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Samenvatting
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De eikelmuis of “fruitratje” is met haar schattige snoetje, zwarte zorro-masker en lange pluizige 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 het zuiden van de provincie oost-Vlaanderen, waar van oudsher eikelmuizen voor-
komen. Helaas moesten wij toch vaststellen dat de overvloed van weleer er nu niet meer is. In het 
Land van oudenaarde-Zottegem komt de soort nog verspreid voor, maar in de Vlaamse ardennen, 
waar fruitratjes vroeger een zeer algemene verschijning waren, was het onmogelijk om meer dan een
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Habitatdegradatie: mantelzoomvegetaties langs bosran-
den verdwijnen

handvol recente waarnemingen te ver-
zamelen. In het Schelde-Leie-interflu-
vium van anzegem werd de soort zelfs 
niet meer waargenomen gedurende de 
laatste vijf jaar. De belangrijkste reden 
van deze achteruitgang is hoogstwaar-
schijnlijk de degradatie van het habitat. 
Vooral hoogstamboomgaarden hebben 
aan areaal moeten inboeten. ook hagen 
en houtkanten, knotwilgenrijen en man-
tel- en zoomvegetaties langs bosranden 
staan onder druk, waardoor deze knaag-
dieren 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 actief restpopulaties op te sporen en deze op de voet te volgen, gingen we op zoek naar een 
geschikte inventarisatiemethode. Nestkasten en live traps haalden het van haarvallen en geluidson-
derzoek.
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1. Inleiding
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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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Hoewel in Vlaanderen al wel één en ander gekend is over de eikelmuis, is het toch van groot belang 
om nieuwe inzichten te verwerven en eventueel oude bij te schaven. In het kader van dit project wil-
len we dan ook zoveel mogelijk artikels die ons meer kennis verschaffen over deze bijzondere dieren 
opsnorren in de internationale literatuur.

2.1. Literatuuronderzoek

2.2. actuele en historische verspreiding nagaan

2.3. oorzaken van de achteruitgang onderzoeken

2.4. Inventarisatiemethodes vergelijken

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.

Hoewel de eikelmuis voorlopig nog geen uitzonderlijk zeldzame verschijning is en nog steeds her en 
der in natuurgebieden voorkomt, wordt ze toch vaak over het hoofd gezien bij inventarisaties van deze 
gebieden. Zo zijn zelfs de terreinbeheerders niet altijd op de hoogte dat deze knaagdiertjes een leef-
gebied hebben in het stukje natuur dat zij onder hun hoede hebben. Het is dan ook van het grootste 
belang om een methode aan te reiken die met zo weinig mogelijk moeite en met grote zekerheid de 
aanwezigheid van deze dieren aantoont en het ook mogelijk maakt om de status van de populatie op 
te volgen. Nestkasten, live traps, haarvallen en geluid zijn de methodes die wij willen uittesten.

2.5. Concrete beschermingsvoorstellen aanreiken

Eens de problemen benoemd zijn, willen we ook oplossingen aanbieden om er voor te zorgen dat de 
eikelmuispopulatie zich in de toekomst in positieve zin kan ontwikkelen.
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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.



9

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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Eikelmuizen overwinteren soms in nestkasten
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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.

4.4. Verblijfplaatsen en winterslaap

Een eikelmuislatrine in een nestkast
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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.

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.

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.

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.

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).
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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.



22



23

5. Verspreiding in
Oost-Vlaanderen
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5.1.1. Website

5.1. Inzamelen van gegevens

om de verspreiding en status in Vlaanderen na te gaan, publiceerden we via zoveel mogelijk kanalen 
heel wat oproepen om waarnemingen in te sturen.

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).

5.1.2. artikels in tijdschriften doelgroepen

Natuurpunt-geledingen
allerlei Natuurpunt-geledingen publiceerden oproepen om waarnemingen van eikelmuizen in te 
zamelen. Zo werd het Eikelmuisproject o.a. toegelicht in het jaarrapport van 2006 van Natuurpunt 
Studie, dat wijd verspreid werd via allerlei kanalen. ook in de tijdschriftjes van de lokale Natuurpunt-
afdelingen verschenen oproepen over de fruitratjes.

Gemeentebesturen
aan de gemeentebesturen binnen het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Vlaamse ardennen 
(RLVa) werd gevraagd om een korte oproep in hun gemeentelijk tijdschrift te plaatsen. Deze methode 
bleek een schot in de roos. Regelmatig kregen we mails of telefoontjes van mensen die reageerden 
op deze oproepen.
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Nationale Boomgaardenstichting
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.

Nationale Fruittelers organisatie
De NFo vertegenwoordigt 1500 professionele fruittelers uit Vlaanderen. ook zij gingen akkoord met 
een oproep in hun ledentijdschrift. Wij hebben echter geen enkele reactie ontvangen, wat er mogelijk 
op wijst dat de dieren nauwelijks gekend zijn en geen economische schade berokkenen.

