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Verspreiding en monitoring van en beschermings-
maatregelen voor de eikelmuis (Eliomys quercinus) 

in Limburg, met bijzondere aandacht voor Kortessem

Eindverslag samenwerkingsovereen-
komst “Eikelmuis” 2007. Dit pro-
ject kwam tot stand in samenwer-
king met de provincie Limburg in 
het kader van LIKoNa (Limburgse 
Koepel voor Natuurstudie) en de 
Gemeente Kortessem in het kader 
van het GaLS-project.
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De eikelmuis of “fruitratje” is met haar schattige snoetje, zwarte zorro-masker en lange plui-
zige staart zonder twijfel één van de meest herkenbare en aaibare knaagdieren uit onze Vlaamse 
natuur. op aangeven van zoogdieronderzoekers uit binnen- en buitenland, die opmerkten dat 
fruitratjes steeds schaarser worden, ging de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt Studie op 
zoek naar zoveel mogelijk waarnemingen in de provincie Limburg, waar van oudsher eikel-
muizen voorkomen. Via oproepen in allerhande tijdschriften, mailings en niet minder dan 
520 interviews met mensen die de soort ooit gezien zouden kunnen hebben, verzamelden 
we 152 nieuwe verspreidingsgegevens, haast allemaal uit het lemige zuiden van de provincie.
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Habitatdegradatie: mantelzoomvegetaties langs bosran-
den verdwijnen

Helaas moesten wij toch vaststellen dat 
de overvloed van weleer er nu niet meer 
is. Verschillende waarnemers meldden 
dat de soort vroeger veel algemener was 
dan dat nu het geval is. De belangrijkste 
reden van deze achteruitgang is hoogst-
waarschijnlijk de degradatie van het 
habitat. Vooral hoogstamboomgaarden 
hebben aan areaal moeten inboeten. 
ook hagen en houtkanten, knotwil-
genrijen en mantel- en zoomvegetaties 
langs bosranden staan onder druk, waar-
door deze knaagdieren hun leefgebied 
steeds verder zien inkrimpen.

Zelfs de menselijke omgeving is sterk ver-
anderd. Woonhuizen worden hermetisch 
afgesloten, zodat ze ongeschikt worden
als overwinteringsplaats, stallen en schuurtjes worden steriele bouwsels zonder schuilmogelijkheden 
en tuinen worden beheerd als saaie perkjes, waar wilde dieren voedsel noch schuilplaats vinden.
Selectieve verdelging gebeurt zelden, maar regelmatig worden eikelmuizen het slachtoffer van de wil-
lekeurige bestrijding van ratten en muizen. 
Groeiende populaties van bosuil en steenmarter kunnen misschien extra druk uitoefenen op de slin-
kende populaties eikelmuizen, maar het zijn vooral de onnatuurlijk hoge dichtheden aan huiskatten 
die de soort parten spelen.

Hoopgevend is wel dat deze problemen al jaren door de natuurbehoudswereld worden aangekaart en 
dat er hier en daar ook werk gemaakt wordt van landschapsherstel, natuurlijke tuinen enzomeer. Voor 
de eikelmuis zullen we ondanks dat toch een serieus tandje moeten bijsteken. In dit rapport stellen 
we een aantal – meestal vrij eenvoudig uit te voeren – maatregelen voor die de eikelmuispopulatie 
positief kunnen beïnvloeden.
als aaibare soort heeft de eikelmuis bovendien ook heel wat troeven om mensen dichter bij de natuur 
te brengen en enkele natuurthema’s – zoals habitatverlies en -versnippering – beter te illustreren. 
Bovendien kan deze slaapmuis een paraplufunctie vervullen voor andere soorten van hoogstamboom-
gaarden, kleine landschapselementen en bosranden, natuur rondom het huis, …, die mee kunnen 
profiteren van de genomen beheermaatregelen.

om de situatie van de eikelmuis gedurende de volgende jaren beter op te volgen, werden verspreid 
over 11 studiegebieden 165 nestkasten opgehangen plus nog eens een 100-tal in particuliere tuintjes 
en kleinere natuurgebieden. De Gemeente Kortessem deed hier in het kader van het GaLS-project nog 
eens 50 stuks bij. Deze zullen in de loop van de volgende jaren tot twee keer per jaar gecontroleerd 
worden door de beheerders of eigenaars van de natuurgebieden en tuinen. Een eerste gedeeltelijke 
controleronde leverde reeds verschillende eikelmuisnesten op.
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In eigen land willen we alvast zoveel mogelijk te weten komen over de leefgewoontes en vooral ook 
over de verspreiding en mogelijke bedreigingen van deze dieren. Deze kennis zal een cruciale rol spelen 
om het voortbestaan van de eikelmuis in Vlaanderen veilig te stellen. 

De eikelmuis of “fruitratje” is met 
haar schattige snoetje, zwarte zor-
ro-masker en lange pluizige staart 
zonder twijfel één van de meest her-
kenbare en aaibare knaagdieren uit 
onze Vlaamse natuur. De grote oren 
en bolle ogen zijn typisch voor de 
meeste nachtelijke jagers. ook de 
gewoonte van deze slaapmuis om 
warmpjes opgerold een maandenlan-
ge winterslaap te houden, roept een 
onweerstaanbare gezelligheid op. Het 
is in deze toestand dat de diertjes vaak 
ontdekt worden, in vogelnestkastjes, 
schuurtjes of op koele, niet te droge 
zolders.

als je de recente Vlaamse Zoogdierenatlas naleest, lijkt 
het erop dat de eikelmuis het goed doet in Vlaanderen. 
Maar deze gegevens zijn het totaal van een vrij lange 
periode (1987 tot 2002) en allerlei signalen die we her 
en der opvangen, doen ons geloven dat niets minder 
waar is. Daar waar men vroeger heel regelmatig fruitrat-
jes in nestkasten en bij fruitboeren aantrof, zijn die nu 
(zo goed als) verdwenen. En dit is blijkbaar geen Vlaams 
maar een Europees fenomeen. op het zesde internatio-
nale slaapmuizencongres (20-24/9/05, Siedlce, polen) 
werd een oproep gedaan om voor zoveel mogelijk 
Europese landen informatie bijeen te brengen over de 
status van de eikelmuis. Deze soort gaat in vele landen 
achteruit of er zijn onvoldoende gegevens beschik-
baar om beschermingsmaatregelen te kunnen nemen 
indien nodig. Daarom werd vanuit het congres een brief 
geschreven naar de commissies van de Bernconventie 
en de Habitatrichtlijn om aan te dringen op actie en een 
hogere beschermingsstatus te geven aan de eikelmuis 
(en evengoed alle andere slaapmuizen).
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Eikelmuizen worden vaak aangetroffen in vogelnestkastjes

Verkem et al. (2003)
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2. Doelstellingen
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2.1. actuele en historische verspreiding nagaan

2.2. oorzaken van de achteruitgang onderzoeken

2.3. Beschermingsmaatregelenpakket uitwerken

om de vermoedelijke achteruitgang van de eikelmuis en mogelijke geografische verschillen hierin 
aan te tonen, is het onontbeerlijk om zoveel mogelijk oude en recente waarnemingen te verzamelen. 
aangezien het fruitratje een vrij opvallende en welgekende diersoort is, kan men via interviews, oproe-
pen in de media en artikels in tijdschriften vrij betrouwbare informatie bekomen.

Hoewel de achteruitgang zich op een grote (Europese) schaal afspeelt, kunnen lokale verschillen deze 
evolutie in de hand werken of vertragen. Daarom willen we bekijken welke plaatselijke trends een 
weerslag kunnen hebben op de verspreiding en de evolutie van de eikelmuispopulatie.

pas wanneer de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang benoemd zijn, kunnen ook effectief 
maatregelen genomen worden. ongetwijfeld zal een deel daarvan reeds worden nagestreefd in 
bestaande natuurbehoudprojecten, maar een kleine bijsturing in functie van de eikelmuis kan de soort 
zonder veel extra inspanningen ten goede komen. Het is dan ook onze bedoeling om in grote lijnen uit 
te schrijven hoe bestaande initiatieven nog eikelmuisvriendelijker gemaakt kunnen worden en welke 
extra inspanningen er kunnen geleverd worden om de soort er bovenop te helpen.

2.5. potentiekaart voor Kortessem opmaken

In het kader van het GaLS-project (Gemeenten adopteren Limburgse Soorten) wordt voor Kortessem 
een gemeentelijk soortbeschermingsplan voor de eikelmuis opgesteld. Naast inhoudelijke input wil-
len wij vooral ook de potenties en het voorkomen van de eikelmuis in deze gemeente inventariseren 
en dit in een potentiekaart verwerken. 

2.4. Monitoring opstarten

Uit voorgaand onderzoek in oost-Vlaanderen bleek dat nestkasten een efficiënt middel zijn om de 
aanwezigheid van eikelmuizen in een gebied vast te stellen en op te volgen. Wij willen hier dan ook 
gebruik van maken om de eikelmuispopulaties in natuurgebieden en natuurlijke tuinen in Limburg te 
monitoren.
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3. De slaapmuizen
(Gliridae)
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De tweede slaapmuizensoort in Vlaanderen is 
de hazelmuis

3.1. Waar komt deze naam vandaan?

De eikelmuis behoort tot de familie van de slaapmuizen. Zoals de naam al doet vermoeden, houden 
slaapmuizen een winterslaap. Deze loopt meestal van oktober tot april, maar is sterk afhankelijk van 
het klimaat waarin ze leven. De dieren rollen zich helemaal op en teren op een vooraf aangelegde 
vetvoorraad. De winterslaapplaats moet vooral goed beschut, maar ook voldoende vochtig zijn om 
uitdroging te vermijden. tijdens de winterslaap wisselen lange periodes van inactiviteit zich af met 
korte wakkere periodes van ongeveer een etmaal, tijdens dewelke er – soms vrij luidruchtig – ontlast 
en gedronken wordt.

De slaapmuizen of Gliridae zijn een zeer oude familie van nauw verwante knaagdieren. De eerste 
fossiele resten van deze dieren stammen uit het tertiair (65 miljoen jaar geleden). Vele soorten ver-
schenen en verdwenen in de loop van de geschiedenis. Belangrijkste oorzaken van hun verdwijnen zijn 
waarschijnlijk klimatologische veranderingen, die ontbossing en savannevorming tot gevolg hadden, 
en anderzijds de opkomst van de familie van de muizen en ratten, de Muridae. In het Nederlandse 
plaatsje Brielle werden in 2001 nog de fossiele resten gevonden van een onbekende eikelmuis, die 
door de ontdekker tot Eliomys briellensis gedoopt werd. De soort leefde hier zo’n anderhalf miljoen 
jaar geleden. 

3.2. Korte geschiedenis van de slaapmuizen

Gliridae kunnen tegenwoordig worden aan-
getroffen in afrika, Europa, Centraal- en 
Zuidwest-azië en Japan. In Europa komen 
vier verschillende soorten slaapmuizen 
voor: de bosslaapmuis (Dryomys nitedu-
la), de relmuis (Glis glis), de hazelmuis 
(Muscardinus avellanarius) en de eikelmuis 
(Eliomys quercinus). In België komen enkel 
de drie laatste voor, en in Vlaanderen enkel 
de eikelmuis en de hazelmuis (de versprei-
ding van de relmuis beperkt zich tot de 
Gaume-streek). In Noord-afrika en het 
Midden-oosten leeft de woestijnslaap-
muis (Eliomys melanurus), waarvan lange 
tijd gedacht werd dat het dezelfde soort 
was als de eikelmuis.
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Slaapmuizen zijn met de geschiedenis van 
Europa verweven. De Romeinen beschouw-
den relmuizen als een ware delicatesse, die 
op hun uitgebreide feesten werden geser-
veerd. Ze bewaarden de dieren levend in 
speciale kruiken (gliraria) en apprecieerden 
vooral hun capaciteit om veel vet op te 
slaan voor de winterslaap. Dit kwam de 
smaak en voedingswaarde ten goede. Ze 
waren zo gesteld op hun eigen keuken dat 
ze de dieren over heel Europa versleepten 
en zelfs in Engeland importeerden (van-
daar de Engelse naam “edible dormouse”). 
ook de eikelmuis onderging hetzelfde lot, 
zij het in mindere mate.

De drie Belgische slaapmuizen worden in de volksmond allemaal wel eens “zevenslaper” genoemd, 
hoewel die naam eigenlijk exclusief voor de relmuis bedoeld is. In oude publicaties wordt ook wel eens 
de naam “tuinslaapmuis” gebruikt voor de eikelmuis, naar analogie met het Duitse “Gartenschläfer” 
en het Engelse “garden dormouse”.

Bovendien worden de soorten zelfs door natuurliefhebbers wel eens door elkaar gehaald. Zowel in 
Sint-agatha-Berchem als in Bertem bleken de vermeende hazelmuizen eigenlijk eikelmuizen te zijn. 
Natuurpunt Rode (Vlaams-Brabant) vermeldt op haar website het voorkomen van de relmuis in het 
natuurgebied Kwadebeekvallei, terwijl het ook hier over de eikelmuis gaat. ook tijdens de interviews 
in Limburg benoemden de ondervraagden onze eikelmuisfoto af en toe als hazelmuis of relmuis.

Eigenlijk is de eikelmuis nog het beste gekend als “fruitrat” of “fruitmuis”, in het Brabantse ook als 
“sluiper(ke)” en in Limburg vooral ook als “slaperke”, “sluiperke”, “sleuperke”, “sloaperke” of “sle-
perke”. Hier en daar spreekt men ook over “slaaprat” (Ieper, Vlaamse ardennen, Limburg), “duinrat” 
(oostduinkerke), “slaapmuis” (Limburg), “boomratje” (Limburg) en zelfs “alpenrat” (Balegem).
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Relmuizen vind je in België enkel in de Gaume-streek

3.3. De grote spraakverwarring

In verschillende streken rond de Middellandse Zee worden deze dieren nog steeds gegeten. In Slovenië 
zijn zelfs verscheidene musea gewijd aan de slaapmuizenjacht (vooral relmuis), maar ook in sommige 
delen van Italië en Corsica worden de dieren nog bejaagd. Daarnaast wordt ook de pels gebruikt in de 
bonthandel.
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4. De eikelmuis
(Eliomys quercinus)
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Verspreiding van de eikelmuis in Europa

4.1. Verspreidingsgebied en ondersoorten

De eikelmuis is een Europese soort, maar het zwaartepunt van haar verspreiding ligt in West-Europa. 
Vlaanderen ligt aan de uiterste noordgrens van het westelijke verspreidingsgebied. Momenteel wor-
den negen nog levende ondersoorten onderscheiden, waarvan E. q. quercinus voorkomt in het groot-
ste deel van Europa. De overige ondersoorten zijn zeer beperkt in hun verspreiding en zeldzaam:

     E. q. lusitanicus (Zo-Spanje)
     E. q. pallidus (Italië en Sicilië)
     E. q. sardus (Sardinië)
     E. q. ophicusae (Formentera)
     E. q. liparensis (Lipari)
     E. q. dalmaticus (Kroatië)
     E. q. gymnesicus (Mallorca en Menorca)
     E. q. dichrurus (Sicilië)

op de Britse eilanden werden de dieren ooit geïntroduceerd door de Romeinen, maar deze popula-
ties hebben niet standgehouden. Vooral in het oosten van haar verspreidingsgebied lijkt de eikelmuis 
achteruit te gaan. In 1989 werd reeds aangegeven dat ze erg zeldzaam was geworden in tsjechië, 
Slowakije, polen en Finland. In Litouwen is de soort mogelijk uitgestorven. 

op de meest recente Rode Lijst van de IUCN wordt de eikelmuis als “kwetsbaar” omschreven. Volgens 
de auteurs is bijna geen enkel ander knaagdier in Europa recent zo sterk achteruit gegaan.
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In principe kan geen enkel ander inheems knaagdier met deze kleurrijke slaapmuis verward worden.

