen kunnen momenteel reeds kiezen uit een uitgebreid pakket aan milieu- en 

natuurlessen. Via initiatieven als ‘Milieuzorg op school’ (MOS)  en ‘Educatief Natuurbeheer’ 

krijgen leerkrachten externe hulp bij het invullen van de eindtermen rond natuur-en milieu-

educatie. Daarnaast kunnen ze nog terecht in de bezoekerscentra van Natuurpunt en de Vlaamse 

overheid, op milieuboten, in containerparken, musea en tal van andere interessante initiatieven. 

Educatieve koffers, bosrugzakjes en andere kant-en-klare lesmaterialen zijn eveneens zeer in trek. 

 

Om die reden besloten we om geen theoretisch pakket samen te stellen, maar een spelkoffer, 

waarmee kinderen van 8 tot 12 jaar op een plezierige en interactieve manier met de ecologie van 

de eikelmuis kunnen kennismaken.  

 

Via een soort van ganzenbord volgen de kinderen de levensloop van een fruitdiefje. We kozen 

deze naam omdat we vonden dat noch de benaming ‘eikelmuis’, noch ‘fruitratje’ de dieren eer 

aan doen. Slaapmuizen zijn immers  nauwer verwant aan eekhoorns dan aan  de ‘echte muizen’. 

 

Belangrijke eigenschappen die helpen om het spel succesvol te spelen zijn teamspirit, 

behendigheid,, inzicht, tactiek en een tikkeltje geluk  

 

In totaal werden 5 spelkoffers gemaakt die op verschillende plaatsen in de provincie ontleend 

kunnen worden: het RLVA, de ZWG VLAR+, bezoekerscentrum de Kaaihoeve, Natuurpunt 

Educatie en de ZWG Dender. 
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6.3.3 Fruithappening Zwalm 

 

Op 19 oktober organiseerde het RLVA hun grootse fruithappening in Zwalm. Dit was dan ook 

het ideale moment om de fruitratjes voor te stellen via de kersverse folder ‘gebolder op zolder’  

en nog wat extra waarnemingen te verzamelen. Tientallen mensen werden ondervraagd over hun 

kennis over eikelmuizen, maar slechts enkelen mensen hadden de dieren ooit gezien. De enige 

recente melding kwam uit de omgeving van het Duivenbos. Eén van de mensen die aan het bos 

wonen, meldde dat er deze zomer een rattenplaag in de omgeving was geweest, die met 

rodenticiden bestreden is geweest. Sindsdien heeft hij ook geen eikelmuizen meer gezien… 

 

6.3.4 Eikelmuishappening 

 

Zowel de ZWG VLAR+ als ZWG Dender zijn gebeten door de eikelmuis en willen verder 

werken aan de bescherming van de soort. Op 14 maart 2009 wordt een doorstartmoment voorzien 

voor het project in de vorm van een eikelmuishappening, met de voorstelling van de Provinciale 

rapporten en het educatief spel Fruitdiefjes! 

 

 
Figuur 16. Informatiestand van Natuurpunt op de fruithappening, met rechts een eikelmuisnestkast. 
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7. Besluit  
 

Na twee provinciale eikelmuisprojecten hangen ondertussen bijna 550 nestkasten in het zuiden 

van Oost-Vlaanderen, zowel in natuurgebieden als in veelbelovende particuliere tuintjes. Het 

grote aantal particuliere aanvragen (bijna 200) illustreert trouwens de draagkracht van het project 

en de populariteit van  de soort. Zowel in de Vlaamse Ardennen als in de Denderstreek hebben de 

regionale zoogdierenwerkgroepen zich in dit eikelmuisavontuur gestort, zodat opvolging voor de 

komende jaren verzekerd is.  