Landschapskrant RLVa
In de landschapskrant van het RLVa verscheen net voor aanvang van het project nog een oproep om 
waarnemingen van eikelmuis te signaleren, maar slechts enkele mensen voelden zich geroepen om 
hierop te reageren.

5.1.3. Mailings

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 digi-
tale nieuwsbrieven Studie.flits en 
Zoog.flits. In beide nieuwsbrieven 
werd regelmatig over het project 
bericht (8/5/06, 19/05/06, 7/10/06, 
5/02/07, 31/05/07). Dit leverde heel 
wat nieuwe informatie op.

Natuurstudie-verantwoordelijken uit de afdelingen van 
Natuurpunt en JNM
De lokale natuurstudie-verantwoordelijken van Natuurpunt en JNM werden aangeschreven met een 
oproep om waarnemingen in te sturen. Bovendien werden oude tijdschriften en lokale maillijsten 
gescreend op eikelmuiswaarnemingen. Dit bracht ons in contact met enkele zeer enthousiaste vrijwil-
ligers die de soort goed kennen en heel wat konden vertellen over haar levenswijze en verspreiding.

Lokale natuurkenners
Eén van onze medewerkers schreef zijn uitgebreid netwerk van natuuronderzoekers aan om oude en 
nieuwe waarnemingen te ontfutselen. Dat leverde heel wat nieuwe gegevens op en bovendien de 
bevestiging en precisering van heel wat oude meldingen. 
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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. o.a. 
de Universiteit van Gent onderzoekt zo al meer dan 30 jaar de mezenpopulaties rondom de provincie-
hoofdstad met behulp van nestkasten. Enkel in 1975-1976 werden deze nestkasten in het Hutsepotbos 
“gekraakt” door eikelmuizen. In deze regio is de soort dan ook eerder een zeldzaamheid.

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. In Lierde worden eikelmuizen vaak waar-
genomen in en rond de vogelkooien en buiten de provincie oost-Vlaanderen gebeurden er opnames 
in oostende en opglabbeek. Weliswaar waren dat geen oost-Vlaamse dieren, maar deze vondsten 
gaven ons wel een beter beeld van de Vlaamse verspreiding.

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 
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Na twee oproepen bij de gemeentelijke milieuambtenaars kregen we 34 reacties (op een totaal van 
65 gemeenten, zie bijlage 11.2) en ook hieruit kwam naar voor dat eikelmuizen nooit als plaagdieren 
werden gemeld, noch door de gemeentelijke rattenvangers, noch door de mensen van Rato, noch 
door de inwoners zelf. Eigenlijk maakt men bijna nooit een onderscheid tussen de verschillende soor-
ten knaagdieren. Vaak gaat men gewoon voort op vraatsporen of uitwerpselen en wordt zelfs niet 
gespecificeerd of het nu om muizen of ratten gaat, laat staan dat men een eikelmuis kan herkennen. 
Wat ons wel verontrust, is de manier van omgang met rodenticiden. In het hoofdstuk over rattenbe-
strijding komen we hier op terug.

5.1.4. Folder

In het kader van de verschillende provinciale eikelmuisprojecten maakte de Zoogdierenwerkgroep van 
Natuurpunt Studie een attractieve informatiefolder over de soort. Voor oost-Vlaanderen werden 1250 
exemplaren voorzien, die onder andere het Regionaal Landschap Vlaamse ardennen kan gebruiken als

toelichting bij haar boomgaardenprojec-
ten. Momenteel zijn ook nog enkele vrij-
willigers aan de slag om interviews af te 
nemen. Zij nemen de folders mee op hun 
rondes en gebruiken ze als illustratie en 
toelichting bij het project. De resultaten 
zijn voorlopig nog niet binnen en zullen in 
het vervolgproject worden opgenomen.

5.1.5. Studiedagen, info-
avonden en evenementen

Infoavond in Heurne
op 30 maart organiseerde Natuurpunt Vlaamse ardennen plus in Heurne een infoavond over het 
Eikelmuisproject, helaas met een kleine opkomst. Hier werden de voorlopige resultaten voorgesteld 
en vrijwilligers warm gemaakt om de boer op te gaan met een korte standaardvragenlijst. De resulta-
ten zijn voorlopig nog niet binnen, maar zullen worden besproken in het eindverslag van het vervolg-
project.

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 11.1) 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. 
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5.1.6. pers

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

Kranten
In het Nieuwsblad verscheen op 23/09/06 “Natuurpunt zoekt eikelmuizen”. Het Laatste Nieuws 
titelde op 02/10/06 “Natuurpunt zoekt fruitratjes”. Dit leverde enkele telefoontjes van mensen die 
dachten een eikelmuis gezien te hebben. In sommige gevallen ging het om huismuis of bruine rat, 
maar af en toe ging het werkelijk om eikelmuizen.