Met haar lichaamsgrootte van 10 tot 17 cm en een staart die nog eens bijna even lang is, is de eikel-
muis heus geen klein beestje. De mannetjes zijn gemiddeld iets groter en zwaarder dan de wijfjes. 
Het lichaamsgewicht is erg afhankelijk van het seizoen en kan variëren van een magere 45 tot een 
vette 140 g. De grootte van de dieren is gecorreleerd met het klimaat (temperatuur) en neemt toe 
van noord naar zuid.

Het kleurenpatroon van de vacht is vrij opvallend. De bruine tot grijze bovenzijde gaat via een haar-
scherpe grens over in een lichtbeige tot witte buikzijde en wangen. Zelfs de voor- en achterpootjes 
hebben deze uitgesproken kleurverdeling. Het zwarte masker loopt van aan de snorharen op de snuit 
tot een eindje achter de oren. Jonge dieren krijgen al heel vroeg hun typische pakje, maar zijn door-
gaans grijzer gekleurd. 

Naast dat onmiskenbare kleurenpatroon valt ook dadelijk de lange staart op. In tegenstelling tot bij 
de bruine rat en andere ware muizen is deze dicht behaard en eindigt hij in een zwart-witte pluim of 
penseel. Het is een echt pronkstuk, dat de dieren in staat stelt om hun evenwicht te bewaren tijdens 
hun duizelingwekkende klimpartijen. Maar het venijn zit hem vaak in staart en dat is bij de eikelmuis 
niet anders. als ze door één of andere belager gegrepen worden, dan kan de staart afbreken of de 
staarthuid met pluim loskomen. Dit brengt de jager zo in verwarring dat de fruitrat er vliegensvlug 
tussenuit kan muizen. Ze moet dan soms wel met een stompje verder door het leven, maar het alter-
natief was toch nog minder aanlokkelijk…
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De eikelmuis is onmiskenbaar omwille van haar mooie kleurenpatroon

4.2. Lichaamskenmerken
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De rechteronderkaak van een eikelmuis
(http://www.vertebradosibericos.org/mamiferos/

identificacion/eliqueid.html)
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De grote oren en bolle ogen zijn typisch voor de meeste nachtelijke jagers. Ze stellen hen in staat om 
hun prooien efficiënt en exact te lokaliseren.

om die prooidieren te vermalen, hebben 
slaapmuizen – net als ware muizen – een 
soort knobbelkiezen, maar in plaats van 
echte knobbels bestaat het kauwvlak uit 
dwarsrichels. Zowel in de boven- als de 
onderkaak zitten vier paar kiezen, in tegen-
stelling tot drie bij de ware muizen. Schedels 
van slaapmuizen vallen dan ook dadelijk op 
bij braakbalpluizers. In de onderkaak zit 
meestal ook een “venster”.
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4.3. Biotoop en voedselkeuze

op het eerste zicht lijkt de eikelmuis niet zo kieskeu-
rig wat haar leefgebied betreft. Vooral een voldoende 
groot voedselaanbod en genoeg schuilmogelijkheden 
zijn belangrijk. Bij ons verkiezen ze vooral structuurrijke 
loofbossen, bosranden met braamstruwelen, hoog-
stamboomgaarden en brede houtkanten. Buiten ons 
vlakke land zoeken ze echter ook vaak rotspartijen op 
en komen ze zelfs voor in naaldbossen. andere vind-
plaatsen zijn dichte duinstruwelen en -bossen, parken 
en tuinen, ruïnes en de Limburgse mergelgroeven.

Haar voorliefde voor fruit en beschutte 
plaatsen om de winterslaap door te bren-
gen, bracht de eikelmuis al gauw in de woon-
omgeving van de mens. Verwaarloosde 
schuurtjes, zolders en tuinhuisjes bieden 
een ideale slaapplaats. Vaak kunnen ze 
hier net vóór het begin van hun winter-
slaap hun buikjes nog vol eten met fruit en 
noten, die vroeger op geen enkel boerenerf 
ontbraken en ook in vele particuliere tuin-
tjes groeiden.

Een detailtekening van de kiezen
(http://www.zoogeo.ulg.ac.be/lerot-main.htm)
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Bosranden met braamstruwelen zijn 
ideaal voor de eikelmuis

oude boerderijen bieden schuilplaats aan allerlei 
dieren, ook eikelmuizen
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Geen enkele fruitsoort wordt gemeden, maar de dieren 
hebben een voorkeur voor gevarieerde boomgaarden 
met zowel vroeg als laat fruit en schuilmogelijkheden in 
aangrenzend bos of houtkant. Fruitratjes zijn vrij kies-
keurige eters en richten hun knaagbezigheden vooral op 
het rijpe fruit aan de zonbeschenen hoogste takken. Ze 
bijten daar dan kleine muizenhapjes uit en gaan overal 
eens van proeven. Ze kunnen lokaal dan ook best wel wat 
schade aanrichten. Echte plagen worden eigenlijk zelden 
gemeld. Daarvoor is hun voortplantingssysteem wat te 
traag. Lokaal kunnen ze soms wel vrij talrijk voorkomen, 
maar in Vlaanderen nemen particuliere eigenaars van 
hoogstamboomgaarden met oude Reinetten, jefkespe-
ren en ander fraais de fruitratjes er meestal graag bij. 

Uiteraard kunnen ze ook in de natuur hun zoete verslaving verzadigen. Vruchten van bosbes, braam, 
zoete kers, sleedoorn, kornoelje, meidoorn, hondsroos en allerlei andere bosvruchten staan op hun 
menu. Spaanse onderzoekers melden dat ze ook verzot zijn op honing. Hoewel de dieren ook bij ons 
soms in bijenkorven worden aangetroffen (tervuren 1985, Leeuwergem 2005, Nederlands Limburg 
2007), hebben wij geen aanwijzingen dat ze van het vloeibare goud smullen. Ze maken blijkbaar 
vooral gebruik van de beschutting en isolatie in de korf om hun nest te maken of een veilige winter-
slaap te houden. Een Nederlandse imker vermoedde dat ze ook van het bijenbroed aten, maar heeft 
daarvoor geen concrete bewijzen.

Nochtans is die beruchte fruitrat helemaal geen exclusieve fruiteter. Dierlijk voedsel vormt de groot-
ste brok in haar dieet. Huisjesslakken, wormen, spinnen, insecten en allerlei andere ongewervelden 
zijn dagelijkse kost. Zelfs jonge vogels, eieren, amfibieën en reptielen worden niet gemeden. ook van 
“rood vlees” zijn eikelmuizen niet vies. Enkele jaren geleden waren Vlaamse onderzoekers nog getuige 
van de “moord” op en consumptie van een bosmuis en ook andere specialisten signaleerden reeds dat 
ze wel eens een huis- of bosmuis lusten.
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Veel voedselplanten voor eikelmuis: Gelderse roos, kardinaalsmuts, meidoorn, ...

Eikelmuizen proeven graag van allerlei 
fruit
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Nestkasten worden vaak volgepropt 
met nestmateriaal
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Een eikelmuislatrine in een nestkast

Eikelmuizen overwinteren soms in nestkasten
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Slaapnesten stellen meestal niet zo heel veel 
voor, in tegenstelling tot de goed uitgebouwde 
kraamnesten. Boomholtes en nestkasten wor-
den vaak volgepropt met nestmateriaal (zoals 
mos en in mindere mate ook gras en bladeren). 
ook winternesten worden goed geïsoleerd.
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propere beestjes zijn die sluiperkes niet 
echt. De nesten worden zwaar bevuild met 
uitwerpselen. Nestkasten die door eikel-
muizen worden bewoond, zijn dadelijk her-
kenbaar aan de forse stronten aan de ingang 
en op het dak. Deze zijn duidelijk groter 
dan die van de andere muizensoorten. De 
keutels van bosmuis en rosse woelmuis zijn 
amper een halve cm (max. 7 mm) lang, ter-
wijl die van de eikelmuis 7-15 mm zijn. Verse 
uitwerpselen van eikelmuis zijn vaak opval-
lend “smeuïg”. In frequent gebruikte nesten 
worden ze geconcentreerd in latrines.

om de winter en andere ongunstige periodes door 
te komen, gaan de slaapmuizen in een diepe slaap, 
die in het vakjargon “torpor” wordt genoemd. alle 
lichaamsfuncties worden dan op een zeer laag 
pitje teruggeschroefd. In onze streken duurt de 
winterslaap (hibernatie) normaal van half oktober 
tot half april, maar een late herfst of vroege lente 
kan deze slaap sterk inkorten.

4.4. Verblijfplaatsen en winterslaap

Nest- en verblijfplaatsen moeten vooral 
beschutting bieden tegen weer en wind en aller-
lei belagers. oude nesten van vogels (vooral 
lijsterachtigen) worden vakkundig tot een knus 
bolletje omgebouwd. Boomholtes en rotsnis-
sen zijn een veilige thuis, evenals steenhopen en 
houtstapels. Daarnaast maken ze vrije nesten in 
struiken, meestal vooral opgebouwd uit mos. In 
menselijke omgeving vinden de dieren ook vaak 
een ideale schuilplaats. Zolders, schuurtjes, 
tuinhuisjes, valse plafonds, spouwmuren, rol-
luikkasten, (vogel)nestkasten, bijenkorven, …: 
de mogelijkheden lijken haast onuitputtelijk.
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Een originele winterslaapplaats voor een familie eikel-
muizen: een ongebruikte tafelade
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ook in hakselhout overwinteren soms 
eikelmuizen

Winterslapende eikelmuis gevonden in 
een schuurtje in Erpe-Mere

In onze gematigde streken zoeken de dieren 
vaak beschutting in allerlei bouwsels om hun 
winterslaap door te brengen. Lange periodes 
van inactiviteit wisselen zich dan af met korte 
wakkere periodes van ongeveer een etmaal. 
op zolders kunnen ze zich bij het begin of het 
einde van de winterslaap (of wanneer de win-
terslaap uitblijft) tegoed doen aan bewaarfruit 
dat daar wordt gestockeerd. Spijtig genoeg voor 
de eikelmuizen wordt het stockeren van fruit in 
deze tijden, waar elke fruitsoort op eender welk 
moment van het jaar in de winkels ligt, steeds 
minder gedaan.

In de warmere gebieden rond de Middellandse Zee is hoogzomer een minder aangename periode voor 
de dieren. Zij houden dan geen winterslaap maar vaak wel een uitgebreide “siësta” (“zomerslaap” of 
aestivatie) in juli-augustus. De tussenseizoenen zijn hier ook lang genoeg om zich twee keer per jaar 
voort te planten (maart-juni en september-december).

In de zomer worden de nesten meest-
al door solitaire dieren gebruikt, 
hoewel Italiaanse onderzoekers via 
gezenderde dieren vaststelden dat ze 
hun slaapnesten ook kunnen delen. 
tijdens de winterslaap zoeken ze 
vaker elkaars gezelschap op.
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Een wijfje eikelmuis kruipt in het Duivenbos haar nestkast 
in naar haar zes jongen, die na drie weken net hun ogen 
openen

4.6. Voortplanting en overleving

Wanneer de dieren tijdens de laatste helft van april uit hun winterslaap komen, volgt een korte peri-
ode van aansterken. De mannetjes worden territorialer en luidruchtiger. De wijfjes zijn ongeveer om 
de tien dagen vruchtbaar. De paring vindt ergens in mei-juni plaats.
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4.5. Sociale organisatie en activiteit

De overwegend nachtactieve eikelmuizen lopen in de natuur niet echt in hoge dichtheden rond. In 
geschikte biotopen vindt men 3 tot 5,5 dieren/ha. In tegenstelling tot mogelijk échte plaagsoorten als 
de huismuis verloopt hun voortplanting erg traag.

Mannetjes hebben een vrij groot leefgebied van zo’n 7 ha, dat gedeeltelijk overlapt met dat van nabu-
rige mannetjes. Wijfjes hebben een kleiner leefgebied van 3 ha en zijn veel meer territoriaal, vooral 
wanneer ze er met hun jongen op uit trekken. Dan worden geen andere eikelmuizen geduld.

Ieder dier gebruikt verschillende slaapnesten, die gemiddeld zo’n 100 m uit elkaar liggen (dit hangt 
uiteraard sterk af van het leefgebied en het aanbod aan schuilplaatsen).  

Een belangrijk aspect van het sociale leven van de eikelmuis is de vocale communicatie. Hun reper-
toire bestaat uit heel wat verschillende roepen. Krijsen, grommen, blazen, fluiten en smakken zijn 
goede omschrijvingen van de meest voorkomende geluiden. In het voorjaar kunnen de dieren luid 
tekeer gaan om de grenzen van hun territorium af te bakenen en in de nazomer weerklinken hun soci-
ale roepen uit de hoogstamboomgaarden.
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Regelmatig worden eikelmuizen binnenge-
bracht door poeslief, hier eentje uit Zwevegem
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Vervolging door de mens wordt vooral gesignaleerd in streken waar de dieren schade zouden berokke-
nen aan fruit of aan de eieren of jongen van zangvogels in nestkastjes. Verder zijn de dieren regelmatig 
het slachtoffer van de willekeurige vervolging van ratten en muizen. 

Concurrentie hebben eikelmuizen volgens Spaanse onderzoekers vooral te vrezen van zwarte ratten, 
die ook zeer goed kunnen klimmen. De sterk gelijkende bosslaapmuis wordt door de eikelmuis zelf 
weggeconcurreerd op plaatsen waar ze samen voorkomen. De bosslaapmuis is dan waarschijnlijk weer 
iets beter bestand tegen de extremere koude van een continentaal klimaat. Haar verspreidingsgebied 
strekt zich uit van oostelijk Europa tot ver in Mongolië. 

In winterslaap gaan is dikwijls een riskante onderneming. tijdens strenge winters bestaat de kans dat 
de dieren doodvriezen, maar ook natte, zachte winters kunnen hun tol eisen. Dieren die vroegtijdig 
ontwaken, vinden mogelijk niet voldoende voedsel, waardoor het verhoogde energieverbruik door het 
weer op een hoger peil brengen en houden van hun metabolisme hen fataal kan zijn.

In België wordt vooral de eekhoornvlo Ceratophyllus sciurorum gemeld als ectoparasiet, maar ook 
de vlo Myoxopsylla laverani en de luis Schizophthirus pleurophaeus, die gespecialiseerd zijn op slaap-
muizen, werden aangetroffen.

Na een draagtijd van drie tot vier weken brengen zij gemiddeld vier (twee tot acht) jongen ter wereld. 
Deze worden kaal en blind geboren. In deze fase zijn ze erg kwetsbaar en de moeder zal haar kleintjes 
bij de minste onraad verhuizen. Een dame uit Herselt was daar in 2006 nog getuige van en ook onze 
eigen observaties bevestigen dit. Het duurt een drietal weken vooraleer de oogjes open gaan en nog 
twee weken later neemt het wijfje haar kroost mee op sleeptouw door haar territorium (eerst in kara-
vaan, daarna gaan ze meer en meer hun eigen weg). Ze blijft hen dan nog wel een tijdje zogen en leert 
hen om hun eigen kostje bij elkaar te zoeken. In koudere streken groeien de jongen sneller dan in het 
zuiden om sterk genoeg de winter in te gaan. Ze blijven meestal samen tot na de winterslaap. Hun 
levensverwachting bedraagt een drietal jaar. In gevangenschap bereikte een diertje ooit de gezegende 
leeftijd van 5,5 jaar.

De belangrijkste natuurlijke predatoren van eikelmuizen zijn uiteraard de nachtactieve roofvogels en 
zoogdieren. onze uilen, van de kleine steenuil tot de majestueuze oehoe, zullen een sappige eikelmuis 
zeker niet laten lopen als de kans zich aanbiedt. Door hun relatief lage dichtheden vormen eikelmui-
zen bij ons echter slechts een zeer klein aandeel in het dieet van deze jagers. Voor kerkuil is dat bv. 
0,03 % van het aantal prooidieren in braakballen (gegevens uit 1986-1997).