 

De bezetting van de kasten is het eerst jaar helaas bedroevend laag. Enkel op de reeds gekende 

plaatsen in Leeuwergem en Sint-Antelinks werden dieren gevonden. Hier hangen de kasten nu al 

drie jaar en zien we een kleine toename in het aantal gebruikte exemplaren. In deze 

studiegebieden merken we ook dat steeds dezelfde kasten bezet zijn, terwijl op kleine afstand 

hiervandaan nog nestkasten hangen in hetzelfde biotoop. Het lijkt erop dat de populaties erg klein 

zijn en bestaan uit slechts één of enkele territoria die ze niet gemakkelijk verlaten. Ook niet alle 

kasten binnen het territorium worden gebruikt. Waarom dit zo is, is nog steeds een raadsel. Het is 

dus best mogelijk dat de volgende jaren nog veel meer kasten zullen bezet worden.  

 

Mogelijk ontdekken disperserende jonge dieren in het najaar de nieuwe nestgelegenheden en 

overwinnen de dieren hun aangeboren nieuwvrees. Gelukkig zijn de kasten duurzaam 

vervaardigd, waardoor we dit nog vele jaren zullen kunnen opvolgen. 

 

Het voorbije jaar 2008 was o.i. geen topjaar voor eikelmuizen. Het aantal jongen in de nestkasten 

viel een beetje terug en er kwamen slechts 2 waarnemingen binnen van buiten de studiegebieden.  

 

Opvallend is dat veel van de locaties met eikelmuiswaarnemingen in Vlaanderen dicht bij 

spoorwegbermen liggen. Mogelijk gebruiken ze met struiken begroeide bermen als leefgebied en 

corridor. Op één plaats werd zelfs gezien dat de dieren over de elektrische bovenleidingen lopen. 

Waarschijnlijk is dit een snelle manier om zich over een grotere afstand te verplaatsen. 

 

Vanuit onze ervaring met de soort en uit de schaarse literatuur, hebben wij een aantal 

eikelmuisvriendelijke beheersmaatregelen voorgesteld. Deze situeren zich vooral in de sfeer van 

kleinschalig landschap, met veel boomgaarden, houtkanten en bosranden. Verder onderzoek naar 

de exacte vereisten die zij aan hun leefgebied stellen blijft toch nog gewenst. 

 

De eerste reacties op onze folder ‘Gebolder op zolder’ zijn zeer positief. Blijkbaar hadden heel 

wat mensen nood aan wat meer duiding rond kleine zoogdieren in en om het huis en hoe ermee 

om te gaan. Dat merkten wij ook aan de oproepen die wij ondertussen ook kregen van buiten de 

provinciegrenzen. Mensen met eikelmuisvragen of –problemen weten ons te vinden.  
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8. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 
 

De eikelmuis blijft zich hullen in mysteries, niet alleen op lokaal, maar ook op internationaal 

vlak. Vooreerst zijn er nog heel wat basisecologische raadsels te ontrafelen. Zo weten we nog 

steeds niet zeker of eikelmuizen hazelnoten eten en welk type sporen ze daar op zouden 

achterlaten. Nochtans zou een betere kennis van deze vraatsporen een belangrijke meerwaarde 

betekenen om op grotere schaal te inventariseren.  

 

Ook het gebruik van nestkasten heeft nog heel wat geheimen. Blijkbaar worden sommige kasten 

binnen het territorium niet gebruikt. Een betere opname en vergelijking van alle mogelijke 

ecologische parameters zou hier misschien klaarheid kunnen scheppen. 

 

Wat biotoopvoorkeur betreft, hebben wij ook nog vragen. Waarom komen in het parkbos van 

Leeuwergem nog eikelmuizen voor en zijn ze aan de rand van het Hayesbos verdwenen, terwijl 

deze omgeving ons zelfs veel interessanter lijkt? Mogelijk biedt een diepgaand onderzoek naar 

habitatgebruik, populatie-dynamiek en dispersiemogelijkheden oplossingen op deze vraag. 

Technische snufjes als PIT-tags en radio-antennes zijn dan onmisbare hulpmiddelen in dit 

veeleisende onderzoek.  

 

De internationale literatuur biedt ons alvast niet veel informatie. De weinige onderzoeken die op 

de soort werden uitgevoerd, gebeurden in totaal andere ecologische omstandigheden, meestal in 

rotsige biotopen. Deze onderzoekers hebben dan ook andere ideeën over de oorzaken van de 

algemene achteruitgang van de soort in Europa. Sinds 1996 wordt hier namelijk al over 

gediscussieerd op de internationale slaapmuizencongressen.  