Radio 
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.

op dezelfde dag bracht Radio 2 oost-Vlaanderen het item 5 minuten lang in het programma 
Middagpost. Kort daarna kregen wij nog enkele telefoontjes van mensen die recent eikelmuizen gezien 
hadden en van kandidaat “adoptie-ouders” (voor de nestkasten-inventarisatie in het project 2007-
2008).

televisie
oost-Vlaamse fruitratjes waren in 2007 dank-
zij de projecten twee keer op tv te bewonde-
ren. op 13/02/07 bracht Man bijt hond een 
korte reportage in haar rubriek “buitenbeeld” 
en op 28/8/07 zaten we drie keer in het 
VRt-journaal (13 u, 19 u, 23 u). ook hierop 
reageerden enkele kandidaat adoptie-ouders, 
maar extra waarnemingen bleven helaas uit.

Filmen van een nestje jonge eikel-
muizen in het Duivenbos
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5.3.1. De eikelmuis in Vlaanderen

5.2. 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 11.3.1).

5.3. Resultaten

Voor de aanvang van het project 
waren bij de Zoogdierenwerkgroep 
van Natuurpunt Studie 61 oost-
Vlaamse eikelmuiswaarnemingen 
bekend. tijdens het project werden 
100 nieuwe gegevens verzameld, die 
het beeld van de verspreiding vervol-
ledigen en ons meer inzicht geven in 
de huidige stand van zaken.

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 22 61

oost-Vlaanderen 61 100 161

Vlaams-Brabant 51 92 143

West-Vlaanderen 90 46 136

totaaL 242 262 504

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 1). Dit kan mogelijk verklaard worden door een uitgebreider aanbod aan bosvruchten in deze

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.
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Kaart 4. periode 2003-2007 (bron: Zoogdierendatabank + dit project).

Kaart 2. periode 1976-1985 (zwart vierkantje = vangst of dood gevonden exemplaar, ruit = 
zicht- of sporenwaarneming, zwart bolletje = braakbalgegeven) (bron: Holsbeek et al. 1986).

Kaart 3. 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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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 2) en de tweede atlasperiode (kaart 3) leek 
de soort op basis van het aantal gemelde waarnemingen zelfs toe te nemen. tussen 1986 en 2002 
werd de eikelmuis waargenomen in 114 UtM5-hokken, tegenover 92 in de periode 2003-2007 (kaart 
4). Hoewel we maar een korte periode van vijf jaar beschouwen, baart de situatie ons toch zorgen. 
Deze laatste inventarisatieronde is immers zeer intensief verlopen. 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 oost-Vlaanderen.

5.3.2. De eikelmuis in oost-Vlaanderen

Land van oudenaarde-Zottegem
In het Land van oudenaarde-Zottegem was de eikelmuis tot halverwege de jaren ’90 zeer algemeen 
en tegenwoordig komt de soort er verspreid voor, met de omgeving Zottegem-oosterzele-Herzele 
als zwaartepunt.

Recente waarnemingen zijn er o.a. uit de studiegebieden in Leeuwergem (kasteelpark) en Sint-
Lievens-Esse (Duivenbos) (waar de inventarisatiemethodes uitgetest werden). op beide locaties was 
de eikelmuis algemeen aanwezig tijdens de studieperiode 2006-2007 met meerdere voortplantings-
nesten in de nestkasten. 

ook uit de omgeving van Zottegem werden nog regelmatig eikelmuizen gemeld, o.a. in Sint-Goriks-
oudenhove, Sint-Maria-oudenhove, Leeuwergem en Ruddershove.

In de omgeving van oudenaarde bleef het opvallend stil. Rond Bos t’Ename werd de soort vroeger 
regelmatig waargenomen, maar sinds 1999 waren er geen meldingen meer. onlangs werden op twee 
locaties in de omgeving toch nog eikelmuizen gevonden. Een onderzoek met nestkasten en live traps 
moet nu uitmaken hoe het met deze populatie gesteld is. 

“Doosje” het eikelmuisje kwam de veranda binnengetrippeld
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op de grens tussen Zottegem en 
Zwalm werden in 2007 meerdere 
fruitratjes opgemerkt in en rond 
het Bertelbos. In het voorjaar werd 
hier een eikelmuis aangetroffen 
in een mezennestkast. In augus-
tus kwam een jong diertje zonder 
vrees een veranda binnengetrip-
peld, waarna twee eikelmuisnest-
kasten opgehangen werden. amper 
vier weken later was één van deze 
nestkasten reeds bezet door een 
volwassen dier.
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Vlaamse ardennen
ook in de Vlaamse ardennen was de eikelmuis vroeger een zeer algemene soort, maar tegenwoordig 
is ze een zeldzaamheid geworden.

tussen 1993 en 2003 had Jan Van Uytvanck elk jaar een nest met jongen in zijn bakhuis aan het 
Hayesbos (Brakel). ook bij vele buren waren er vroeger fruitratjes actief. Een inventarisatiecampagne 
met nestkasten, haarvallen en live traps in 2006 leverde geen enkele waarneming op. 