Steen- en boommarter zijn allebei in staat 
om eikelmuizen door bomen en struiken 
te achtervolgen, terwijl hermelijn, bunzing, 
wezel en vos hierin iets minder behendig zijn 
en vooral op de grond foeragerende dieren 
verrassen of nesten plunderen.

In Vlaanderen zijn het waarschijnlijk huiskat-
ten die de grootste druk uitoefenen op de 
eikelmuispopulaties.
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Een bakstenen muur 
vormt geen hindernis 
voor deze behendige 
eikelmuis
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Een eikelmuis verlaat haar schuilplaats op een zolder via een elektriciteitskabel 
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4.7. Mobiliteit

Hoewel eikelmuizen perfect uitgerust zijn om te klimmen, geven verschillende onderzoekers aan dat 
ze het grootste deel van hun tijd op de grond doorbrengen of in ieder geval in de struiklaag onder 2 m. 
Waarschijnlijk vinden ze hier hun favoriete kostje. 

om grotere afstanden af te leggen, verkiezen ze toch om zich klimmend voort te bewegen. 
Verschillende waarnemers geven aan dat ze eikelmuizen over elektriciteitskabels hebben zien rennen, 
zowel over de gewone bovengrondse nutsleidingen in de straat als over de leidingen boven het trein-
spoor. Gladde oppervlakken als beton en beukenschors zijn geen enkel probleem en bakstenen muren 
al helemaal niet. toch zijn ze niet strikt afhankelijk van gesloten biotopen met veel bomen en struiken. 
In tegenstelling tot de hazelmuis wagen ze zich veel vlugger op de grond. Van jonge eikelmuizen is 
geweten dat ze zich vestigen tot op een drietal km van hun geboorteplaats, maar waarschijnlijk zijn 
ze nog veel mobieler.
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4.8. Beschermingsstatus

Europa: Verdrag van Bern 1979, Bijlage III 

Deze conventie verplicht de ondertekenende Lidstaten ertoe maatregelen te treffen om eikelmuispo-
pulaties te behouden, die aangepast zijn aan de lokale omstandigheden, en zelfs te herintroduceren 
indien noodzakelijk voor de instandhouding van de soort.

België: Wet van 20 april 1989 houdende goedkeuring van het 
Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun 
natuurlijk leefmilieu in Europa en van de Bijlagen I, II, III, IV, opge-
maakt te Bern 19 september 1979

België heeft de Conventie van Bern mee onderschreven en ingevoerd via de Wet van 1989, waardoor 
erkend wordt dat de eikelmuis een kwetsbare soort is die bescherming vereist. In de praktijk blijven 
effectieve beschermingsmaatregelen echter uit.

Wallonië: Bijlage 3 van het Decreet van 6 december 2001 als aan-
passing van de Wet van 12 juli 1973 aangaande de bescherming van 
de natuur
Nederland: Flora- en faunawet 2002

In principe komt het erop neer dat zowel Wallonië als Nederland de eikelmuis behandelen alsof ze op 
de bijlage II van de Bern-conventie zou staan. Er worden effectieve beschermingsmaatregelen geno-
men.
“Het is verboden:
1 - de dieren te vangen of opzettelijk te doden in de natuur
2 - de dieren te verstoren, vooral tijdens de voortplanting, de periode dat de jongen afhankelijk zijn, 
de overwintering of migratie
3 - opsluiten, aankopen, ruilen, verkopen of te koop aanbieden is eveneens verboden, evenals het 
vernietigen van de voortplantingssites van zoogdieren
…”

Vlaanderen: niet beschermd!?

aangezien de eikelmuis niet opgenomen is op de bijlagen van de Habitatrichtlijn, is ze in Vlaanderen 
(en ook de rest van België) niet beschermd via het KB van 1980. ook op de Vlaamse Rode Lijst staat 
ze aangeduid als “momenteel niet bedreigd”. Recent onderzoek door Natuurpunt Studie toont echter 
aan de soort plaatselijk sterk achteruitgegaan is. De Rode Lijst-status is dus dringend aan herziening 
toe en extra aandacht voor de soort is zeker niet overbodig.
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5. Verspreiding in
Limburg
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5.1. afbakening van het studiegebied

Dankzij de verspreidingsgegevens die werden verzameld door LIKoNa en de Zoogdierenwerkgroep van 
Natuurpunt Studie hadden wij reeds een vrij goed beeld van het verspreidingsgebied van de eikelmuis 
in Limburg. Dit valt duidelijk samen met het lemige zuiden van de provincie. In de zandige Kempen 
werden deze dieren niet of nauwelijks gemeld. De nieuwe inventarisatie-inspanningen werden dan 
ook toegespitst op de regio waar de soort zich het beste thuis voelt. Dit komt overeen met het zui-
den van Hasselt, Diepenbeek en Bilzen en de gemeentes Nieuwerkerken, alken, Wellen, Kortessem, 
Hoeselt, Sint-truiden, Borgloon, tongeren, Riemst, Gingelom, Heers, Herstappe en Voeren. Dit valt in 
grote lijnen samen met het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren en 
zij waren dan ook een belangrijke partner in het verdere onderzoek.

Het ankerpunt werd de eikelmuis-website www.eikelmuis.be, die we binnen de website van de 
Zoogdierenwerkgroep www.zoogdierenwerkgroep.be ontwikkelden in het kader van de verschillende 
eikelmuisprojecten. Hier kunnen mensen kennismaken met het project, de laatste nieuwtjes erop 
nalezen en hun waarnemingen doorgeven (via een speciaal hiervoor ontworpen invoermodule).

5.2.1. oproepen en artikels

Contactdag LIKoNa
op de contactdag van LIKoNa werd het Eikelmuisproject voorgesteld via een korte mededeling en 
een poster en lanceerden we een oproep om waarnemingen in te sturen en mee te werken.

Info-avond
op 26 maart 2007 werd het project uitgebreid voorgesteld op de regio-vergadering van de Zuid-
Limburgse Natuurpunt-afdelingen. Verscheidene mensen boden hun hulp aan bij het afnemen van 
enquêtes en het hangen van nestkasten.

5.2. Inzamelen van gegevens

om de verspreiding en status in Limburg (en ook de rest Vlaanderen) na te gaan, publiceerden we via 
zoveel mogelijk kanalen heel wat oproepen om waarnemingen in te sturen en om medewerking te 
vragen bij het inzamelen van extra waarnemingen. Dit laatste gebeurde via het afnemen van enquêtes 
en het ophangen van nestkasten.

Website
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Gemeentebesturen

aan de gemeentebesturen binnen het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Haspengouw & 
Voeren werd gevraagd om een korte oproep in hun gemeentelijk tijdschrift te plaatsen. In sommige 
gemeentes gebeurde dit reeds, maar bij andere moet ze nog verschijnen. In ieder geval leverde deze 
methode al wel iets op. Enkele personen vulden de enquête op de website in en tijdens de enquê-
terondes bleek dat heel veel mensen de oproep al gelezen hadden.

pomologia

De Nationale Boomgaardenstichting (NBS) waakt over de diversiteit van onze fruitrassen en stimu-
leert en begeleidt al jaren de aanplant van hoogstamboomgaarden. Deze mensen leken ons dan ook 
de uitgelezen partners om het fruitratje te beschermen. Zij plaatsten graag een oproep in hun leden-
blad “pomologia”. Waarnemingen bleven echter uit.

artikels in tijdschriften doelgroepen

Fruitteeltnieuws

In het vakblad “Fruitteeltnieuws” van het proefcentrum Fruit verscheen op 2 november nog een 
oproep om eikelmuiswaarnemingen door te geven en de enquête op de website in te vullen.

Milieu & Natuur

In het driemaandelijks tijdschrift “Milieu & Natuur” van de provincie Limburg verschenen twee artikels 
met betrekking tot de eikelmuis. Milieu & Natuur 9(1) titelde op pagina 17 “LIKoNa zoekt fruitratjes” 
en in de volgende editie 9(2) gaf Inge Nevelsteen op pagina 18 verdere toelichting in “Gemeenten 
adopteren Limburgse soorten uit de startblokken”.
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Natuurpunt-flitsen

De vrijwilligers van Natuurpunt 
Studie en de Zoogdierenwerkgroep 
en allerlei andere geïnteresseerden 
worden op de hoogte gehouden 
van de lopende projecten via de 
digitale nieuwsbrieven Studie.flits 
en Zoog.flits. In beide nieuwsbrie-
ven werd regelmatig over het pro-
ject bericht (5/02/07, 31/05/07, 
23/8/07, 19/10/07). Dit leverde 
heel wat nieuwe informatie op.

Mailings

Belgisch Ringwerk

Vogelringers doen al jaren intensief onderzoek naar de trek- en verplaatsingsgewoontes van vogels. 
Vooral in de nestkasten van mezen worden(werden) regelmatig eikelmuizen aangetroffen. Ze gebrui-
ken deze als winterschuilplaats of bouwen er zelfs een nest in en brengen er hun jongen in groot. 
Helaas staan ook jonge vogels en eieren op hun menu, zodat ze door de goedmenende ringers vaak 
verwijderd of zelfs gedood werden. ook bij de controle van uilenkasten worden af en toe eikelmuizen 
of resten daarvan aangetroffen. Via een oproep op BE-ring, de mailinglist van de Vlaamse vogelringers, 
en via persoonlijke contacten kwamen we meer te weten over de verspreiding van de eikelmuis.

Kerkuiljongen met eikelmuis als prooi 
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Vogelopvangcentra

De Vlaamse vogelopvangcentra behandelen niet alleen het gevederde volkje, maar regelmatig wor-
den ook andere wilde dieren ter verzorging binnengebracht. alle centra werden aangeschreven met 
de vraag of daar ook eikelmuizen bij zaten en met succes. Eikelmuizen werden vier keer ter verzorging 
aangeboden in opglabbeek.

Rattenbestrijdingsfirma’s en gemeentelijke milieudiensten

aangezien eikelmuizen ook cultuurvolgers zijn, dreigen ze de dupe te worden van de inspanningen die 
worden gedaan om mogelijke pestsoorten te bestrijden. Klemmen en gif werken namelijk niet selec-
tief en vaak doet men niet de moeite om na te gaan welke diersoort overlast veroorzaakt vooraleer tot 
de bestrijding over te gaan. Vooral gif maakt mogelijk veel slachtoffers onder de eikelmuizen, zeker als 
deze zich gevestigd hebben op een zolder of in een schuurtje. om deze veronderstelling te toetsen, werd 
een enquête gehouden bij professionele bestrijdingsfirma’s (zie bijlage xxx[deze bijlage ontbreekt]) en 
gemeentelijke milieu- en groendiensten. Bij de bestrijdingsfirma’s werd echter bijna nooit gelet op 
het voorkomen van eikelmuizen en werd ook nooit melding gemaakt van overlast door deze dieren. 

Na twee oproepen bij de gemeentelijke milieuambtenaars kregen we 25 reacties (op een totaal van 
44 gemeenten, zie bijlage 11.1) en ook hieruit kwam naar voor dat eikelmuizen maar zelden als plaag-
dieren worden gemeld. Enkel in Sint-truiden en Nieuwerkerken werden ooit fruitratten “aangegeven”. 
Wat ons wel verontrust, is de manier van omgang met rodenticiden. In het hoofdstuk over rattenbe-
strijding komen we hier op terug.

In het kader van de verschillende provinciale eikelmuisprojecten maakte de Zoogdierenwerkgroep 
van Natuurpunt Studie een attractieve informatiefolder over de soort. Voor Limburg werden 1250 
exemplaren voorzien. Deze werd onder andere ingezet door het Regionaal Landschap Haspengouw &

Voeren op evenementen als de Landschaps-
doedag op 30 september 2007. Vooral bij 
het afnemen van enquêtes waren de fol-
ders erg handig, onder andere als illustra-
tie en toelichting bij het project.

Folder
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Door regelmatig in de pers te verschijnen, bereikten we een heleboel mensen die via de “groene” 
kanalen niet bereikt worden.

Eind september verscheen er een oproep in de weekkrant tongeren-Bilzen (27/9-3/10/07).

op 28/8/07 werd op Studio Brussel toelichting gegeven over de verschillende eikelmuisprojecten die 
Natuurpunt heeft lopen. ook op de website van deze zender werd het item vermeld, samen met een 
link naar www.eikelmuis.be.

Slaperkes waren in 2007 dank-
zij de projecten twee keer op tv 
te bewonderen. op 13/02/07 
bracht Man bijt hond een korte 
reportage in haar rubriek “bui-
tenbeeld” en op 28/8/07 zaten 
we drie keer in het VRt-journaal 
(13 u, 19 u, 23 u). Hierop rea-
geerden enkele kandidaat adop-
tie-ouders, maar extra waar-
nemingen bleven helaas uit. 
opvallend was wel dat veel 
mensen die tijdens de enquê-
terondes ondervraagd werden 
zich de reportage herinnerden.

Kranten

pers

televisie

Radio

5.2.2. Enquêtes

om zoveel mogelijk te weten te komen over de historische en actuele verspreiding van de eikelmuis, 
gingen we de boer op om mensen te interviewen. Het doelpubliek waren mensen ouder dan 50, die 
in een eikelmuisvriendelijke omgeving wonen. In tegenstelling tot jongere mensen kunnen zij ook iets 
vertellen over het voorkomen van de soort sinds de jaren ’60. In principe waren het vooral oude boer-
derijtjes waar we halt hielden, maar ook actieve fruitkwekers werden ondervraagd. 

op deze manier konden we heel wat waarnemingen verzamelen, en polsten we eveneens naar even-
tuele schade die de eikelmuizen aanrichten, naar de houding van de mensen tegenover deze diertjes 
en mogelijke oorzaken van een eventuele achteruitgang. 

om zo gestandaardiseerd mogelijk te werken, werden per UtM5-hok telkens 20 mensen ondervraagd. 
om een idee te geven van de tijdsbesteding, geven we mee dat één persoon per dag ongeveer 30 
mensen kan “opsporen” en interviewen. 

Het overgrote deel van het Limburgse eikelmuisareaal ligt verspreid over een 30-tal UtM5-hokken, 
waarvan uiteindelijk 26 konden afgewerkt worden.
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5.2.3. Nestkasten

Dat eikelmuizen graag gebruik maken van nestkasten is al lang geweten. Ze worden regelmatig aan-
getroffen bij de controle van vogelnestkastjes, waarin zij hun winterslaap houden of in de actieve peri-
ode een slaap- of voortplantingsnest bouwen. De bruikbaarheid van nestkasten om de aanwezigheid 
van eikelmuizen vast te stellen, werd eerder met succes aangetoond in De panne (in het kader van 
een eindwerk onder begeleiding van de Zoogdierenwerkgroep). Vorig jaar werd dit nog eens beves-
tigd door het Eikelmuisproject in de Vlaamse ardennen, waar gebruik gemaakt werd van speciale 
slaapmuizennestkasten (met de ingang aan de zijde van de stam). Daarom wilden we in dit project 
ook deze slaapmuizennestkasten gebruiken, enerzijds in een beperkt aantal grotere natuurgebieden 
om de eikelmuispopulatie en eventuele beheermaatregelen te monitoren en anderzijds in een groot 
aantal tuinen en kleinere leefgebieden om de verspreiding van de eikelmuis in gans het studiegebied 
(Zuid-Limburg) te monitoren.