 

Onlangs zijn twee internationale wetenschappers begonnen aan nieuwe onderzoeken naar de 

eikelmuis, respectievelijk in Tsjechië en Luxemburg. Nauwe samenwerking is ten zeerste aan te 

raden om de ecologie van de eikelmuis beter te leren begrijpen.  

 

Wat de verspreiding in de Oost-Vlaanderen betreft, zijn wij vooral geïntigreerd door de 

bosgebiedjes in de omgeving van Oombergen, tussen Leeuwergem en Sint-Lievens-Houtem. Hier 

werden de voorbije jaren verschillende keren fruitratjes gemeld. Mogelijk huist hier nog een 

belangrijke populatie. 
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10.  Bijlagen 
 

10.1. Bijlage: Zijn er nog eikelmuizen in Vlaanderen? (digitaal) 

10.2. Bijlage: Gebolder op Zolder, Natuur.blad (dec 2008) (digitaal) 

10.3. Bijlage: Wat met eikelmuizen? (Velt) (digitaal) 

10.4. Bijlage: Fruitvariëteiten boomgaard Boterhoek 

 

Nr Fruitsoort Variëteit 

15 appel  Brabantse Bellefleur 

16 appel  Winterbanana 

17 appel  Reinette de Chenée 

18 appel 

 Marie Joseph d’Othée 

(ijzerappel) 

19 appel  Joseph Musch 

20 appel  Berglander 

21 appel  Reine des Reinettes 

23 appel  Court Pendu 

24 appel  Rode Boskoop 

25 appel  Jacques Lebel 

26 appel  Sterappel 

27 appel  Winterrambour (Strepeling) 

28 appel  La Paix 

30 appel  Goudrenet 

31 appel  Grenadier 

32 appel  Dubbele Bellefleur 

33 appel  Grijze Renet 

34 appel  Keuleman 

35 appel  Bohnappel 

48 appel  Franse Renet 

54 appel  Reinette Hernaut 

56 appel  Trezeke Meyers 

8 Kastanje  Castanea Sativa 

10 Kastanje  Castanea Sativa 

9 Kers  Hedelfinger 

11 Kers  Brabanders 

13 Kers  Regina 

46 Kers  Kordia 

47 Kers  Lindekers (Early Rivers) 

49 Kers  Kelleris 

50 Kers  Noordkriek 
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52 Kers  Bigareau Blanc et Rose 

53 Kers 

 Schneiders Spaete 

Knorpelkirsche 

57 Kers  Bigareau Van Schriek 

14 kweepeer kweepeer 

22 kweepeer kweepeer 

29 mispel mispel 

36 mispel mispel 

42 moerbei moerbei 

60 moerbei moerbei 

6 Notelaar  Juglans Regia Coenen 

12 Notelaar  Juglans Regia Broadview 

1 Peer  Louise Bonne d’ Averanche 

2 Peer  Winterkeizerin 

3 Peer  Beurré Hardy 

4 Peer  Comtesse de Paris 

5 Peer  Williams’ Duchess 

7 Peer  Jefkespeer 

44 Peer  Dubbele Flip 

45 Peer  Legipont 

51 Peer  Clapp’s Favourite 

59 Peer  Conference 

61 Peer  Gieser Wildemans 

62 Peer  Précoce de Trévoux 

63 Peer  Triomphe de Vienne 

64 Peer  Jules d'Airoles 

65 Peer  Williams’ Bon Chretien 

37 pruim  Reine Claude Verte 

38 pruim  Mirabelle de Nancy 

39 pruim  Bleue de Belgique 

40 pruim  Reine Claude d’ Oullins 

41 pruim  Anna Späth 

43 pruim Schone van Leuven 

55 Pruim  Opal 

58 pruim  Altesse Simple 
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10.5. Bijlage: Educatief spel  Fruitdiefjes! 

 

Inleiding 
 

Eikelmuizen of fruitdiefjes zijn heel bijzondere dieren. Ze komen vooral voor in bossen, 

boomgaarden en soms ook in tuinen. Omdat ze niet van koude houden, gaan ze op het einde van 

de herfst in een lange winterslaap. 