In en rond het trimpontbos kwam de soort vooral in de jaren ’70 algemeen voor. Volgens de bewoners 
stonden hier toen nog veel hoogstamboomgaarden, maar ondertussen zijn de meeste daarvan ver-
dwenen. De laatste waarneming dateert van 2004. ook hier werd geïnventariseerd met nestkasten, 
haarvallen en live traps, maar voorlopig zonder resultaat.

In het Kluisbos te Kluisbergen werden in de jaren ’70 nog 20 overwinterende eikelmuizen gevonden 
op 50 nestkasten en tijdens een onderzoek met live traps waren 11 van de 31 vangsten fruitratjes. tot 
nog toe bereikte ons slechts één recente waarneming (2006).

Bewoners van Ronse en vogelringers die in deze streek actief waren, gaven aan dat de eikelmuizen 
ook hier zo goed als verdwenen zijn. terwijl ze vroeger regelmatig tot in het stadscentrum werden 
gevonden, zijn er geen waarnemingen meer sinds 2005. ook ons onderzoek in het pyreneeënbos heeft 
voorlopig geen succes. 

Schelde-Leie-interfluvium van anzegem
Hoewel het landschap hier veel opener en grootschaliger is dan in de vorige ecodistricten, werden 
er tot eind vorige eeuw regelmatig fruitratjes gevonden. In het Bouvelobos te Wortegem-petegem 
waren ze een vaste waarde bij het controleren van nestkastjes tot en met 2000. ook in de nabij gele-
gen Spitaelsbossen zaten toen eikelmuizen. In Nokere (Kruishoutem) aten de eikelmuizen jaarlijks van 
de appelvoorraden van het kasteelpark Bonval en zaten ze op verschillende plekken in vogelnestkast-
jes. De laatste waarneming dateert van 1997. ook in het natuurgebied Kordael werden ze tot 1995 
opgemerkt. 

De meest noordelijke waarneming hier komt uit het Lozerbos in Kruishoutem, maar deze dateert al 
uit 1969.

Sinds 2000 zijn er dus geen sluiperkes meer gesignaleerd uit het interfluvium, maar waarschijnlijk 
loont het wel de moeite om hier intensiever te gaan zoeken. Verder naar het zuidwesten, in de omge-
ving van Kortrijk, zijn ze namelijk nog wel vrij algemeen.

te Edelare overwinterden de fruitratjes in het nabije Kezelfort. Fruitplukkers zagen ze jaarlijks regel-
matig “spelen” in de boomgaarden. Inwoners vonden in de jaren ’70 en begin de jaren ’80 jaarrond 
eikelmuizen in zeker de helft van de huizen van het dorp, en zagen en hoorden ze regelmatig; de laat-
ste waarneming was in 2001.

Rond Het Burreken, op de grens van Brakel en Horebeke, werden tot 2005 nog eikelmuizen gesigna-
leerd, maar de inventarisatie-inspanningen leverden geen nieuwe waarnemingen op.



34

In de andere ecodistricten komt de eikelmuis niet of slechts zelden voor. In de omgeving van Gent zijn 
er enkele waarnemingen bekend uit het park van Claeys-Bouuaert (Mariakerke, 2005), het centrum 
van Gent (2001) en het Hutsepotbos te Zwijnaarde (1976). Echt algemeen is de soort er volgens ons 
de laatste 30 jaar niet geweest. De mezennestkasten van de Universiteit van Gent zouden dan immers 
veel vaker eikelmuizen op bezoek gehad moeten hebben.
opmerkelijk zijn ook de geïsoleerde waarnemingen in het noorden van de provincie. In het Heidebos 
in Wachtebeke werden fruitratjes aangetroffen in nestkasten (2001) en in Maldegem werd er eentje 
verschalkt door een huiskat in 2005. ook net over de grens met Nederland worden sporadisch eikel-
muizen gevonden. Mogelijk overleeft in deze regio dan ook een kleine populatie. onze Nederlandse 
collega’s van de Zoogdiervereniging VZZ starten dit najaar nog een inventarisatiecampagne met 
behulp van nestkasten om een beter beeld te krijgen van de situatie. 

Bijlage 11.3.1 geeft een overzicht van alle eikelmuiswaarnemingen in oost-Vlaanderen (zie ook kaart 6).

pajottenland
aansluitend op het verspreidingsgebied in Vlaams-Brabant komen in het oost-Vlaamse pajottenland 
ook verspreid eikelmuizen voor, maar minder algemeen dan in het Land van oudenaarde en Zottegem. 
Uit het Neigembos te Ninove en het natuurgebied De Rietbeemd (Geraardsbergen) zijn nog meldin-
gen tot en met 2002. In Denderleeuw werden nog eikelmuizen opgemerkt in 2003 en in Erpe-Mere 
werd een winterslapend exemplaar gevonden in 2007.