Grotere natuurgebieden
De ervaring uit het Eikelmuisproject in de Vlaamse ardennen leert ons dat een 15-tal nestkasten die op 
een onderlinge afstand van ongeveer 50 m gehangen worden een goed beeld geven van de aanwezig-
heid van de eikelmuis. In 11 grotere natuurgebieden wilden we daarom telkens een 15-tal (dit aantal 
varieert wat afhankelijk van de grootte en geschiktheid van het gebied) nestkasten ophangen om de 
evolutie van de eikelmuispopulatie hier op te volgen en het effect van eventuele beheermaatregelen 
te monitoren. De selectie van een reeks natuurgebieden gebeurde na advies van de stuurgroep en 
andere lokale natuurkenners. Daarna werd uit deze reeks een keuze gemaakt op basis van historische 
waarnemingen, actuele potenties en deels ook enkele praktische overwegingen zoals de toegankelijk-
heid en de bereidwilligheid van de vrijwillige medewerkers. Het opstarten van een monitoring vereist 
immers een flink engagement.

Een aantal bossen werd niet weerhouden om diverse redenen:
• het Belle-Vuebos in Kortessem werd niet weerhouden omwille van de actuele situatie, waar ouder 

bos grotendeels ontbreekt en de overgang naar het open veld vrij abrupt verloopt zonder uitge-
breide mantel- en zoomvegetaties,

• in de buurt van de Mombeekvallei te Alken waren weliswaar enkele eikelmuiswaarnemingen, maar 
de populierenbestanden en ruigtes vormen niet echt het type-biotoop van de eikelmuis,

• het Provinciaal domein Nieuwenhoven in Sint-Truiden heeft een mooie hoogstamboomgaard en 
ook uit de omgeving zijn nog enkele vrij recente eikelmuiswaarnemingen bekend, maar een nest-
kastenonderzoek naar mezen enkele jaren geleden kon geen eikelmuizen vaststellen.

De volgende gebieden werden wel weerhouden (kaart 1):

Bollenberg-Grootloon (Borgloon)

Natuurpunt en aNB beheren deze gebieden met hoogstamboomgaarden, ruigtes en hagen. Dit is dan 
ook het type-voorbeeld van een geschikt eikelmuisbiotoop en in 2005 werd hier nog een slaperke in 
winterslaap aangetroffen. Hier werden eind mei 2007 16 nestkasten opgehangen.

plateau van Caestert (Riemst)

De laatste waarneming dateert hier van 1993, maar de bossen en bosranden zijn actueel nog geschikt. 
Het ophangen van de 15 nestkasten zal gebeuren als kinderactiviteit op de Dag van de Natuur op 17 
november 2007. Ze worden geplaatst langs een zonnige zuidelijke bosrand en in enkele dichte hagen.
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Spoorwegzate (tongeren-Borgloon)

De dichte houtkanten van de spoorwegzate bieden een gedroomde schuilplaats voor de eikelmuis. 
Het nabijgelegen Kolmontbos wordt al jaren bevolkt door een populatie fruitratjes. Een eerste reeks 
van zes nestkasten werd in mei 2007 opgehangen ten zuiden van het kasteel, waar in april 2007 nog 
eikelmuizen werden aangetroffen in mezennestkastjes. Enkele weken later werden nog eens vijf nest-
kasten opgehangen langs de spoorwegzate in de Sint-annavallei in Jesseren. Daarna werd in de zomer 
nog een reeks van negen nestkasten geplaatst ten zuiden van het Kolmontbos.

Wijngaardbos (Hoeselt)

De bossen, houtkanten en boom-
gaarden vormen hier ideaal eikel-
muisbiotoop. Het beestje werd 
er nog gezien in 1999. De 15 
nestkasten werden vooral in de 
zonnige mantel- en zoomvege-
taties en de boomgaarden in het 
oosten van het gebied opgehan-
gen, in juni 2007.

Keiberg-Dassenburchten piringen (Hoeselt-tongeren)

Met mooie hagen en boomgaarden is dit een potentieel gebied voor slaperkes. Er zijn bovendien nog 
enkele oudere waarnemingen in de directe omgeving. op de Keiberg werden tien nestkasten gehan-
gen en in piringen vier.

Nietelbroeken (Diepenbeek-Kortessem)

op de overgang van zand naar zandleem zijn de Nietelbroeken en de boomgaardjes in de omgeving 
een mogelijke wijkplaats voor eikelmuizen. In de jaren ’70 werden ze alvast regelmatig waargenomen. 
In mei 2007 hingen we 15 nestkastjes op in de noordelijke en oostelijke bosranden van het reservaat.

Molenberg-Sassenbroek-Wijngaardberg (Borgloon)

Deze gebiedjes zijn terug te vinden op de valleiflanken van de Molenbeek. Hellingbossen en hoog-
stamboomgaarden wisselen elkaar af. Er zijn oude eikelmuiswaarnemingen bekend van de aangren-
zende gehuchten Voort, Broekom en Heks. ook de kasteelhoeve tornaco heeft heel wat potenties. 
In de historische gebouwen zijn tal van overwinteringsmogelijkheden en de verzorgde boomgaarden 
en meidoornhagen vormen een ideaal leefgebied in de zomermaanden. In de natuurgebiedjes werden 
eind mei 2007 respectievelijk drie, vier en vier nestkasten opgehangen.

Bosrand met mantel-zoomvegetatie en jonge hoogstamboom-
gaard in het Wijngaardbos
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Helshoven (Sint-truiden)

De verzorgde hoogstamboomgaarden van Ghislain Ghysens herbergen al sinds half de jaren ’80 eikel-
muizen. Dit is dan ook de ideale plaats om een monitoring met nestkasten op te zetten. Er was plaats 
voor negen nestkasten, die eind mei 2007 werden opgehangen.
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Eggertingen (Kortessem)

De vallei van de Winterbeek tussen Eggertingen en Guigoven is een groene ader door het zuiden van 
Kortessem en herbergt bovendien enkele mooie hoogstamboomgaardrelicten. De eikelmuis zal zich 
hier zeker thuisvoelen en zowel in Eggertingen als Guigoven werden de beestjes ooit waargenomen. 
Bovendien is er veel animo rond dit natuurreservaat in oprichting. De 15 nestkasten worden in het 
najaar van 2007 opgehangen.

Zammelen (Kortessem)

Het natuurreservaat van Zammelen heeft niet alleen een prachtige hoogstamboomgaard en soor-
tenrijke houtkanten, maar ook zonnige mantel- en zoomvegetaties met uitgebreide braamstruwelen. 
Waarnemingen zijn er uit de directe omgeving. De 15 nestkasten worden in het najaar van 2007 
opgehangen.

altembroek (Voeren)

Uit altembroek zijn waarnemingen van zowel eikel- als hazelmuis bekend en voor beide soorten is 
er nog potentieel leefgebied aanwezig. Hier werden op 10 juni 2007 in het noordelijk deel van het 
gebied 19 nestkasten (plus 21 nestbuizen voor hazelmuis) opgehangen, langs de bosranden in de 
omgeving van de Snauwenberghoeve. De gemengde bossen zijn hier erg gevarieerd van samenstelling 
en structuur en in de directe omgeving zijn zowel oude als jonge hoogstamboomgaarden en mooie 
braamstruwelen aanwezig.

Kaart 1. Ligging van de grotere natuurgebieden waar nestkasten opgehangen werden.
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tuinen en andere kleinere leefgebieden
Eikelmuizen komen echter lang niet alleen in natuurgebieden voor, maar ook in de omgeving van 
mensen. Daarom wilden we ook in een 50-tal eikelmuisvriendelijke tuinen en andere kleinere leefge-
bieden enkele nestkasten ophangen om zo de verspreiding van de eikelmuis in gans het studiegebied 
(Zuid-Limburg) te monitoren. We lanceerden hiervoor oproepen om mogelijke adoptie-ouders warm 
te maken en gingen tijdens het afnemen van de enquêtes ook actief op zoek naar locaties met recente 
waarnemingen en naar potentieel geschikt gebied, waar nestkasten succes kunnen hebben. 

Het resultaat is een netwerk van 35 tuinen en zes natuurgebiedjes waar telkens twee of meerdere nest-
kasten (99 in totaal) werden gehangen of nog worden gehangen in het najaar (kaart 2). Daarenboven 
hing de gemeente Kortessem nog 48 nestkasten bij particulieren in het kader van het GaLS-project. 

Kaart 2. alle nestkastlocaties van het Limburgse eikelmuisproject. Rode driehoekjes = particu-
liere tuintjes of kleinere natuurgebiedjes, paarse sterren = grotere natuurgebieden.

Hoewel we geprobeerd hebben een zo groot mogelijke spreiding te bekomen, zijn er nog enkele gebie-
den waar het zeer interessant zou zijn om alsnog nestkasten te hangen. We denken dan onder andere 
aan het Kasteelpark van ’s Herenelderen, de Kasteelhoeve tornaco in Borgloon, de omgeving van Sint-
Huibrechts-Hern (Steenbroek, Harmelingen), de Beukenberg in tongeren, de vallei van de Molenbeek 
in Halmaal, het kasteelpark van Brustem, de vallei van de Herk in Hoepertingen en Wellen, de vallei 
van de Molenbeek in Widooie en de vallei van de Jeker tussen Koninksem en Lauw.

Herkenning van eikelmuissporen
om de opvolging dit jaar en ook in de toekomst te verzekeren, werden de eigenaars of beheerders van 
de gebieden ingeschakeld, die elk naar eigen vermogen de controles doen. Speciaal voor hen werd 
een handleiding geschreven om duidelijk te maken hoe men door eikelmuis bezette nestkasten kan 
herkennen zonder dat de bouwheer of -dame aanwezig is.
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Het nest verraadt meestal reeds wie de bouwheer is, vooraleer die zich laat zien.

Kool- en pimpelmees maken in het voorjaar een nestje dat vooral bestaat uit mos, waar in de laatste 
fase een komvorm in wordt gemaakt, die dan bekleed wordt met zacht materiaal als veren, haren en 
wol. Na het broedseizoen blijft een bevuild hoopje mos achter.

Bosmuizen maken een los nest van droge blaadjes en eventueel nog andere materialen zoals gras.

De eikelmuis verbouwt graag bestaande nesten. Meestal overdekken zij deze met een dikke laag mos. 
De ingang zit ergens opzij en is niet altijd zichtbaar. Eikelmuizen bevuilen vrij vaak hun nest.

De uitwerpselen van mezen en andere vogels zijn gemakkelijk herkenbaar aan de kleur. Het ene uit-
einde is donker, terwijl de andere zijde iets verdikt en wit is. 

Muizenkeutels zijn iets moeilijker aan een soort toe te wijzen, maar de strontjes van eikelmuis zijn 
duidelijk groter dan die van de andere muizensoorten. De keutels van bosmuis en rosse woelmuis zijn 
amper een halve cm (max. 7 mm) lang, terwijl die van de eikelmuis 7-15 mm (en meer) zijn. Verse 
uitwerpselen van eikelmuis zijn vaak opvallend “smeuïg”.

“Eikelmuis”-type
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“Bosmuis”-type 1

“Bosmuis”-type 2“Mees”-type
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In, op en rond de eikelmuisnestkasten, evenals in de rest van het gebied, kan ook gezocht worden 
naar vraatsporen. Vooral op harde voedselbronnen zoals hazelnoten en pitten van kersen en pruimen 
laten muizen herkenbare sporen achter. De inventarisatie van hazelmuis berust voor een groot deel 
zelfs op het zoeken naar aangeknaagde hazelnoten. over de knaagsporen van eikelmuizen hebben we 
nog geen volledige zekerheid. op 4 oktober 2007 werden hazelnoten en pitten van kersen, krieken 
en mirabellen aangeboden in de door eikelmuis gebruikte nestkasten in een studiegebied in oost-
Vlaanderen om deze sporen te bestuderen. Spijtig genoeg vonden we op 21 oktober in de nestkasten 
enkel aangeknaagde pitten terug (de hazelnoten waren allemaal meegenomen, mogelijk om dienst 
te doen als wintervoorraad). De pitten waren echter allemaal op een zeer ruwe wijze open gebeten, 
duidelijk verschillend van vraatsporen van bosmuis, rosse woelmuis en hazelmuis, en waarschijnlijk 
was dit dus het werk van eikelmuizen.

Eikelmuiskeutels zijn vrij groot en 
je vindt ze op en in de nestkasten
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Uitwerpsel van een vogel
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Wat de hazelnoten betreft, kregen we op een andere manier meer informatie over knaagsporen 
van eikelmuis. tijdens een zoektocht naar hazelmuissporen vonden we in het Bois de la Hutte in 
ploegsteert ruw aangeknaagde hazelnoten, ook weer duidelijk verschillend van vraatsporen van bos-
muis, rosse woelmuis en hazelmuis. Deze vraatsporen leken sterk op die van eekhoorn en relmuis, 
maar aangezien beide soorten niet voorkomen in dit bos, blijft eikelmuis als enige mogelijke dader 
over. ook in het naburige Bois de ploegsteert vonden we dergelijke vraatsporen, samen met stukge-
beten huisjes van tuinslakken, ook weer typisch voor eikelmuis.

ook in Voeren werden tijdens de hazelmuisinventarisaties op 24 oktober en 4 november 2007 der-
gelijke aangeknaagde hazelnoten aangetroffen, nl. in een houtkant langs het Stroevenbos (niet ver 
van een zeer waarschijnlijk eikelmuismosnest), en mogelijke eikelmuiskersenpitjes in het Lobos aan 
de overzijde van de weg. Een onderzoekje met nestkasten zal moeten uitwijzen of hier inderdaad nog 
eikelmuizen voorkomen. ook blijven we verder onderzoek doen naar het onderscheid tussen vraat-
sporen van verschillende knaagdiersoorten, zodat we in de toekomst op basis hiervan meer zekere 
uitspraken kunnen doen.

periode van de nestkastcontroles
In deze opstartfase gebeurden de controles van de nestkasten zeer onregelmatig of in sommige gebie-
den zelfs nog niet. om de resultaten vergelijkbaar te maken, wordt dit best wel gestandaardiseerd. Na 
grondig afwegen, lijkt het ons het meest geschikt (hoogste trefkans en de laagste verstoring) om con-
troles te doen begin mei en eind november. Begin mei zijn de dieren uit winterslaap gekomen en volop 
op zoek naar een mogelijke partner. Er zijn nog geen jongen die op dat moment kunnen verstoord wor-
den. Eind november zouden de meeste dieren in winterslaap moeten zijn en is de verstoring minimaal 
bij het kortstondig openen van de nestkast zonder de dieren eruit te halen. Bovendien kunnen op dat 
moment oude, niet-gebruikte nesten uit de nestkasten verwijderd worden, zodat nestparasieten niet 
de kans krijgen om zich in de loop der jaren explosief uit te breiden. ook kan men zo bij de volgende 
controles in het voorjaar gemakkelijk zien of de nestkasten opnieuw worden volgebouwd.

5.3. Invoeren van de gegevens

al deze gegevens werden ingevoerd in een access-databank (Zoogdierendatabank) en gekop-
peld aan een gis-laag waarin de vindplaatsen zo nauwkeurig mogelijk werden ingetekend. Deze 
worden als een digitale bijlage (cd-rom) aan het rapport toegevoegd (zie bijlage 11.3).
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publicaties en persaandacht geven dan wel ruchtbaarheid aan een project, maar blijkbaar voelen erg 
weinig mensen zich geroepen om een mailtje te sturen of de telefoon te nemen en hun waarnemin-
gen door te bellen. Met enquêtes bereik je dan wel veel minder mensen, maar de feedback is oneindig 
veel groter. 148 van de 520 (26 UtM5-hokken) ondervraagde personen (28 %) kenden de dieren en 
hadden ze ooit gezien. Dat is goed voor 81 % van de nieuwe waarnemingen die tijdens het project 
verzameld werden. De verspreidingsgegevens worden in een volgend hoofdstuk besproken, maar ook 
de andere gegevens waren zeer interessant.