Vroeger waren fruitdiefjes algemeen, maar nu zijn ze erg zeldzaam geworden. Het is niet 

gemakkelijk om een fruitdiefje te zijn. In dit spel zal je ontdekken welke gevaren deze diertjes 

moeten trotseren om hun jongen groot te brengen. 

Je zal merken dat de mensen het hen alvast niet gemakkelijk maken. 

� 12-32 spelers  �   8-12 jaar 

 

Doel van het spel 
 

Samen met je teamgenoten kruip je in de vacht van de eikelmuis. Je ontwaakt uit je winterslaap 

en volgt haar levensweg een heel jaar lang tot aan het begin van de volgende lente. Je zal voedsel 

moeten verzamelen, een partner zoeken, een nest maken en gevaren trotseren. Wie met de meeste 

(goed gevoede) jonkies de eindmeet bereikt, is de winnaar van het spel.  

Let op! Het is niet de bedoeling om de snelste te zijn! Wanneer het eerste team aankomt, wordt 

het spel stilgelegd. De andere teams gooien om de beurt met de dobbelsteen tot ze aan het einde 

van de winter zijn. Er worden geen spellen meer gespeeld, dus kunnen er ook geen 

voedselkaarten verdiend worden. In de winter kan je nog wel voedselkaarten of baby’s verliezen. 

Als iedereen is aangekomen, wordt per team gekeken hoeveel jongen en voedsel ze hebben. Ieder 

jong en ook de moeder heeft 3 voedselkaarten nodig. Je kan best wel zo snel mogelijk aan het 

begin van de winter geraken, want dan heb je de eerste keuze van overwinteringplaats of de 

mogelijkheid om nog een extra nest met jongen te krijgen.  
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Benodigdheden/Inhoud van de spelkoffer 
 

- 1x speldoek 

- 1x zorro-masker 

- 1x eikelmuisstaart 

- 1x neusje 

- 1x oortjes 

- 1x teerling  

- 4x eikelmuisfiguurtjes en voetjes 

- 4x staartjes 

- 100 voedsel-kaartjes 

- 32 baby-kaartjes 

- 4 nestkaarten 

- 32 liedjeskaarten 

- zandloper (1min) 

- 4 ballen 

- 20 knikkers 

- frisbee 

- flesje 

- pluimpjes 

- 8 spijkerstaarten 

- 10 wasknijpers (4 rode en 6 groene) 

- krijtje 

- 2 pakken speelkaarten 

- elastiekjes 

 

 

Spelregels 
 

- ©Fruitdiefjes! wordt gespeeld met 4 teams. 

- De teams worden verdeeld via het ‘ploegenspel’ (zie later) 

- In het ‘wekkerspel’ (zie later) wordt bepaald wie mag beginnen.  

- Ieder team mag om de beurt met de teerling gooien en het gegooide aantal ogen 

vooruitgaan op het speldoek. 

- Voor een groot deel van het jaar zijn eikelmuizen territoriaal. Dat wil zeggen dat ze geen 

soortgenoten op hun grondgebied willen. Er mogen dus geen twee teams op dezelfde 

plaats staan. De laatste die erbij komt, moet 1 plaats terug.  

- Plaatsen die zijn aangeduid met een kadertje, mogen niet zomaar worden overgestoken, 

ook al heb je een hoger aantal ogen gegooid. Het zijn belangrijke gebeurtenissen in het 

leven van een fruitdiefje, waar je niet zomaar aan voorbij mag gaan. Wanneer deze 

bereikt worden, raadpleeg je eerst de spelregels om de betekenis van het figuurtje te 

achterhalen.  

 Op deze plaatsen mogen wel meerdere teams samen staan.  
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Betekenis van de figuren 
  

        START 

Hier begint en eindigt het spel. Wanneer het eerste team hier terug 

aankomt, wordt het spel stilgelegd en wordt per team gekeken hoeveel 

jongen de winter overleefd hebben. Ieder jong + de moeder heeft 3 

voedselkaarten nodig om te overleven.  