In Denderhoutem werden vroeger vaak eikelmuizen aangetroffen in nestkastjes
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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.

op het UtM5-niveau (kaart 5) valt er dan ook nauwelijks wat te merken van de vermeende achteruit-
gang. In 20 van de 45 oost-Vlaamse hokken (44 %) waar de soort ooit werd gezien, zijn nog waarne-
mingen bekend uit de periode 2003-2007. 17 hokken (38 %) kenden hun laatste waarneming tussen 
1996 en 2002 en slechts 8 (18 %) van de periode ervoor.

Kaart 5. Laatste waarnemingsdatum van de eikelmuis in oost-Vlaanderen per UtM5-
hok (donkerrood = 2003-2007, rood = 1996-2002, groen = 1987-1995, geel = voor 
1987) (bron: Zoogdierendatabank + dit project).
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Kaart 6. Laatste waarnemingsdatum van de eikelmuis in oost-Vlaanderen per UtM1-hok 
(donkerrood = 2003-2007, rood = 1996-2002, groen = 1987-1995, geel = voor 1987) (bron: 
Zoogdierendatabank + dit project).

Ingezoomd op UtM1-niveau (kaart 6) liggen de verhoudingen tussen de hoeveelheden laatste waar-
nemingen per periode anders. In precies 100 hokken werd de soort ooit waargenomen, waarvan 33 
hun laatste waarneming hadden in de periode 2003-2007, 34 in 1996-2002 en 33 vóór 1996. 

We moeten hier wel bij opmerken dat niet in alle hokken met oude waarnemingen opnieuw gezocht 
werd, maar op verschillende plaatsen gaf de waarnemer aan dat hij of zij nog altijd dezelfde kans heeft 
om de dieren te vinden en meent dat de soort effectief verdwenen is.

In sommige regio’s is de situatie zeer onrustwekkend te noemen. In het Schelde-Leie-interfluvium zijn 
er de laatste zes jaar geen eikelmuizen meer waargenomen en ook voor de Vlaamse ardennen was het 
moeilijk om uit deze periode meer dan een handvol waarnemingen te verzamelen.
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6. Inventarisatie-
methodes vergelijken
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6.1. Studiegebieden

Een belangrijk onderdeel van het Eikelmuisproject bestond uit het zoeken naar de eenvoudigste, 
meest betrouwbare en financieel haalbare methode om de aanwezigheid van eikelmuizen in een 
bepaald gebied vast te stellen en hun populatieschommelingen in de loop der jaren op te volgen. In 
het vroege voorjaar van 2006 werden, op basis van oude waarnemingen uit de Zoogdierendatabank, 
huidig potentieel biotoop en interviews met omwonenden, zes studiegebieden geselecteerd binnen 
het werkingsgebied van het RLVa. In deze gebieden was het de bedoeling om verschillende inventa-
risatiemethodes die voor kleine zoogdieren gebruikt worden, uit te testen. Hier volgen de resultaten 
van deze testen (zie bijlage 11.4 voor de detailresultaten).

als studiegebied werden het Hayesbos en het trimpontbos te Brakel, het Duivenbos te Herzele, Het 
Burreken te Maarkedal, het Kasteeldomein van Leeuwergem te Zottegem en het pyreneeënbos te 
Ronse weerhouden (kaart 7). In ieder van deze gebieden is geschikt leefgebied voor de eikelmuis aan-
wezig en werden de dieren zeker nog tot in 2003 waargenomen.

Kaart 7. Ligging van de studiegebieden waar de inventarisatiemethodes uitgetest werden.



39

6.1.1. Hayesbos en trimpontbos

Het Hayesbos en het trimpontbos zijn een onderdeel van de Everbeekse bossen. Deze bossen behoren 
tot de mooiste in de Vlaamse ardennen en worden vooral gekenmerkt door sterke niveauverschillen 
en imposante beukenbossen met tal van bronnen en bloementapijten in het voorjaar. Naast beuk 
komen vooral es en zwarte els voor op de lager gelegen stukken langs de beken. De Everbeekse bossen 
zijn bij natuurliefhebbers o.a. gekend omwille van hun populatie eikelmuizen en het Hayesbos en het 
trimpontbos waren dan ook voor de hand liggende studiegebieden.

In het Hayesbos viel ons oog op de noordzijde van het gebied. Langs de Hayesstraat beheert Natuurpunt 
beukenbossen, bronbossen met o.a. gewone es en een oude hoogstamboomgaard. Bovendien kwam 
hier zeker tot 2003 nog eikelmuis voor. In het bakhuis van de hoeve “Scheven Hoek” had men jaarlijks 
een nest sinds 1992 en ook bij de andere aangelanden waren deze dieren niet onbekend. 