Het overgrote deel van de eikelmuizen werd gevonden in hoogstamboomgaarden en hagen en slechts 
af en toe werden de dieren binnenshuis aangetroffen, meestal op zolders. Eikelmuizen waren vroeger 
ongetwijfeld veel algemener dan tegenwoordig, maar in de vastgestelde achteruitgang zit waarschijn-
lijk ook een klein waarnemerseffect. In de jaren ’50 en ’60 leek de trefkans ons bijvoorbeeld iets gro-
ter, omdat de mensen toen nog veel meer buiten kwamen. Een favoriete bezigheid van de kwajongens 
uit het dorp, was het leeghalen van vogelnesten. alle hagen werden doorzocht naar nestjes van merels 
en andere zangvogels en daar werd dan in gevoeld of er eieren of jongen waren. Niet zelden lag hier 
een eikelmuis te slapen, die zich razendsnel uit de voeten maakte of zich vastbeet in de grijpgrage 
kindervingers. toch krijgen de grijsaards nog steeds pretoogjes als ze over hun avonturen vertellen. 
Na hun kindertijd zagen ze de dieren veel minder of zelfs helemaal niet meer. De volgende genera-
ties hadden dan weer andere bezigheden, waardoor ze minder in contact kwamen met deze dieren 
en tegenwoordig komen kinderen al helemaal niet meer buiten. Eikelmuizen zijn dan ook niet meer 
algemeen gekend bij onze jongeren.  

De officiële naam eikelmuis was bij het overgrote deel van de waarnemers niet gekend. De meest 
gehoorde naam was “slaperke” of een lokaal dialect daarvoor. “Sleuperke”, “slijperke”, “sleperke” 
en “sloaperke” werden het meest gehoord. opvallend was ook dat vele mensen de dieren in eerste 
instantie niet op foto herkenden, maar bij het horen van de naam de herinneringen meestal wel geac-
tiveerd werden. Hier en daar werden de dieren ook fruitratten genoemd en sommige mensen kennen 
hen ook als “boomratjes”.

De volgende vragen werden enkel gesteld aan mensen die de eikelmuis kenden, omdat enkel zij daar 
een min of meer zinnig antwoord op konden geven.

5.4. Resultaten

5.4.1. Enquêtes

Bij de vraag naar een mogelijke verklaring voor 
het verdwijnen van de slaperkes werden vier 
mogelijke oorzaken aangehaald. Het verdwijnen 
van hoogstamboomgaarden, het overmatige 
pesticide-gebruik in laagstamplantages, het ver-
dwijnen van hagen en de opkomst van de steen-
marter. Het lijkt wel of iedere boerderij en ook 
een deel van de gewone woonhuizen af en toe de 
steenmarter op bezoek krijgt.

Laagstamplantage van peer en hazelaar
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om de houding van de doorsnee Limburger tegenover deze slaapmuizen te kunnen inschatten, wer-
den vragen gesteld over mogelijke schade, eventuele verdelging en ook of men de dieren zou dulden 
als ze zich in de woonomgeving zouden vestigen. Je zou kunnen verwachten dat de meeste mensen 
wel postief staan tegenover deze dieren, als zij nog nooit met hen te maken kregen. Daarom werd 
enkel de mening gevraagd van mensen die ooit eikelmuizen zagen. 

De resultaten waren opmerkelijk. Schade werd nauwelijks gemeld. De mensen waar eikelmuizen af en 
toe wel van het fruit kwamen snoepen, beschouwden dit niet als hinderlijk of schadelijk. 84 % (115) 
van de mensen zou de eikelmuis zonder meer in zijn of haar leefomgeving dulden. De anderen gaven 
aan dat ze de dieren liever niet over de vloer kregen. 
De dieren werden dan ook zelden verdelgd. op twee plaatsen werden de dieren weggevangen omdat 
ze te veel lawaai maakten op de zolder. Een vogelliefhebber doodde een eikelmuis nadat die de helft 
(20) van zijn kanaries had opgegeten. In de andere gevallen werd geen specifieke reden opgegeven. 

De manieren van vangen of doden waren uiteenlopend. twee mensen hadden gebruik gemaakt van 
live traps en de dieren ergens anders weer vrijgelaten. twee personen waren voorstanders van klem-
men en twee anderen hadden de dieren dood gestampt. twee “cowboys” schoten de fruitratjes uit 
de bomen. In het enige andere geval ging het om kwajongensstreken in de jaren ’50. Deze kinderen 
zochten systematisch boomholtes af naar eikelmuizen en “v(f)issen” of “fluwijnen” (steenmarters) en 
stopten de toegang dan dicht.

5.4.2. Nestkasten

Grotere natuurgebieden

Bollenberg-Grootloon (Borgloon)

De aanwezigheid van de eikelmuis kon hier bevestigd worden met behulp van de nestkasten. Bij con-
troles in oktober werden zes eikelmuisnesten aangetroffen, maar de dieren zelf werden niet gezien. 
Verder waren er ook nog vier nesten van bosmuis en een oud mezennest.

Wijngaardbos en Keiberg-Dassenburchten piringen (Hoeselt-tongeren)

Van deze twee studiegebieden zijn nog geen resultaten bekend.

Spoorwegzate (tongeren-Borgloon)

Zoals we al verwacht hadden, waren de nestkasten op deze locatie een schot in de roos. In de reeks 
ten zuiden van het kasteel werden drie eikelmuisnesten gebouwd en zagen we twee volwassen dieren. 
In de Sint-annavallei werden drie van de vijf nestkasten volgebouwd en kon ook een eikelmuis worden 
waargenomen.

Nietelbroeken (Diepenbeek-Kortessem)

De nestkasten in de Nietelbroeken bleven opvallend leeg. In vijf nestkasten maakten bosmuizen hun 
typische bladernest en in drie daarvan werden de dieren zelf ook aangetroffen. 

xxxxxxxxDe gedetailleerde resultaten van het nestkastonderzoek worden gegeven in bijlage xxx.[de 
gedetailleerde resultaten in tabel toevoegen: per nestkast nummer, naam gebied, datum ophangen, 
datum eerste en tweede controle en resultaten eerste en tweede controle]
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5.4.3. De eikelmuis in Vlaanderen

Eerst en vooral moeten we vaststel-
len dat de vorige zoogdierenatlassen 
reeds een zeer goed algemeen beeld 
gaven van de verspreiding van de

provincie
aanwezig 

vóór project
ingezameld 

tijdens project
totaaL

antwerpen 1 2 3

Limburg 39 157 196

oost-Vlaanderen 61 100 161

Vlaams-Brabant 51 96 147

West-Vlaanderen 90 46 136

totaaL 242 401 643

tabel 1. aantal eikelmuiswaarnemingen in de Zoogdieren-
databank, opgesplitst in gegevens die reeds aanwezig waren 
voor de start van de eikelmuisprojecten en gegevens die 
extra ingezameld werden tijdens de projecten.

eikelmuis. alleen geven wij een andere interpretatie aan dit verspreidingsbeeld. terwijl men het in de 
meest recente atlas houdt bij een beschrijvende “ten zuiden van de 51e breedtegraad”, merken we 
nu op dat de verspreiding voor het overgrote deel samenvalt met de Leemstreek en de Westkust (zie 
kaart 3). Dit kan mogelijk verklaard worden door een uitgebreider aanbod aan bosvruchten in deze

Voor de aanvang van het project 
waren bij de Zoogdierenwerkgroep 
van Natuurpunt Studie 242 Vlaamse 
eikelmuiswaarnemingen bekend. 
tijdens de verschillende eikelmuispro-
jecten werden 401 nieuwe gegevens 
verzameld, die het beeld van de ver-
spreiding vervolledigen en ons meer 
inzicht geven in de huidige stand van 
zaken. Voor Limburg waren dat niet 
minder dan 157 nieuwe gegevens, 
bovenop de 39 die reeds gekend waren.

Molenberg-Sassenbroek-Wijngaardberg (Borgloon)

Jammer genoeg werden geen fruitratjes vastgesteld in deze gebieden. De meeste nestkasten bleven 
leeg en in één ervan vond men een bosmuis in haar nest. Nochtans heeft de vallei van de Molenbeek 
hier heel veel mogelijkheden voor eikelmuis en zijn er recente waarnemingen op de Bollenberg en in 
het Manshovenbos, beide slechts 1,5 km van het Sassenbroek gelegen.

Helshoven (Sint-truiden)

De nestkasten werden regelmatig gecontroleerd door de enthousiaste eigenaar en met het nodige 
succes. Eén van de nestkasten werd ingenomen door een vrouwtje eikelmuis, die hier haar jongen ter 
wereld bracht. De andere nestkastjes bleven leeg.

altembroek (Voeren)

De nestkasten werden op 10 juni 2007 opgehangen en al een eerste maal gecontroleerd op 18 juli. Dat 
leverde vier bladernestjes van bosmuis op, maar geen spoor van eikelmuis of hazelmuis. ook bij de 
volgende controle werden geen sporen van slaapmuizen waargenomen. tijdens een tweede controle 
op 19 september waren tien nestkasten bezet door bosmuizen.

tuinen en andere kleinere leefgebieden
De nestkasten in particuliere tuintjes werden nog niet allemaal opgehangen en de eerste volledige 
controleronde zal die in mei 2008 zijn. De locaties die al wel gecontroleerd werden, leverden nog niet 
veel resultaten op. Enkel in Zammelen, waar de Gemeente Kortessem enkele nestkasten ophing, werd 
een waarschijnlijk eikelmuisnest aangetroffen.
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Hoogstamboomgaard
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regio’s ten opzichte van de droge zandgron-
den van de Kempen en de boomloze polders. 
ook de hogere dichtheid aan (hoogstam)
boomgaarden vormt een opmerkelijk ver-
schil. tot slot kan ook het verschil in de 
ongewerveldenfauna een mogelijke verkla-
ring zijn. Huisjesslakken, die door eikelmui-
zen erg geapprecieerd worden, zijn opvallend 
schaars op de zure zandgronden. ook een 
soort als de bramensprinkhaan, die vooral 
langs bosranden en ruigtes voorkomt, is veel 
algemener binnen dan buiten het versprei-
dingsgebied van de eikelmuis.

op Vlaams niveau zijn er verschillende hotspots op te merken, nl. de Westkust, het West-Vlaamse 
Heuvelland, de streek rond Kortrijk, de Vlaamse ardennen en het Land van oudenaarde-Zottegem, 
het pajotttenland, oost-Brabant en Limburgs Haspengouw.

Dezelfde hotspots komen in de drie inventarisatieperiodes naar voor en op het eerste zicht lijkt het of 
er niets aan de hand is. tussen de eerste (kaart 4) en de tweede atlasperiode (kaart 5) leek de soort 
op basis van het aantal gemelde waarnemingen zelfs toe te nemen. De eikelmuis werd in Vlaanderen 
waargenomen in 191 UtM5-hokken, waarvan welgeteld 100 in de periode 2003-2007 (kaart 6). 
Daarvan zijn er 32 zelfs exclusief voor de laatste periode. Hoewel we maar een korte periode van vijf 
jaar beschouwen, baart de situatie ons toch zorgen. Deze laatste inventarisatieronde is immers zeer 
intensief verlopen en talloze waarnemers gaven aan dat de dieren vroeger veel algemener waren. 
Wanneer we verder inzoomen op UtM1-niveau, dan zien we dat op veel plaatsen waar de eikelmuis 
vroeger aanwezig was, de soort ondertussen niet meer wordt waargenomen. Dit zullen we verder in 
de tekst illustreren op het niveau van Limburg.

5.4.4. De eikelmuis in Limburg

De volledige Limburgse Leemstreek is potentieel leefgebied voor de eikelmuis, maar de as Sint-truiden 
– Borgloon – tongeren vormt het zwaartepunt van hun Limburgse verspreidingsgebied (kaart 7). De 
waarnemingen liggen mooi verspreid, maar hier en daar komen toch enkele hotspots naar voor, waar 
gedurende lange periode door onafhankelijke waarnemers slaperkes werden waargenomen. 

Rond het vliegveld van Sint-truiden (1) bijvoorbeeld worden regelmatig eikelmuizen gezien. Zo werden 
ze onlangs nog gevonden in een nestkastje en een holle fruitboom in Kerkom, een volière in Muizen, 
een aardappelkist in Straten, een betonfabriek en een fruitbedrijf in Brustem. In het dorpje aalst langs 
de oostkant van het vliegveld meldde iemand ons dat hij in de jaren ’80 regelmatig eikelmuizen zag.  

Net ten zuidwesten van Sint-truiden, in het dorpje Halmaal (2) worden eikelmuizen heel regelmatig 
gezien. Het belangrijkste leefgebied wordt waarschijnlijk gevormd door enkele verwaarloosde boom-
gaarden in de Molenbeek, tussen de dorpskern en de spoorweg van Sint-truiden naar Landen. 

De dorpskernen van Montenaken en Klein-Vorsen (3) herbergen actueel ook nog een populatie eikel-
muizen. De bewoners van de Neremsmolen hadden de dieren al enkele jaren niet meer gezien, maar 
bij de inspectie van de schuur stootten wij op een verse eikelmuislatrine. Enkele van hun dorpsgenoten 
vonden vorig jaar nog een nest van vier jonge eikelmuizen in hun badkamer en een lokale jager ziet 
de dieren nog jaarlijks op zijn boerderij. ook in de directe omgeving, namelijk in Borlo en Jeuk-Station 
werden dit jaar nog eikelmuizen gezien.
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Kaart 6. periode 2003-2007. Rode UtM5-hokken = waargenomen tijdens deze periode, lege 
hokken = laatste waarneming vóór 2003 (bron: Zoogdierendatabank + dit project).

Kaart 4. periode 1976-1985 (zwart vierkantje = vangst of dood gevonden exemplaar, ruit = 
zicht- of sporenwaarneming, zwart bolletje = braakbalgegeven) (bron: Holsbeek et al. 1986).

Kaart 5. periode 1987-2002 (oranje symbolen). De grijze vakken geven aan hoeveel kerkuil-
braakballen per UtM-hok geplozen zijn (bron: Verkem et al. 2003).

Verspreiding van de eikelmuis in Vlaanderen 
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Kaart 7. aantal waarnemingen van eikelmuis per UtM5-hok (groen = 1-2, geel = 3-4, licht-
oranje = 5-6, oranje = 7-8, rood = 9-10, donkerrood = 11-13). De besproken hotspots worden 
aangeduid in het blauw.

Langs de bovenloop van de Herk (4) werden eikelmuizen de voorbije jaren op verschillende plaatsen 
waargenomen. In Klein-Gelmen zag men ze zeker tot 2006 in de boomgaarden en in fruitbakken en 
in Helshoven was er dit jaar een nest in één van onze nestkasten. oudere waarnemingen zijn er uit 
Gelinden en Mettekoven. 

In de omgeving van de Bollenberg en het Manshovenbos (5) werden ook door verschillende mensen 
eikelmuizen gemeld, o.a. in mezennesten. Een winterslapend exemplaar in een hoop hakselhout in 
2004 vestigde de aandacht op deze beestjes en in 2005 werd er een dood exemplaar gevonden tijden 
beheerswerken. In de zomer van 2007 werden onze nestkasten ook snel bezet. ook op de Zalenberg 
en in het kasteelpark van Heks trof men hen vroeger regelmatig aan in nestkasten.

Het Kolmontbos en de spoorwegzate 
tussen tongeren en Jesseren vormen 
ook een kerngebied (6). tot 2002 wer-
den eikelmuizen regelmatig gevonden 
in mezennestkastjes in het bos, maar 
sindsdien wordt hier niet meer gecon-
troleerd. Langs de spoorwegzate wer-
den onze eigen nestkasten in een mum 
van tijd bezet. ook vanuit een boom-
gaard in de directe omgeving kwam 
een recente waarneming binnen.