  

 

Voetspoor van de fruitdiefjes. Je verdient geen voedsel, maar loopt ook 

geen gevaar. Wacht geduldig de volgende beurt af om opnieuw te 

gooien en verder te gaan. 

     Tijd om je nest te maken. Wanneer het eerste team op deze plaats 

aankomt, wordt met alle ploegen samen het ‘nestspel’ gespeeld. De 

winnaar van dit spel mag nu als eerste verder spelen, daarna de tweede, 

enz. …  Deze nieuwe volgorde waarin de teams gooien blijft 

aangehouden tot aan het einde van het spel.  

 

  

Regenworm. Proficiat! Je hebt voedsel gevonden. Doe het ‘wormenspel’  

om te zien hoeveel kaartjes je krijgt. 

 

 

Huisjesslak. Fruitdiefjes zijn verzot op huisjesslakken. Naaktslakken 

vinden ze daarentegen niet lekker. Om de slakken uit hun huisje te 

krijgen, heb je wel wat behendigheid nodig. Speel het “huisjesspel” 

  

 

Huiskat. Oei, je wordt achterna gezeten door een kat. Je verliest je staart 

(als je die nog hebt). Daar is ze wel even zoet mee. Heb je geen staart 

meer, geef dan een voedselkaart af. Je hebt immers veel energie verloren 

bij het wegrennen. 

  

 

Opgelet, de uil heeft nu kuikens en is op zoek naar een lekkere hap. Je 

moet rennen voor je leven. Geef je staart af of (als je geen staart meer 

hebt) een voedselkaart. 

  

 

De lente is nu voorbij. Je hebt je buikje rond gegeten en moet op zoek 

gaan naar een partner. Speel daarom het ‘partnerspel’. Je mag pas 

verder wanneer je dit tot een goed einde hebt gebracht. 
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 Je hebt een vogelnest gevonden met eitjes en jonge vogeltjes. Deze zijn 

zeer voedzaam. Maar je moet wel goed kunnen klimmen om bij het nest 

te geraken en dat kan alleen met een goeie staart. Heb je je staart nog? 

Speel dan het staartenspel om te zien hoeveel voedselkaarten je krijgt. 

Als je geen staart meer hebt, mag je het spel niet spelen.  

  

  

Babymuis. Je krijgt kleine muizenbaby’s. Speel het ‘babyspel’ om te 

zien met hoeveel ze zijn. 

  

Spin. Vind jij spinnen akelig? Fruitdiefjes niet hoor! Hun dikke 

achterlijf is heel voedzaam. Speel het ‘spinnenspel’ om te zien hoeveel 

je er op kan. 

 

 

Sprinkhaan. Sappige sprinkhanen zijn een lekkernij voor eikelmuizen, 

maar ze zijn wel moeilijk te vangen. Je moet daarvoor namelijk heel 

goed de afstand tot je sprinkhaanprooi kunnen inschatten. Speel het 

‘Sprinkhaanspel ’ om te zien of je een goede jager zou zijn.  

 Peer. Zachte, zoete, zappige peren zijn het favoriete dessert van 

fruitdiefjes. Speel het ‘Saaie perenspel’ om te zien hoeveel 

voedselkaartjes je verdient 

  

 

Appel. Fruitdiefjes houden wel van een appeltje. Maar alleen als ze 

lekker rijp en zoet zijn. Speel het ‘appelspel’ om te zien hoeveel je er 

kan verzamelen.  

 

Druif. Ook druifjes zijn niet veilig voor fruitdiefjes. Gelukkig is het dit 

jaar een goede oogst en hoef je niet veel moeite te doen om je buikje 

rond te eten. Je krijgt zomaar 2 voedselkaarten.  

 Je trekt met je gezinnetje naar een nieuw leefgebied om voedsel te 

zoeken. Je komt helaas een brede, drukke weg tegen. Heb je je staart 

nog? Dan kan je via de elektriciteitsdraden naar de overkant klimmen. 

Gooi nog een keer en ga verder. Zonder staart zal je moet omlopen. Sla 

daarom een beurt over. 