In de jaren ’70 waren fruitratjes zeer algemeen in de omgeving van het trimpontbos, zo getuigen 
de bewoners van deze buurt. toch was het moeilijk om concrete waarnemingen te verzamelen. De 
vondst van een winterslapend exemplaar in 1995 lag een lokaal boertje nog vers in het geheugen. De 
laatste waarneming dateert van 2004, toen de soort nog werd aangetroffen in een schuurtje nabij de 
bron van de terkleppebeek, meer bepaald in de tuin van trimpont 10.

6.1.2. Het Burreken

Het Burreken is een complex van bronbosjes, weilanden, boomgaarden, knotwilgenrijen en houtkan-
ten gelegen in het reliëfrijke grensgebied van Brakel, Horebeke en Maarkedal. De laatste waarneming 
dateert van 2005.

6.1.3. pyreneeënbos

Net als de andere studiegebieden bestaat het pyreneeënbos uit gemengde bossen met een opval-
lende voorjaarsflora. Het gebied wordt doorkruist door een oude spoorwegbedding tussen Ronse en 
Lessen, die nu is verhard tot een wandel- en fietspad. aangelanden herinneren zich vooral eikelmuizen 
uit de jaren ’80 en ook natuurliefhebbers troffen de dieren ooit aan. Verspreid over het gebied hangen 
nestkasten voor mezen, holenduif, steenuil en bij de controles in de winter van 2005 werden nesten 
aangetroffen die mogelijk van eikelmuis waren. Een oud fruitboertje uit de omgeving vertelde alvast 
dat hij zeker tot 2005 vraat had aan zijn appels.

Het Kasteeldomein van Leeuwergem beslaat vele tientallen hectaren parkbos, omringd door laag-
stam-fruitplantages, weilanden en de gezellige dorpskern van Leeuwergem. Verder ligt er in het 
domein een oude vierkantshoeve met enkele kerselaars en de ruïne van een geschutstoren. In 2002 
gaf de baron zelf aan de Zoogdierenwerkgroep door dat er fruitratjes op de kasteelzolder overwinter-
den. De aangrenzende fruitteler vond in 2004 een overwinterend exemplaar in een bijenkorf en ook 
andere mensen wisten “van horen zeggen” dat er nog fruitratjes in de omgeving voorkwamen.

6.1.4. Kasteeldomein van Leeuwergem 
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Het Duivenbos in Herzele bestaat uit enkele 
perceeltjes intact bronbos en populierenplan-
tages. Van hieruit vertrekken een achttal holle 
wegen, die een kleinschalig landbouwland-
schap vol oude meidoornhagen en meters-
hoge braamstruwelen doorkruisen. tijdens 
beheerwerken in 1997 werd hier ooit een 
eikelmuis gevonden, maar sindsdien waren 
er geen waarnemingen binnen het natuurge-
bied. In de nabije omgeving werden nog wel 
regelmatig fruitratjes gesignaleerd, o.a. over-
winterend in een mezennestkast in 2004.

6.1.5. Duivenbos

6.2. 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 
periode een slaap- of voortplantingsnest bouwen. De bruikbaarheid van nestkasten om de aanwe-
zigheid van eikelmuizen vast te stellen, werd een aantal jaar geleden met succes aangetoond in De 
panne. Hier werden, in het kader van een eindwerk onder begeleiding van de Zoogdierenwerkgroep, 
speciale nestkasten voor eikelmuizen (met de opening aan de zijde van de boomstam) opgehangen. 
Binnen de twee maand was meer dan de helft bezet door eikelmuis. Dit experiment werd gedaan in 
een gebied met een hoge eikelmuisdichtheid. Wat we niet wisten, was of nestkasten even effectief 
zijn om de aanwezigheid van eikelmuizen aan te tonen op plaatsen met een lage eikelmuisdichtheid. 
Er zijn dan mogelijk voldoende natuurlijke (of andere kunstmatige) nestplaatsen aanwezig, waardoor 
de eikelmuizen weinig of geen gebruik maken van de nestkasten. anderzijds gebruikt iedere individu-
ele eikelmuis een vijftal slaapnesten in haar leefgebied. De kans dat de nestkasten in de loop van het 
jaar door één of meerdere dieren tijdelijk worden gebruikt, was volgens ons vrij groot. 