Deze mezennestkastjes langs de spoorwegzate in piringen 
worden al jaren gebruikt door eikelmuizen
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Nabij de kruising van de spoor-
weg en de Mombeek in alken (7) 
overwinteren sinds 2004 enkele 
slaperkes in een vissershuisje. 
tijdens een interview kwamen 
we via een tweede persoon te 
weten dat op deze plaats al 
sinds begin de jaren ’70 eikel-
muizen zitten.

andere belangrijke locaties waar recent (2006-07) nog eikelmuizen werden aangetroffen zijn o.a. de 
omgeving van St-Huibrechts-Hern (oa Harmelingen), waarvan ook wat oudere waarnemingen in de 
databank zitten en ook in de dorpskern van alt-Hoeselt. ook in het kasteelpark van ’s Herenelderen 
werd dit jaar nog een slaperke gezien. Verder zijn er nog waarnemingen uit Ulbeek dorp en de vallei 
van de Herk in Wellen en kwamen er meldingen voor 2007 uit Gippershoven en het Speelhof in Sint-
truiden en de Beukenberg in tongeren. 

In Voeren waren er twee meldingen van een waarschijnlijke eikelmuis en in de Groeve Mathuus in 
Kanne werd een winterslapende muis opgemerkt tijdens de winterse vleermuiscontroles. aangezien 
het dier diep verscholen zat in een spleet, konden geen details worden waargenomen. Waarschijnlijk 
ging het hier toch om een eikelmuis. 

Uit het noorden van het Haspengouw van Sint-truiden-Bilzen, het zuiden van het Leemplateau en het 
Krijtland van Millen zijn waarnemingen schaarser. Hier zijn de typische hoogstamboomgaarden dan 
ook in veel mindere mate aanwezig.

Bijlage 11.3.1 geeft een overzicht van alle eikelmuiswaarnemingen in Limburg (zie ook kaart 9).
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In een ongebruikte tafelade in een vissershuisje overwinteren al 
jaren eikelmuizen

5.3.3. trends

Het onderzoek naar kleine zoogdieren wordt door vele natuurliefhebbers nog steeds beschouwd als 
een werkje voor specialisten en waarnemingen vanuit die hoek komen dan ook slechts van een hand-
vol mensen. Hierop zijn nochtans reeds twee zoogdieratlassen gebaseerd, die beide concludeerden 
dat de eikelmuis een vrij algemene tot algemene soort was in het zuidelijk deel van Vlaanderen.

De recente inspanningen om zoveel mogelijk waarnemingen te verzamelen werden niet enkel toege-
spitst op deze kleine groep waarnemers; we gingen actief op zoek bij zowat iedereen die volgens ons 
een redelijke kans heeft om de dieren tegen te komen tijdens zijn of haar dagelijkse bezigheden. Dit 
leverde vooral recente waarnemingen op, waarschijnlijk omdat de waarneming nog vers in het geheu-
gen zat op het moment dat de oproep werd gedaan.
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op het UtM5-niveau (zie kaart 8) doen wij al een opmerkelijke vaststelling. In 21 van de 43 Limburgse 
hokken (49 %) waar de soort ooit werd gezien, zijn nog waarnemingen bekend uit de periode 
2003-2007. 16 hokken (37 %) kenden hun laatste waarneming tussen 1996 en 2002 en slechts 6 (14 
%) van de periode ervoor. als we naar de spreiding van deze hokken kijken, dan valt op dat vooral in 
het noordoosten van het verspreidingsgebied de soort niet meer werd gevonden sinds 1996 en dat 
vooral de streek rond Sint-truiden nog heel wat recente meldingen heeft.

Ingezoomd op UtM1-niveau (zie kaart 9) liggen de verhoudingen tussen de hoeveelheden laatste 
waarnemingen per periode anders. In 138 hokken werd de soort ooit waargenomen, waarvan 31 (22 
%) hun laatste waarneming hadden in de periode 2003-2007, 49 (36 %) in 1996-2002 en 58 (42 %) 
vóór 1996.

Kaart 8 (boven) en 9 (onder). Laatste waarnemingsdatum van de eikelmuis in 
Limburg per UtM5-hok (rood = 2003-2007, oranje = 1996-2002, geel = voor 1996) 
en UtM1-hok (rood = 2003-2007, oranje = 1996-2002, geel = 1987-1995, groen = 
voor 1987) (bron: Zoogdierendatabank + dit project).
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6. Potenties
voor de eikelmuis

in Kortessem
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6.2.1. Jongenbos

De eerste selectie van mogelijke leefgebieden voor de eikelmuis gebeurde aan de hand van luchtfo-
to’s. Hierop werden vooral hoogstamboomgaarden, fruitplantages en bossen aangeduid. tijdens drie 
veldwerkdagen werden deze locaties één voor één bezocht en werd de kwaliteit van het leefgebied 
ingeschat. 

De belangrijkste criteria waren de aanwezigheid van: 
• vruchtdragende kruiden, struiken en bomen,
• houtkanten of mantel- en zoomvegetaties,
• natuurlijke schuilplaatsen (boomholtes, houtstapels, …),
• mogelijke winterslaapplaatsen in bebouwing,
• dekking die de vegetatie biedt tijdens het foerageren. 
 
per criterium werden vier klassen onderscheiden: 
0 = afwezig, 1 = marginaal, 2 = suboptimaal, 3 = optimaal.

De biotopen die als mogelijk leefgebied werden onderscheiden zijn hoogstamboomgaarden, fruitbo-
menlanen, fruitplantages, gemengde bossen, houtkanten, parken, natuurrijke tuinen, populierenbos-
sen en (kapvlakte)struwelen.

In totaal werden 494 eenheden onderscheiden, beoordeeld en ingevoerd in een gislaag. als eenvou-
dige inschatting van de werkelijke potentie voor de eikelmuis werden de scores van de vijf criteria 
opgeteld (de maximale score is dus 15). De echt interessante plaatsen komen zo duidelijk naar voor 
op kaart 10 (de geschiktheid neemt toe van lichtgeel over donkerrood naar zwart).
Voor de verdere bespreking onderscheiden we negen zones met een redelijke concentratie aan min of 
meer geschikte leefgebieden voor de eikelmuis, waarvan we het habitat en mogelijke beheermaatre-
gelen hier wat uitgebreider bespreken.

6.1. Werkwijze

6.2. Bespreking per deelgebied

Het Jongenbos bestaat grotendeels uit mooi ontwikkeld eikenbos, met een vrij mooie ondergroei van 
vooral hazelaar. Verder groeien er ook heel wat andere boomsoorten zoals gewone es, beuk en tamme 
kastanje. Hier en daar komen enkele braamstruwelen voor. 
De ouderdom van het bos brengt met zich mee dat er waarschijnlijk heel wat natuurlijke holen en 
boomholtes voorkomen, die als schuilplaats kunnen dienen. De vegetatie biedt ook een heel goede 
dekking tegen belagers, maar vruchten zijn opvallend afwezig. De bosranden zijn scherp begrensd en 
hebben nauwelijks een mantel- en zoomvegetatie. om de eikelmuis hier een duurzame toekomst te 
geven, zal vooral dat verbeterd moeten worden.



47

Kaart 10. potentiekaart van Kortessem. De geschiktheid voor eikelmuis (som van de scores 
per criterium) neemt toe van licht naar donker (lichtgeel = 1-3, geel = 4-5, oranje = 6-8, rood 
= 9-10, donkerrood = 11-12, zwart = 13-15). Historische waarnemingen van eikelmuis worden 
aangegeven met een blauwe ster en de besproken deelgebieden met een groene cirkel/ellips.

6.2.2. Belle-Vuebos

Het 128 ha grote Belle-Vuebos is vooral interessant omdat het een aaneengesloten brok natuur 
vormt. Helaas zijn de meeste percelen niet optimaal ontwikkeld voor de eikelmuis. Het aandeel oud 
bos met boomholtes is erg beperkt en de dichte aanplanten in stakenfase laten nauwelijks licht door, 
zodat er zich nog geen echte struiklaag heeft gevormd. op sommige plaatsen langs de bosranden ont-
wikkelt zich vrij mooi struweel van o.a. braam, sleedoorn, hondsroos, meidoorn en kardinaalsmuts.
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6.2.3. Wimmertingen (Hasselt) en omgeving

6.2.4. Dorpskern Guigoven

op korte termijn heeft de eikelmuis baat bij een beheer dat er naar streeft om de mantel- en zoom-
vegetaties meer kansen te geven. Nestkasten kunnen een (weliswaar beperkt) alternatief bieden voor 
het tekort aan natuurlijke holtes. 
op lange termijn zou een betere leeftijdsverdeling en structuurvariatie in het bos de eikelmuis ten 
goede kunnen komen. Meer oude bomen zullen meer schuilplaats bieden, terwijl de ontwikkeling van 
dichte struwelen op kapvlaktes en langs de bosranden voor zowel voedsel als dekking kan zorgen.

Nabij het grenspunt van Kortessem, Wellen, alken en Hasselt treft men nog heel wat kleinschalige 
hoogstamboomgaarden aan, vaak omringd met meidoornhagen en in de directe omgeving gelegen 
van rustieke boerderijtjes met ideale overwinteringsmogelijkheden voor de eikelmuis. Hoewel het 
grootste deel van de geschikte percelen net buiten de gemeentegrenzen ligt, is het toch zinvol om in 
het noordwesten van Kortessem maatregelen te nemen ter bescherming van de eikelmuis. De recente 
aanplant van enkele hoogstamboomgaarden rond het kasteel van printhagen is daarbij zeker een stap 
in de goede richting. Helaas is het landschap voor de eikelmuis momenteel veel te open en raden we 
aan om ook hagen en houtkanten te voorzien. andere interessante plaatsen zijn ‘Bekes’, waar zeker 
tot 1999 nog eikelmuizen werden waargenomen, en het erf van ‘de Wroeter’.

De dorpskern van Guigoven herbergt enkele zeer mooie hoogstamboomgaardjes, waar eikelmuizen 
zich perfect in kunnen thuis voelen. De belangrijkste knelpunten zijn waarschijnlijk de uitbreidende 
nieuwbouwwijken. De centrale boomgaard in het dorp biedt momenteel ook veel te weinig beschut-
ting. Het aanplanten van enkele houtkanten en bosjes is hier aanbevolen. In 2000 werd hier boven-
dien nog een eikelmuis waargenomen.

6.2.5. Guigoven – Gors-opleeuw

Net ten zuidwesten van de dorpskern 
van Guigoven bevinden zich ook nog 
enkele zeer interessante gebiedjes waar 
mogelijk nog eikelmuis voorkomt. Het 
zwaartepunt van deze cluster bevindt 
zich nabij het kruispunt van Diepestraat, 
Mellenstraat en Bellevuestraat. Hier lig-
gen enkele zeer mooie boomgaarden en 
enkele rustieke boerderijen. Het zuidelij-
ke deel van het Belle-Vuebos omvat hier 
veel meer oud bos dan in het noorden en 
een vervallen boerderijtje zorgt er voor 
de ideale winterslaapplaats.

Dit gebied is weliswaar grondgebied van Borgloon, maar is toch erg belangrijk aangezien eikelmuizen 
uit Guigoven en Zammelen hier gemakkelijk verzeild kunnen geraken en vice versa.
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oude schuur omringd door struweel en vruchtdragende bomen
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6.2.6. Zammelen

De dorpskern en het natuurgebied van Zammelen zijn volgens onze inschatting ideaal leefgebied voor 
de eikelmuis. Hoogstamboomgaarden zijn nog algemeen en tal van rustieke boerderijen en schuren 
bieden schuilplaats om de winter door te komen. 
De gemengde bossen, boomgaarden, houtkanten en braamstruwelen van het natuurgebied zijn de 
perfecte biotopen voor de eikelmuis om haar kostje bijeen te scharrelen en een veilig onderkomen te 
vinden. In één van de nestkasten die de milieudienst hier heeft opgehangen vonden wij een mogelijk 
eikelmuisnest. tijdens ons bezoek was het helaas niet bewoond.
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ten noorden en ten oosten van de dorpskern is de situatie niet optimaal. Er staan nog wel enkele 
boomgaarden, maar ze zijn vooral erg open en bieden dus geen beschutting. Houtkanten aanplanten 
is hier dan ook erg nuttig, evenals de aanplant van nieuwe boomgaarden om ook voor de toekomst 
voldoende leefgebied te creëren.

optimaal eikelmuishabitat in natuurgebied Zammelen met hoogstamboomgaarden, hout-
kanten en braamstruwelen
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“Mystery-nest”Nestkastcontrole in een kersenboomgaard
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6.2.7. Eggertingen – Grimmertingen – Henisveld

Het gehucht Eggertingen kent nog 
enkele mooie hoogstamboomgaarden, 
zowel grote kersenboomgaarden zon-
der houtkanten als een zeer mooie 
gemengde boomgaard omgeven door 
hagen en grenzend aan rustieke bebou-
wing. Extra houtkanten en eventueel 
nestkasten kunnen de moeite waard 
zijn.

Een kleine kilometer naar het zuiden biedt ook dit gehucht enkele potentiële eikelmuisgebieden. 
Vooral de boomgaard langs de tongersesteenweg en het bijhorende erf zijn optimaal. De geschoren 
meidoornhaag rondom de gemengde boomgaard biedt een ideale schuilplaats voor de eikelmuis. Eind 
jaren ’90 werd hier trouwens nog een eikelmuis meegebracht door de kat.
Behouden is de boodschap! Uitbreiden is wenselijk.

De vallei van de Leerbeek wordt hier begeleid door een vrij mooi populierenbos, waar ook heel wat 
andere boomsoorten zoals gewone es en zwarte els goed vertegenwoordigd zijn. Langs de randen 
vind je hier en daar mooi ontwikkelde mantel- en zoomvegetaties en houtkanten. De hoger gelegen 
delen worden doorkruist door interessante holle wegen, maar vooral een oude, verwilderde kersen-
boomgaard, omringd door dichte meidoornkanten en grenzend aan het bos, is ideaal eikelmuisgebied. 
Voedsel en schuilplaatsen zijn er in overvloed en er staat zelfs een ruïne waar de dieren in kunnen 
schuilen. 
Deze locatie is dan ook prioritair te behouden en indien mogelijk uit te breiden.

Via de vallei staat deze plaats ook in verbinding met de dorpskern van Guigoven en verder via de 
Mombeek ook met Wintershoven en Zammelen. Deze beekvalleien zijn waarschijnlijk erg belangrijk 
voor eikelmuizen om zich tussen hun leefgebieden te verplaatsen.
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Hoogstam-appelboomgaard met geschoren meidoornhaag

Ruïne in een prachtige verwilderde kersenboomgaard
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6.2.8. Kasteel van Hoogveld en omgeving

Het kasteelpark van Hoogveld was in de jaren ’60 het leefgebied van de eikelmuis en ook nu ziet het 
er nog zeer geschikt uit. Het vrij oude gemengde bos biedt voedsel, beschutting en schuilplaatsen 
en in de directe omgeving zijn er nog enkele mooie boomgaarden met er rond dichte houtkanten. 
Het is dan ook best mogelijk dat er hier ook nu nog eikelmuizen rondlopen. Zoals bij alle particuliere 
boomgaarden bestaat ook hier het risico dat de bomen en hagen niet meer worden onderhouden en 
het leefgebied op den duur verdwijnt. ondersteuning vanuit het gemeentebestuur en het Regionaal 
Landschap Haspengouw & Voeren kan dit helpen voorkomen. Een belangrijk aandachtspunt is dat 
zieke of dode bomen worden vervangen wanneer ze worden verwijderd, zodat er een variatie in 
leeftijd ontstaat tussen de fruitbomen. op deze manier blijft de boomgaard continu geschikt als 
leefgebied voor de eikelmuis. Een volledig nieuwe aanplant daarentegen heeft vele jaren nodig om 
interessant te worden. 