  

 

Beukennootje. Je heb lekkere nootjes gevonden. Perfect om je rond te 

eten voor de winter. Doe het ‘nootjesspel’ en kijk hoeveel 

voedselkaartjes je hebt verdient. 
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Muizenval. Oei. Als je gekozen hebt voor de zolder, dan heb je pech. 

Eén van je jongen is in een val gelopen. Geef een babykaartje af. Als je 

op een andere plaats overwintert, dan heeft dit geen gevolgen. 

 Kettingzaag. Oei, er worden bomen omgezaagd. Als je in een holle 

boom of een oud vogelnest overwintert, dan ben je de pineut. Je zal 

moeten verhuizen. Geef 2 voedselkaartjes af voor de moeite. Als je op 

een andere plaats overwintert, dan heeft dit geen gevolgen. 

  Sneeuwvlokje. Het wordt echt koud vannacht. Als je in een nestkast of 

oud vogelnest overwintert, zal je moeten verhuizen. Geef 2 

voedselkaartjes af voor de moeite. Als je op een andere (warmere) plaats 

overwintert, dan heeft dit geen gevolgen.       

      

 Nestkastje. De winter nadert. Je hebt twee belangrijke keuzes te maken. 

Keuze 1: Je kiest een nest uit en gaat in winterslaap. Er zijn 4 locaties: 

een rommelige zolder, een holle boom, een nestkastje of een 

zelfgebouwd mosnest. Probeer in te schatten welke de beste is en maak 

je keuze. Wie het eerst in winterslaap gaat, heeft de eerste keuze. Ieder 

team heeft dus een andere winterslaapplaats. Keuze 2: Je gaat terug naar 

het begin van de herfst en krijgt nog een nestje met 3 jongen. Je zal dan 

nog zoveel mogelijk voedsel voor hen moeten verzamelen. 

  

 

Steenmarter. Een steenmarter heeft je schuilplaats ontdekt en heeft één 

van je jongen opgegeten. Geef een babykaartje af. 

 

Ploegenspel 
 

Uiteraard kunnen de teams ook gewoon worden samengesteld, maar dit is misschien nog een 

leukere manier van ‘teambuilding’ De begeleider of leerkracht telt evenveel liedjeskaartjes als er 

deelnemers zijn en zorgt dat verschillende titels eerlijk verdeeld zijn. De kinderen trekken nu één 

voor één een kaartje. De bedoeling is nu dat ze allemaal het liedje op hun kaartje zingen en zo 

hun teamgenoten zoeken. Na een minuutje of twee zullen de teams elkaar gevonden hebben. De 

ploegen zijn nu verdeeld en krijgen een eigen mascotte. In de spelkoffer vind je een staart, een 

masker, oortjes en een neusje. Het team dat als eerste volledig was, mag als eerste kiezen. Kies 

nu nog een ploegleider, die dit verkleedstuk mag aandoen en het spel kan beginnen.   

 

Wekkerspel 
 

Eikelmuizen en andere dieren die een winterslaap houden, moeten perfect kunnen inschatten 

wanneer het de ideale periode is om in de lente wakker te worden. Als je te vroeg bent, is er niet 
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genoeg eten en kan het soms nog erg koud worden. Als je te laat bent, zijn de beste nestplaatsen 

en de leukste partners al ingenomen door iemand anders. 

Ieder team maakt een kring door elkaar de handen te geven. De deelnemers doen hun ogen dicht. 

Het is de bedoeling om in te schatten hoe lang een minuut duurt. De begeleider geeft het startsein 

en draait de zandloper om. De deelnemers tellen in zichzelf tot ze aan een minuut zitten en steken 

dan de handen omhoog. Het moment dat  iedereen in het team de handen omhoog heeft, wordt 

door de begeleider of leerkracht genoteerd. Het team dat het dichtst bij de minuut zit, mag het 

spel beginnen.  