Het Duivenbos met haar metershoge
braamstruwelen is ideaal voor eikelmuizen
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6.2.1. Methodiek

Een duurzame nestkast, speciaal ontworpen voor 
eikelmuizen
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In elk van de zes studiegebieden werden 
begin mei om de 25 m 40 speciaal ontwor-
pen nestkasten opgehangen, die de dieren 
als rust- of nestplaats kunnen gebruiken 
(zie bijlage 11.5). In tegenstelling tot bij 
vogelnestkastjes bevindt de opening zich 
aan de zijde van de boomstam. twee lat-
jes zorgen dat deze vrij blijft.

omdat we als natuurvereniging voor-
al ook duurzaamheid nastreven en de 
impact op het leefmilieu willen beper-
ken, werd gekozen voor duurzaam (wel-
iswaar tropisch) hout met het FSC-label. 
Inheems hout geniet uiteraard nog meer 
onze voorkeur, maar helaas kon dit niet 
bekostigd worden van het beschikbare 
budget en was de leveringstermijn veel te 
lang. Voor de latjes achteraan werd kas-
tanjehout gebruikt. De nestkasten wer-
den verduurzaamd met een ecologische 
lakverf. Voor de vervaardiging konden we
een beroep doen op de beschutte werkplaats “Lidwina Stichting” te Mol. De Nederlandse 
Zoogdiervereniging VZZ was zo vriendelijk om de nestkasten te financieren en ze ons voor de duur 
van het project in bruikleen te geven. aangezien we ook voor het vervolgproject nestkasten willen 
gebruiken, hebben we er ondertussen zelf nieuwe besteld.
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Hayesbos
De nestkasten werden verspreid opgehangen 
in de bosranden en de boomgaard rondom de 
boerderij waar minstens tot 2003 eikelmui-
zen werden waargenomen. Deze locatie lijkt 
ons nog steeds uitermate geschikt voor deze 
dieren. De boerderij en het bijhorende bak-
huis zijn volgens de eigenaar niet veranderd.

trimpontbos
De eigendommen van Natuurpunt liggen 
nogal verspreid en de nestkasten werden 
bijgevolg ook verspreid over de verschillen-
de percelen opgehangen. Het middelpunt 
van het studiegebied is een particuliere 
oude hoogstamboomgaard met appel, kers 
en moerbei rondom een oude boerderij met 
rustieke schuurtjes. Natuurpunt plantte 
hier bovendien twee dichte houtkanten. 
De andere biotopen zijn een beukenbos en 
een populierenaanplant.

Notelaar en perelaar in het Hayesbos
met braamstruweel aan de voet
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De boomgaard ligt er enigszins verwilderd bij. 
De fruitbomen zijn oud en hebben tal van holtes 
in hun stam. Er groeit zowel kers als appel, peer 
en okkernoot. Verder staan er nog enkele bouw-
vallige bouwsels (zoals een oud kapelletje), die 
onderdak kunnen bieden aan eikelmuizen.©
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Moerbei in het trimpontbos
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Het Burreken
ook hier liggen de eigendommen erg verspreid en werden de nestkasten in drie deelgebieden opge-
hangen. Een eerste cluster werd langs de bosranden in het brongebied van de Krombeek geplaatst. 
De bossen zijn erg gevarieerd en hier en daar zijn er mooie mantel- en zoomvegetaties. Deelgebied 2 
ligt wat verder stroomafwaarts van de beek. Hier staat een goed onderhouden particuliere hoogstam-
boomgaard, een recent aangeplante boomgaard en enkele mooie houtkanten. De laatste nestkasten 
werden opgehangen op het einde van de doodlopende Wolvenweg in een erg verwilderde boomgaard 
en bosje. 

pyreneeënbos
In het pyreneeënbos werden de nestkasten verspreid opgehangen in vier deelgebieden. De eerste 
locatie betreft een particuliere hoogstamboomgaard met appelaars en een moerbeiboom langs de 
albert Demanezstraat 5. De tweede cluster nestkasten werd opgehangen in de houtkanten nabij het 
geboortebos van Ronse. Voor de overige nestkasten verkozen we de houtkanten en bosranden langs 
een jonge hoogstamboomgaard van Natuurpunt en de zonnige bosrand met struweel 200 m ten 
zuidwesten daarvan.

Kasteeldomein van Leeuwergem
De nestkasten werden verspreid in het parkbos opgehangen. Een eerste reeks hangt achter het kasteel 
waar men ooit nog eikelmuizen aantrof in mezenkasten. Een tweede reeks werd gehangen achter de 
hoeve en een derde in de bosjes langs de oprijlaan van het domein. Dit ligt ook vlakbij een laagstam-
plantage. Voor de laatste cluster kozen we het uiterste zuiden van het domein. Hier staat een ruïne 
en gaat het parkbos via een mooie mantel met meidoorn over in een weide.

Duivenbos
De nestkasten werden vooral geplaatst in de dichte hagen, struwelen en bosranden langs het wandel-
pad dat begint aan de oude steenbakkerij van Sint-antelinks. opvallend zijn hier de oude knoestige 
meidoorns en metershoge bramen. ook in twee nabijgelegen boomgaarden in de Zavelstraat werden 
telkens zes nestkasten opgehangen. 
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Het struweelrijke Duivenbos
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De nestkasten werden voorzien van wat stro en een viertal keer gecontroleerd op sporen van eikel-
muis (juni 2006, juli-augustus 2006, november 2006, juni-juli 2007). Deze sporen kunnen bestaan 
uit nestmateriaal, uitwerpselen, aangegeten nootjes enzomeer. Het nest verraadt meestal reeds wie 
de bouwheer is vooraleer deze 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”.