De verlaten zandgroeve biedt als eigendom van de Gemeente Kortessem misschien wel mogelijkhe-
den om via struweel- en bosontwikkeling deze cluster van leefgebiedjes te versterken.

6.2.9. Wintershoven (Enkelenberg)

De boomgaarden van de Nationale Boomgaardenstichting mogen natuurlijk niet ontbreken in een 
overzicht van geschikte eikelmuisbiotopen. De Konijnenboomgaard is op zich erg interessant met 
een grote variëteit aan fruit, maar ligt mogelijk een beetje te geïsoleerd. De Enkelenberg daarentegen 
prijkt aan de top van de Kortessemse eikelmuisgebieden. De boomgaard is erg gevarieerd, zowel qua 
fruitsoorten als leeftijd van de bomen. De geschoren meidoornhaag geeft de dieren de mogelijkheid 
om zich ongezien te verplaatsen en dan zijn er nog enkele zeer mooie houtkanten en mantel- en 
zoomvegetaties. om het plaatje compleet te maken, grenst de boomgaard aan een van de weinige 
natuurlijke bossen die Kortessem rijk is. op de flanken van de Enkelenberg groeit namelijk een prach-
tig essen-bronbos. Hier vinden de dieren niet alleen schuilplaats, maar kunnen ze bovendien een 
gevarieerde maaltijd van ongewervelden en bosvruchten vinden. 

De NBS-boomgaard op de Enkelenberg wordt omringd door een korte geschoren meidoornhaag en 
grens aan struweelrijke bosranden

©
 Jo

er
i C

or
te

ns



52



53

7. Oorzaken van de

achteruitgang en mogelijke

beschermingsmaatregelen
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7.1.1. Hoogstamboomgaarden

7.1. Habitatvernietiging

Na wat uitpluiswerk van de internationale literatuur over slaapmuizen en gesprekken met zowel 
lokale ervaringsdeskundigen als buitenlandse onderzoekers, kwamen heel wat mogelijke problemen 
voor de eikelmuis naar voor. De eerste resultaten in de lopende projecten tonen aan dat de achteruit-
gang niet overal even sterk is. terwijl de populaties in de ene regio in elkaar stuiken, houden ze elders 
beter stand. We proberen dan ook verder na te gaan of deze regionale verschillen te verklaren zijn en 
wat het belang is van de verschillende bedreigingen. op die manier kunnen we een duidelijker beeld 
krijgen van de ernst van de situatie en kunnen de beschermingsmaatregelen gepreciseerd worden. 
We geven alvast een overzicht van de verschillende bedreigingen voor de eikelmuis en de mogelijke 
beschermingsmaatregelen.

Habitatvernietiging wordt over het algemeen beschouwd als één van de belangrijkste oorzaken van de 
achteruitgang van de eikelmuis. Hoogstamboomgaarden, houtkanten en andere kleine landschaps-
elementen, waar de eikelmuis voedsel en schuilplaatsen vindt, verdwijnen aan een schrikwekkend 
tempo. Herstel van het habitat is cruciaal voor de duurzame overleving van de eikelmuis en tal van 
andere dier- en plantensoorten.

Vele waarnemers geven aan dat hoogstamboomgaarden of tuinen met fruitbomen één van de belang-
rijkste vindplaatsen van de eikelmuis zijn. Uiteraard eten de dieren ook van fruit van laagstammen, 
maar in deze plantages vinden zij veel minder schuilplaatsen en ongewervelden, die de hoofdmoot 
van hun dieet uitmaken. De interessantste boomgaarden hebben een grote variatie aan vroeg en laat 
fruit. Stokoude bomen hebben vaak tal van holle ruimtes die als schuilplaats kunnen dienen. Een 
groot deel van de Limburgse hoogstamboomgaarden ligt er verwaarloosd bij. Het fruit wordt niet 
meer geplukt, de bomen niet meer gesnoeid of vervangen wanneer ze het loodje leggen. In principe 
zijn deze “verwilderde” boomgaarden actueel de beste voor eikelmuis. Maar dat is natuurlijk geen

Verwaarloosde hoogstamboomgaard te midden van de plantages
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duurzame situatie. Wanneer 
de bomen één voor één ster-
ven, dan heeft men het ideale 
excuus om te kappen. Wij vrezen 
dan ook dat het overgrote deel 
van onze hoogstammen dat lot 
beschoren is. De opwaardering, 
het herstel en de aanleg van 
hoogstamboomgaarden is dan 
ook van prioritair belang voor 
het behoud van de eikelmuis.
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7.1.2. Houtkanten, hagen en knotwilgen

7.1.3. Bossen

oude bossen met veel dood hout zijn een ideale plaats om zich te verschuilen. toch zijn ook open 
plekken met pioniervegetaties enorm belangrijk. Bosranden met een mantel- en zoomvegetatie, 
hakhoutbosjes en open plekken in het bos zijn plaatsen waar struiken een massa aan vruchten dragen 
en waar veel ongewervelden zitten. Variatie blijft dus het toverwoord, zowel qua structuur als qua 
soortensamenstelling.
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oude hagen en braamstruwelen langs bosranden 
bieden zowel veel voedsel als schuilplaatsen

ook knotbomen huisvesten wel eens slaperkes. De holle stammen zijn een prima schuilplaats en 
struiken als meidoorn, vlier, kruisbes e.a., die zich soms als epifyt op de knotten vestigen, zorgen voor 
een gemakkelijk “ontbijt op bed”.
alle registers opentrekken is de boodschap als we deze natuurwaarden willen behouden. Hier en 
daar geven landbouwers aan dat zij ondanks de subsidies geen hagen willen planten. Het onderhoud 
kost hen blijkbaar teveel moeite om zelfs maar uit de kosten te geraken. Financiële steun vanuit de 
gemeentebesturen moet dan ook hand in hand gaan met andere stimulerende maatregelen, zoals een 
inhoudelijke ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de Regionale Landschappen. De hoge aaibaarheids-
factor van de eikelmuis maakt haar zeer geschikt als symboolsoort of ambassadeur van het kleinscha-
lige natuurrijke cultuurlandschap.

Meerdere ondervraagde personen gaven 
aan dat het verdwijnen van hagen volgens 
hen samengaat met de achteruitgang van 
de eikelmuis. Zij kenden de dieren vooral 
uit oude merel- en lijsternesten in hagen, 
die zij als kwajongens leeg roofden.
Houtkanten hebben een veel grotere licht-
inval dan bossen en de bomen en struiken 
dragen hier dan ook veel meer vruchten. 
Bramen bijvoorbeeld komen op de donkere 
bosbodem haast nooit tot vruchtzetting, 
maar aan de bosrand of in houtkanten kun-
nen zij uitgroeien tot weelderige struwelen 
die zowel beschutting als voedsel bieden.

oude meidoornhagen zijn vaak ondoor-
dringbaar voor de mens en andere belagers 
van de eikelmuis. De verweerde stamme-
tjes van meidoorns op leeftijd bevatten 
allerlei holtes en spleten, waar de dieren 
zich kunnen in terugtrekken. De bessen zijn 
een belangrijke voedselbron in het najaar.

Bovendien vormen deze lijnvormige ele-
menten veilige migratieroutes tussen ver-
schillende leefgebieden.

Een dichte sleedoornhaag werd met pesticiden onder 
handen genomen
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7.2. Verlies van nestgelegenheid en overwinte-
ringsplaatsen

Hoewel eikelmuizen cultuurvolgers zijn, stel-
len zij toch vrij strikte eisen aan hun leefgebied. 
Naast voldoende voedselaanbod en schuilmo-
gelijkheden zijn geschikte nest- en overwinte-
ringsplaatsen van groot belang. Hiervoor komen 
allerlei beschutte ruimtes in aanmerking: holle 
bomen, knotwilgen, nestkasten, maar ook zol-
ders, schuurtjes, bunkers e.d. 

ook hier stellen wij een sterke achteruitgang vast. 
Knotbomen (-wilgen) worden omgezaagd of ster-
ven vroegtijdig af door jarenlange verwaarlozing. 
ook andere natuurlijke holtes verdwijnen, wan-
neer houtkanten en bomenrijen worden gerooid. 

Speciale nestkasten voor slaapmuizen wor-
den met de opening naar de boomstam toe 
gehangen om concurrentie met vogels te ver-
minderen
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oude schuurtjes en stalletjes zijn eveneens belangrijke schuilplaatsen voor fruitratjes en zelfs deze 
elementen worden steeds minder geschikt. Rustieke bouwsels met houten gebinte en Boomse pan-
netjes maken plaats voor “snelbouw”-versies met plastieken golfplaten zonder nestgelegenheid. ook 
hier zijn dus duidelijk mogelijkheden om leuke projecten uit te werken in samenwerking met particu-
lieren, gemeentebesturen en misschien zelfs één of andere heemkundige kring of buurtcomité.
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Natuurlijke holtes worden zeldzamer

Woningen worden hermetisch afgesloten en 
veestallen worden steriele, stalen bouwsels zon-
der veel ruimte voor krakers. Dalende populaties 
van huismus, zwarte roodstaart en boerenzwa-
luw zijn hiervan het gevolg. Inbouw-neststenen, 
mussenpannen en andere diervriendelijke aan-
passingen hoeven niet ten koste van betere iso-
latie- en bouwnormen te gaan en kunnen voor 
deze dieren, alsook voor de eikelmuis, nieuwe 
perspectieven bieden.

Het herstellen van houtkanten en knotwil-
genrijen geniet uiteraard de voorkeur, maar in 
afwachting daarvan kunnen alternatieve schuil- 
en nestgelegenheden – zoals nestkasten – de 
eikelmuis het noodzakelijke overbruggingskre-
diet verschaffen.
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7.3. Slachtoffers willekeurige rattenbestrijding

onder het motto “Zonder is gezonder” voert de Vlaamse overheid al enkele jaren campagne om het 
gebruik van gifstoffen en bestrijdingsmiddelen aan banden te leggen. toch blijkt dat in meer dan 
tweederde van de Vlaamse gemeenten nog steeds muizen- of rattenvergif ter beschikking wordt 
gesteld, meestal gratis en zonder veel voorwaarden (kaart 11). Er is een duidelijk verschil tussen de 
verschillende provincies. Vlaams-Brabant en Limburg komen niet zo positief uit onze enquête, terwijl 
oost- en West-Vlaanderen beduidend beter scoren. In 15 van de 25 Limburgse gemeentes die ons ant-
woordden, stelt men gratis muizen- en rattenvergif ter beschikking; in drie andere gemeentes wordt 
het te koop aangeboden (zie bijlage 11.1).

Kaart 11. Verdeling van rodenticiden door de Vlaamse gemeentes (rood = gratis, oranje = te 
koop aangeboden, groen = wordt niet ter beschikking gesteld).
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oude rommelige schuurtjes en takkenhopen verdwijnen meer en meer
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De opruimwoede van de doorsnee Vlaming heeft een hoogtepunt bereikt. Snoeihout wordt verwoed 
verhakseld. Nochtans bieden takkenhopen en mutsaards een ideale schuilplaats voor tal van vogels 
en kleine zoogdieren als de eikelmuis.
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7.4. opzettelijke verdelging

Sommige types vogelnestkasten maken het eikel-
muizen moeilijk om binnen te dringen
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Hoewel de populaties van bruine ratten op sommige plaatsen echte plaagproporties kunnen aanne-
men, zijn simpele maatregelen vaak afdoende om kleine “haarden” te bedwingen: mogelijke voedsel-
bronnen als kippen- en konijnenvoer afsluiten, toegang tot zolders en schuurtjes dichtmaken, …

Een voorlichtingsfolder rond het herkennen van sporen zou eikelmuisslachtoffers kunnen voorkomen. 
Dergelijke educatieve folder zal ontwikkeld worden in het oost-Vlaamse en Vlaams-Brabantse ver-
volgproject. ook het ter beschikking stellen van inloopvallen zou kunnen helpen om de “ratten” te 
identificeren alvorens men tot bestrijding overgaat.

Fruitbomen kan je via boomkragen 
beschermen tegen eikelmuizenvraat

©
 G

er
al

d 
D

rie
ss

en
s

opzettelijke verdelging door de mens komt gelukkig niet zo heel vaak voor. Het gebeurde vroeger 
wel eens door vogelringers die niet konden verkroppen dat eikelmuizen soms nesten roven. ook dui-
venliefhebbers verdenken eikelmuizen er soms van jonge duiven te eten en onrust te veroorzaken in 
de duiventil. Vraat aan fruit komt zeker in beperkte mate voor en iedere “gedupeerde” reageert daar 
anders op. terwijl de meeste mensen de fruitratten best een deeltje van hun oogst gunnen, worden 
ze door anderen vogelvrij verklaard. ook lawaaihinder heeft sommige mensen al tot wanhoop gedre-
ven.

Sensibilisatie zou deze dieren kunnen redden. Vaak kan de hinder die de eikelmuizen veroorzaken op 
een diervriendelijker manier beperkt worden. Hier volgen enkele voorbeelden. 
• Door kruincontact van fruitbomen te vermijden en de stam onbeklimbaar te maken (bv. door
 een plastieken kraag aan te brengen rond de stam), kan men de belangrijkste fruitdragende 
 bomen voor eikelmuizenvraat behoeden.
• Vogelnestkasten kunnen op onbereikbare plaatsen gehangen worden en er bestaan zelfs types
 die het de eikelmuis moeilijker zouden maken om binnen te dringen. of ze werkelijk efficiënt
 zijn, hebben we nog niet kunnen vaststellen.

• Live traps zijn, indien goed gebruikt (regelmatig gecontroleerd), veel diervriendelijker dan
 klemmen en vergif. Natuurlijk moeten de dieren dan ook ergens worden vrijgelaten. om
 te voorkomen dat de dieren dezelfde dag weer terug zijn, zal dit ver genoeg van huis moeten
 gebeuren. Van eikelmuizen is niet geweten hoe sterk hun “homing”-gedrag is, maar 500 m
 lijkt ons echt wel een minimum. anderzijds worden te grote translocaties ook best vermeden
 (o.a. omwille van lokale genetische verschillen). Liefst worden ze binnen hun eigen populatie
 weer vrijgelaten. aangezien eikelmuizen een afstand van 3 km kunnen afleggen, willen we dat
 dan ook als de maximale translocatie-afstand voorstellen. Wanneer de dieren worden vrijgela-
 ten in een geschikt leefgebied, zullen zij bovendien veel minder geneigd zijn om te gaan zwerven.
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7.5. toename van predatoren

ongeveer gelijktijdig met de achteruitgang van de eikelmuis, merkten vele waarnemers een opval-
lende toename van bosuil en steenmarter. 

Hoewel van bosuil sterk wordt vermoed dat hij graag eikelmuizen eet, zijn braakballen van deze soort 
zeer moeilijk te vinden, waardoor we over onvoldoende kwantitatieve gegevens beschikken. In de 
databank zitten 36 schedels van eikelmuis uit kerkuilbraakballen, 13 van ransuil en 6 van bosuil.

Nochtans komen eikelmuizen in een zeer groot deel van hun verspreidingsgebied al eeuwenlang 
samen met zowel de steenmarter als de bosuil voor. We hebben dan ook geen reden om aan te nemen 
dat ze een hoofdrol spelen in de achteruitgang van de eikelmuis. Natuurlijke predatoren kunnen wel 
extra gaan doorwegen op de slinkende populaties.

plukjes eikelmuishaar in uitwerpselen van steenmarter
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De steenmarter is aan een felle opmars 
door Vlaanderen bezig. tijdens onze enquê-
tes deden vele tientallen mensen hun ver-
haal over de ware “plaag” van steenmarters. 
Het gaat hier waarschijnlijk eerder om het 
niet meer vertrouwd zijn met de aanwezig-
heid van deze predator, dan over een echte 
overbevolking. “Fluwijnen” zijn nu eenmaal 
niet geliefd omwille van hun “moordlust” 
in kippenhokken en op duiventillen. ook 
hun luidruchtige levenswijze en gewoonte 
om dakisolatie om zeep te helpen, doet hun 
reputatie geen goed. 