 

Wormenspel 
 

Eén van de spelers krijgt een blinddoek om en neemt een pen in de hand. De leraar of begeleider 

schrijft 4 woorden op een blaadje. Een tweede speler neemt de hand van de geblinddoekte speler 

en schrijft het eerste woord op een blad papier.  Nu moet de geblinddoekte speler raden welk 

woord hij geschreven heeft.  Daarna mag je met het tweede woord proberen. Het team krijgt 1 

minuut de tijd om zoveel mogelijk (maximum 4) woorden te raden. Je ontvangt evenveel 

voedselkaarten als het aantal woorden dat geraden is. 

 

Huisjesspel 
 

De opdracht is simpel. Bouw een zo hoog mogelijk kaartenhuisje. Je mag allemaal samenwerken 

of ieder mag voor zich proberen. We kijken naar het aantal verdiepingen. Je krijgt evenveel 

voedselkaarten als het aan tal verdiepingen van het hoogste kaartenhuisje.  

Let wel op! Je krijgt slechts 1 minuut de tijd. 

 

Spinnenspel 
 

Zouden spinnen nooit men hun pootjes in de knoop geraken? Dat moeten we zeker eens testen.  

Dit spel speel je tegen het team dat na jouw aan de beurt komt. Er zijn maximum 3 

voedselkaarten te verdienen. Zorg wel voor een gelijk aantal spelers. Vraag desnoods versterking 

aan iemand uit een ander team.  De spelers van ieder team gaan schouder aan schouder op een rij 

staan. Strek je armen gekruist vooruit en kruis je armen die van je buur. Deze tekening maakt 

duidelijk hoe we dit bedoelen.   

 

 

 

 

 

 

 

Ieder team krijgt drie knikkers die één voor één via alle handen aan de andere kant van de rij 

moeten geraken. Als de eerste knikker vertrokken is, mag de volgende direct achterna komen. 

Een knikker die valt mag niet opgeraapt worden. Het team dat het eerst zijn knikkers heeft 

overgeheveld, wint de voedselkaarten. (Evenveel kaarten als het aantal knikkers dat heelhuids 

aan de overkant geraakt is) 



 

 42  

Partnerspel 
 

Alle kinderen gaan in een cirkel zitten en sluiten de ogen. De leerkracht komt rond en geeft 

iedere deelnemer een tik op de rug. Eén deelnemer krijgt twee tikken. Dit is de partner voor het 

team dat aan beurt is.  Alle kinderen van dit team mogen nu bij iemand op schoot gaan zitten. 

Wie bij de partner gaat zitten krijgt een dikke knuffel. Bij alle andere kinderen krijg je een zachte 

kneep in je billen. Iedere speler van het team mag één keer proberen. Als de partner  niet 

gevonden is, dan moet je wachten tot de volgende beurt om opnieuw te proberen. Onthoud dus 

heel goed bij wie er al iemand gaan zitten is. Op die manier heb je zeker binnen de drie beurten je 

partner gevonden. Als de partner gevonden is mag je nog eens gooien met de teerling. 

 

Staartenspel 
 

Alle deelnemers van je team krijgen een staart. Dit is een touwtje met een spijker aan. Bind het 

touw rond je heupen en laat de spijker tussen je benen bengelen. Probeer de spijker in een flesje 

te mikken dat op de grond staat. Er is maar 1 flesje voor het hele team, dus spreek je best een 

volgorde af wie eerst mag proberen.  Je team krijgt 1 minuut tijd om zoveel mogelijk spijkers in 

de fles te mikken. Iedere spijker die erin gaat is een babykaartje waard. Je handen niet gebruiken! 

 

Nestspel 
 

Om een nest te maken zal je genoeg bouwmaterialen moeten verzamelen. Alle teams spelen dit 

spel tegen elkaar. Trek ergens een lijn op de grond. Hierop worden naast elkaar 4 pluimpjes 

gelegd. Elk team heeft zijn eigen kleur. Iedere speler mag 1 keer blazen om het pluimpje zo ver 

mogelijk te krijgen. In de teams met een speler minder mag er één iemand een extra keer blazen. 

Het team dat het verst geraakt, is de winnaar en mag als eerste verder spelen. 

 

Babyspel 
 

Eikelmuisbaby’s zijn heel kwetsbaar en de moeders moeten goed voor hen zorgen. Daarom is het 

belangrijk om je eigen jonkies te herkennen. De dieren doen dit meestal op de geur. Je zal moeten 

bewijzen dat jullie goede moeders zijn en je eigen baby’s kunnen herkennen. 