De huiskat is vermoedelijk een belangrijke pre-
dator van de eikelmuis
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Eikelmuizen vallen vaak ten prooi aan huiskat-
ten en dat verwondert ons niets. Engelse katten 
(7,5 miljoen) brachten volgens onderzoekers niet 
minder dan 92 miljoen prooidieren mee gedu-
rende een studieperiode van vijf maanden (= 29 
prooidieren/kat/jaar)! Doorgerekend naar België 
(zie verder voor aantal katten in België) zijn dat 
ongeveer 52 miljoen prooidieren per jaar!

In de Zoogdierendatabank zitten opvallend veel 
waarnemingen van dode eikelmuizen (61 = 11 %). 
22 daarvan werden zeker door katten aan de ach-
terdeur of in de tuin achtergelaten; bij de meeste 
andere is de doodsoorzaak onbekend.

Steenmarters worden vaak aangetroffen op plaatsen die ook bij eikelmuis de voorkeur genieten, zoals 
schuurtjes en zolders. Dat de confrontatie meestal nadelig is voor de laatste, valt moeilijk te betwisten 
en wordt bevestigd door de vondst van eikelmuisharen in de uitwerpselen van steenmarter (Lubbeek, 
maart 2006). Verscheidene waarnemers meldden ons dat de eikelmuizen van hun erf verdwenen met 
de komst van de steenmarter.
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Voor Vlaanderen hebben we geen harde gegevens over de evolutie van het aantal huiskatten, maar 
in buurlanden als Engeland is er een opvallende toename (> 50 %) zichtbaar gedurende de laatste 25 
jaar (zie grafiek 1).

Grafiek 1. Evolutie van het aantal huiskatten in Engeland
(bron: http://www.pfma.org.uk/overall/historical-data.htm).

7.6. Herintroductie

Herintroductie en translocatie brengt steeds risico’s met zich mee, zowel voor de genetische diversiteit 
en gezondheid van de doelpopulatie als voor de bronpopulatie(s). Bovendien is het een erg ingrijpende 
maatregel die heel wat voorstudie, voorbereiding en opvolging vergt. We zien dit dan ook als een laat-
ste redmiddel wanneer een natuurlijk herstel of rekolonisatie zo goed als uitgesloten is. aangezien de 
eikelmuis nog vrij algemeen voorkomt en er allerlei mogelijkheden zijn om de resterende populatie 
positief te beïnvloeden, lijkt het ons voorlopig niet nodig om tot deze maatregelen over te gaan.

Voor België vermoeden we een soortgelijke trend als we ons baseren op het rapport “Huisdieren” van 
het onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (oIVo, 2006): “In België zijn 
er in 2 miljoen gezinnen dieren. We tellen 4.890.000 huisdieren, op te splitsen in honden (1.160.000), 
katten (1.780.000) en andere (1.950.000 allerhande). Het aantal dieren is de laatste jaren maar licht 
toegenomen, maar er is een verschuiving van de voorkeur voor honden naar katten.”
Wanneer we even doorrekenen en er vanuit gaan dat huiskatten meestal in huizen wonen, die normaal 
gezien in “woongebieden” (2379 km², bron: http://www.statbel.fgov.be) zijn gebouwd, dan komen we 
tot een hallucinant getal van 748 katten/km² woongebied! Je zal maar een (eikel)muis wezen… 

Een mentaliteitswijziging bij de baasjes van huiskatten kan jaarlijks miljoenen levens van zangvogels, 
amfibieën, eikelmuizen en andere knaagdieren redden. Kattebelletjes hadden volgens Engelse onder-
zoekers helaas niet het gewenste resultaat. poeslief ’s nachts binnen houden is een betere optie.
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8. Besluit
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De eikelmuis was vroeger een zeer algemene soort in het zuiden van Limburg, maar de overvloed van 
weleer is er nu niet meer. Verlies en degradatie van leefgebied en winterverblijfplaatsen is volgens 
ons de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang. Habitatherstel en een aangepast beheer kunnen 
de soort een duurzame toekomst geven. Hoewel de eikelmuis ook in natuurgebieden/reservaten leeft, 
komt ze echter vooral voor in boomgaarden, parken en tuinen. Daarom geven we hier geen specifieke 
beheermaatregelen voor bepaalde gebieden, maar stellen we een reeks algemene maatregelen voor 
die elke privé-eigenaar/terreinbeheerder die de eikelmuis wil helpen, kan toepassen.

oude hoogstamboomgaarden moeten zoveel mogelijk behouden blijven en nieuwe worden aange-
plant. De voorkeur gaat daarbij naar zoveel mogelijk variatie, met zowel vroeg als laat rijpende ras-
sen. aangezien beschutting ook een belangrijke rol speelt, vormen hagen en houtkanten rondom de 
boomgaard een grote meerwaarde. Deze lijnvormige landschapselementen zijn sowieso een belang-
rijke wijkplaats voor eikelmuizen. Ze vinden er voedsel en beschutting en gebruiken deze corridors om 
nieuwe leefgebieden te bereiken. 

ook in bossen is variatie het toverwoord. oude bomen met voldoende holtes bieden een veilige 
nestplaats en jong opgaand struweel langs bosranden en op open plekken vormen de beste plaatsen 
om te foerageren. In deze mantel- en zoomvegetaties vindt men heel veel ongewervelde dieren, die 
de eikelmuis op haar menu heeft staan, en komen bomen en struiken veel gemakkelijker tot vrucht-
zetting dan in een donker bos. Daarenboven vinden de fruitratjes in de dichte struiklaag voldoende 
beschutting tegen allerlei belagers.
De knowhow om deze biotopen te beheren is voorhanden, maar de beheerders kunnen best wat sti-
mulatie gebruiken. Subsidies, landschapsteams, voorlichting, … kunnen ervoor zorgen dat het areaal 
hoogstamboomgaarden weer uitbreidt en hagen weer deel gaan uitmaken van het landschap.

In de nabije omgeving van de mens hebben eikelmuizen het steeds minder naar hun zin. Het verlies aan 
nestgelegenheid op zolders en in schuurtjes kan deels worden opgevangen met behulp van nestkasten 
en inbouw-neststenen, maar zonder natuurlijke tuinen hebben de dieren hier jammer genoeg weinig 
te zoeken. Inheemse vruchtdragende struiken en hoogstamboomgaarden misstaan in geen enkele 
woonomgeving en zijn ecologisch veel interessanter dan exotische en gecultiveerde exemplaren. Hier 
zal heel wat voorlichting nodig zijn om mensen te overtuigen. Lokale overheden kunnen alvast zelf het 
voorbeeld geven door in hun parken en plantsoenen streekeigen plantgoed te gebruiken. 

Vooral het feit dat sommige mensen knaagdieren hinderlijk vinden, is een groot obstakel voor de 
eikelmuis. Nochtans wordt zelden schade gemeld en zijn er diervriendelijke oplossingen voor de 
meeste problemen. Selectieve verdelging gebeurt gelukkig zelden, maar regelmatig worden eikelmui-
zen het slachtoffer van de willekeurige bestrijding van ratten en muizen. 
Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de overheid. De campagne “Zonder is gezonder” is blijk-
baar nog niet overal doorgedrongen, want in een groot deel van de Limburgse gemeentes krijgen de 
burgers zomaar rodenticiden mee bij de minste klachten over ratten of muizen. Voorlichting rond 
preventie, alternatieve bestrijdingsmethoden en het herkennen van eikelmuissporen kunnen hier een 
oplossing bieden.

tot slot spelen ook de hoge dichtheden aan huiskatten de soort parten. ook hier is voorlichting erg 
belangrijk. Kattebelletjes kunnen mogelijke prooidieren een voorsprong geven op hun belagers, maar 
beter nog worden katten ’s nachts binnen gehouden. 

In ieder geval zal het ook belangrijk zijn om de evolutie van de gekende eikelmuispopulaties in de 
gaten te houden. Deze monitoring kan het best gebeuren met behulp van nestkasten. Daarnaast blijft 
het zinvol om zoveel mogelijk waarnemingen te blijven verzamelen. alleen zo krijgen we een beter 
beeld van de situatie waarin de soort zich bevindt en kunnen we beter inschatten waar beheermaat-
regelen het best renderen of waar ze dringend nodig zijn.
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11. Bijlagen



70

11.1. Gemeentes die reageerden op de enquête

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke gemeentes vergif ter beschikking stellen van hun 
inwoners (al dan niet gratis), of ze een (vol- of deeltijdse) rattenvanger in dienst hebben, hoeveel 
oproepen ze per jaar krijgen i.v.m. overlast door ratten of muizen en of er ooit overlast door eikelmui-
zen gemeld werd.

gemeente
vergif

uitgedeeld
rattenvanger

aantal
oproepen/jaar

eikelmuis 
gemeld

Beringen gratis ja 70 neen

Bocholt gratis ja ? neen

Bree gratis  ??? ? neen

Dilsen-Stokkem te koop ja 75 neen

Genk gratis ja 150 neen

Gingelom niet ja ? neen

Halen gratis ja 50 neen

Ham gratis ja ? neen

Hamont-achel niet ja 120 neen

Hasselt gratis ja 70 neen

Hechtel-Eksel gratis ja ? neen

Herk-de-Stad gratis ja 250 neen

Hoeselt gratis ja ? neen

Kinrooi niet ja 293 neen

Lanaken gratis ja 15 neen

Lummen niet ja 152 neen

Maasmechelen niet ja 15 neen

Meeuwen-Gruitrode niet ja 200 neen

Neerpelt niet ja 100 neen

Nieuwerkerken gratis ja 40 ja

peer gratis neen 200 neen

Sint-truiden gratis ja 420 ja

Voeren gratis ja 30 neen

Wellen gratis ja ? neen

Zonhoven te koop neen 50 neen
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11.2. Nestkastlocaties en contactpersonen

ID locatie gemeente contactpersoon
aantal 

nestkasten

1 NR overbroek Gelinden Yvon prince 6

2 Bodemstraat Val-Meer Eugène Stassen 2

3 Elderenweg 19 Riemst Eugène Stassen 2

4 Rummenweg 110 Herk-de-stad Jan Celis 2

5 Biesenweg 47 Bilzen Iris Lauwaert 2

6 Daaleindestraat 81 Kortessem ann Vanhees 2

7 Loonderweg 11 Borgloon Marcel Kerff 2

8 Stintelaarstraat 4 Martenslinde Wouter Ghesquiere 2

9 Visvijver Meerdegatstraat alken Jos Reymen 2

10 Grevensmolenweg 44 Sint-truiden Wouter en René Willems 2

11 aulenteerhuis, Gorsem-dorp 56 Gorsem Diederik Deleersnyder 2

12 Kasteelstraat 7 Kortessem Roger Schols 2

13 Daalstraat 45 Rosmeer Lambert Schoenmaekers 2

14 Groenstraat 9 Rosmeer Frans Vangronsveld 2

15 De Kevie tongeren
Goedele Verbeylen/
Roger Nijssen

2

16 Grotestraat 132 Nieuwerkerken Johan Grouwels 2

17 Lieveheerelboomstraat Kortessem tom Verschraegen 2

18 tiendeberg Riemst Kristof odeur 4

19 Naamsesteenweg 428 Sint-truiden Martijn Erkens 2

20 Slachthuisstraat 9 bus 8 Borgloon Johnny Cloesen 2

21 Nielstraat 49 Borgloon MJ Hauben 2

22 Heurstraat 47 tongeren De Heurwinning 2

23 Sint-amandusstraat 20 Kortessem Jacques Claes 2

24 Bampstraat Riemst Eugène Stassen 4

25 Manshoven Borgloon theo Van Reusel 2

26 Verlaerstraat 77 Nieuwerkerken Ruby Romain 2

27 Langenakker 136 Wellen Jan Nuyens 2

28 Nielstraat 42 Kerniel Coenegrachts 2

29 Rechtstraat 61a alken anna Knuts 2

30 Bampstraat 23 Wellen Luc Vanroye 2

31 Hulsen alken Jos Merken 2

32 Sint-aloysiusinstituut Zepperen Marleen Van Dijck 2

33 Shetland boederij, Berg 5 Voeren Justin Lorquet 2
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ID locatie gemeente contactpersoon
aantal 

nestkasten

34 Luimertingenstraat 2 Kortessem Cyriel Houben 2

35 Reeweg 118 Kortessem Jos Steegmans 2

36 Reeweg Kortessem paul Waegemans 2

37 Fauconval Kortessem paul Waegemans 2

38 Stationsstraat 39 Kortessem Manu Claessen 4

39 Wintershovenstraat 13 Kortessem Herman tack 2

40 Zammelenstraat 10 Kortessem Marc Voets 2

41 Zammelenstraat 29 Kortessem Geert Kempeneers 4

42 Sint-amandus 68 Kortessem Digneffe 2

43 Konijnenboomgaard Kortessem NBS 4

44 Jongenbos Kortessem paul Waegemans 2

45 Gauwerstraat 95 Kortessem Decondé 2

46 Gauwerstraat 106 Kortessem Vandenborght 2

47 Beemsdstraat 21 Kortessem Rudi Stevens 2

48 Hasselsesteenweg 11 Kortessem axel Gielen 2

49 Stroevenbos Voeren Goedele Verbeylen 2

50 Neremsmolen, Gemeentestraat 11 Montenaken Griet Savinnay 2

51 Sint-antoniussraat 1 Kortessem Rob Gerrits 2

52 Herestraat 17 Kortessem Efrem Jorissen 2

53 WIntershovenstraat 6 Kortessem René Brépoels 2

54 Loostraat 82 Kortessem Danny Schreurs 2

55 Driesstraat 19 Kortessem Ilse Ideler 2

56 Negenbunderstraat 23 Kortessem Dominique Holtappels 2

57 Spoorwegzate Kuttekoven Borgloon Stefan Carolus 3

58 Ulbeekse Bossen Wellen Dirk ottenburghs 8

59 oude Steenstraat Riemst Eugène Stassen 4

60 Verbindingsweg Riemst Eugène Stassen 2

61 Millen Riemst Eugène Stassen 2

62 Straten 3 Sint-truiden andré Vanmarsenille 2

a Bollenberg Borgloon Erik Decock 16

B Wijngaardbos Hoeselt Kristof odeur 15

C plateau van Caestert Riemst Kristof odeur 15

D Eggertingen Kortessem Daniël Bogaerts 15

E Nietelbroeken Diepenbeek Jos Ramaekers 15
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11.3. Digitale bijlagen

Deze bijlage bevat alle eikelmuiswaarnemingen uit Limburg (jaartal, UtM-hok, gemeente en topo-
niem) en wordt, samen met de gis-kaart met de locaties van deze waarnemingen, digitaal aangeleverd 
op bijgevoegde cd-rom.

11.3.1. Eikelmuisgegevens uit Limburg

11.3.2. GIS-laag studiegebieden

11.3.3. GIS-laag nestkastennetwerk

11.3.4. GIS-laag hotspots

11.3.5. GIS-laag potentiekaart Kortessem

ID locatie gemeente contactpersoon
aantal 

nestkasten

F Spoorwegzate tongeren tongeren
R. Christiaens/Kristof
odeur/Eric Decock

20

G Helshoven Sint-truiden Ghislain Ghysens 9

H altembroek Voeren Goedele Verbeylen 19

I
Molenberg-Sassenbroek-
Wijngaardberg

Borgloon Eric Decock 11

J Zammelen Kortessem Geert Kempeneers 15

K Keiberg-Dassenburchten piringen Hoeselt-tongeren Kristof odeur 14



De Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt legt zich toe op de inventarisatie en de bescherming van alle inheemse zoogdieren 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