Alle deelnemers doen hun schoenen aan en leggen die op een grote hoop.  

Doe alle spelers van het team dat de opdracht moet volbrengen een blinddoek om. Zij hebben nu 

1 minuut de tijd om zonder te kijken hun eigen schoenen terug te vinden. Hoeveel babykaarten er 

worden verdiend per schoen kan je best vooraf afspreken. Bij grote teams heb je bijvoorbeeld 2 

schoenen per babykaart nodig en bij kleinere ploegen is bijv iedere schoen een babykaart waard. 

(Eikelmuizen krijgen normaal 2 tot 8 jongen met een gemiddelde van 5-6) 

 

Sprinkhanenspel 
 

Eén speler wordt geblinddoekt en krijgt 4 ballen. Hij/zij moet proberen de ballen in de spelbox te 

gooien, die 2-4 meter verder opgesteld wordt. De andere teamleden moeten aanwijzingen geven. 

Om het een beetje spannender te maken, draai je de speler eerst een keer of twee rond. Je krijgt 1 

minuut de tijd om je 4 ballen te gooien. Iedere bal die in de box gaat, is een voedselkaart waard. 
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Appelspel 
 

Eén speler wordt geblinddoekt. De andere spelers gaan allemaal achter elkaar op een rij staan. De 

achterste van de rij draait zich om en doet dan twee passen vooruit. Hij of zij staat dus met het 

gezicht naar de andere richting. De begeleider speldt 10 wasknijpers op de kledij van deze speler. 

Hij of zij is de appelboom. De geblinddoekte speler neemt plaats tussen de appelboom en de rest 

van het team. Hij/zij haalt nu een appel (wasknijper) van de boom, draait zich om en laat de 

wasknijper aan de eerste van het rijtje zien. Is het een rode dan zegt deze “Mmmm!” en wordt 

deze op het rechteroor gespeld. Is het een andere kleur dan roept die “jakkes!” en wordt die op 

het linkeroor gespeld. (voorzichtig, want wasknijpers op je oren kunnen pijn doen!) Dan gaat 

deze speler opnieuw aansluiten aan de andere kant van de rij.  De geblinddoekte speler neemt nu 

een volgende appel van de boom en toont die aan de tweede persoon in het rijtje, enz 

Het is de bedoeling zoveel mogelijk rijpe (rode) appels te vinden, waarvoor je telkens 1 

voedselkaart krijgt.  Je krijgt een minuut de tijd. Een appel die valt mag niet meer opgeraapt 

worden! 

 

Saaie perenspel 
 

De spelers van het team gaan allemaal op een rijtje staan.  Ieder trekt een elastiekje over zijn/haar 

hoofd tot net onder de neus en oren. De eerste in rij probeert nu het elastiekje tot rond zijn/haar 

nek te krijgen door gekke bekken te trekken. Wanneer de eerste dit heeft volbracht, mag de 

tweede verder gaan, enz. Je team krijgt welgeteld 1 minuut de tijd. Voor iedere elastiekje dat 

beneden is geraakt krijg je een voedselkaart.   

 

Nootjesspel 
 

Een diep bord en een flesje worden 2 meter uit elkaar gezet. In het bord leg je evenveel knikkers 

als er spelers in het team zijn. Iedereen doet 1 schoen en 1 kous uit en probeert met de tenen een 

knikker in het flesje te krijgen. Als ze tussenin ergens vallen, mogen ze niet meer opgeraapt 

worden. Je krijgt 1 minuut de tijd. Voor iedere knikker die in het flesje is geraakt, krijg je een 

voedselkaartje.  
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10.6. Bijlage:  Educatieve folder “Gebolder op zolder”  

 

 

10.7. Bijlage: Eikelmuiswaarnemingen in Oost-Vlaanderen 

 

Gevoelige informatie. 

10.8. Bijlage: Locaties  van de eikelmuisnestkasten in Oost-Vlaanderen 

 

Gevoelige informatie. Bescherming van de privacy 
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