Eikelmuisjes in hun nestje met een latrine errond 
(het stro werd door ons in de nestkast gelegd)

©
 Jo

er
i C

or
te

ns

Rosse woelmuis in een oud vogelnest

Bosmuizen in een los bladernest

Mezennest

©
 Jo

er
i C

or
te

ns
©

 G
oe

de
le

 V
er

be
yl

en

©
 G

oe
de

le
 V

er
be

yl
en



45

Vraatsporen werden nauwelijks aangetroffen. In nestkasten die door eikelmuizen gebruikt werden, 
vonden we enkele keren een aangeknaagd slakkenhuisje en enkele eikels, maar de knaagsporen had-
den geen duidelijke kenmerken om de dader te identificeren. Nochtans zijn knaagsporen een belang-
rijke hulp bij het opsporen van kleine zoogdieren. Vooral op harde voedselbronnen zoals hazelnoten 
en pitten van kersen en pruimen laten ze herkenbare sporen achter. De inventarisatie van hazelmuis 
berust voor een groot deel zelfs op het zoeken naar aangeknaagde hazelnootjes. 
Hoe je de vraatsporen van eikelmuizen gemakkelijk kan herkennen, is ons vooralsnog onbekend. We 
zouden daarom dit najaar nog wat hazelnoten en kersenpitten willen aanbieden in de nestkasten waar 
eikelmuizen in huizen en deze na enkele weken controleren.

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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6.2.3. Discussie

Hoewel we niet altijd de dieren zelf aantroffen, leidden de sporen ons toch vrij eenvoudig tot een cor-
recte determinatie.

Heel af en toe werd er geen nestmateriaal of uitwerpselen achtergelaten, maar kon de determinatie 
van achtergebleven haren dan wel uitsluitsel bieden. Dubbelzijdige kleefband aanbrengen blijft dus 
een aanrader. 

In de gebieden waar eikelmuizen voorkwamen, werden meestal meerdere opeenvolgende nestkasten 
bezet. In de internationale literatuur wordt vermeld dat fruitratjes een vrij groot territorium kunnen 
hebben en bovendien meerdere nesten gebruiken. Het lijkt ons dan ook aangewezen om de tussenaf-
stand van 25 m uit te breiden tot 50 m. op deze manier wordt met eenzelfde aantal nestkasten een 
veel groter gebied bestreken, zodat de trefkans toeneemt.

6.2.2. Resultaten

In twee van de zes studiegebieden werden eikelmuizen aangetroffen. In het Duivenbos maakten 
twee vrouwtjes hun nest in een nestkast in 2006 en ook in het Kasteeldomein van Leeuwergem werd 
één nestkast ingenomen. In 2007 vonden we vijf nesten met jonge dieren in Leeuwergem en drie in 
Herzele! In de andere gebieden vonden we geen enkel spoor van eikelmuis. De nestkasten werden 
vooral ingenomen door bosmuis, een enkele rosse woelmuis en in het voorjaar van 2007 nestelde in 
zeker de helft van de nestkasten een paartje mezen.

In de toegangsopening van de nestkasten 
werd tijdens de eerste twee controleron-
des ook een stukje dubbelzijdige kleefband 
aangebracht, waaraan haren kunnen blijven 
kleven wanneer eikelmuizen de nestkast 
bezoeken. Deze haartjes konden achteraf 
met behulp van een microscoop en de refe-
rentie-atlas van haren van West-Europese 
zoogdieren tot op soortniveau gedetermi-
neerd worden. Zo kon onderscheid gemaakt 
worden tussen haren van eikelmuis en ande-
re mogelijke bezoekers van de nestkasten, 
zoals bosmuis en rosse woelmuis.

Niet enkel eikelmuizen gebruiken de nestkasten, 
ook bosmuizen zijn frequente bewoners
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6.3. Live traps

op plaatsen waar de aanwezigheid van eikelmuizen vermoed wordt, kan ook gebruik gemaakt worden 
van live traps om zekerheid te krijgen. Indien goed uitgevoerd is dit een diervriendelijke, efficiënte 
methode om de kleine zoogdieren te inventariseren. Het geeft bovendien de mogelijkheid om extra 
informatie in te zamelen over conditie (gewicht), voortplanting e.d. en de dieren te merken of zelfs te 
zenderen vooraleer ze weer vrij te laten.

In het Kluisbos was de fruitrat ooit zelfs de talrijkst gevangen soort in een muizenonderzoek met live 
traps en in de Italiaanse alpen werden met succes Sherman-vallen ingezet om eikelmuizen te vangen 
en te zenderen.

De belangrijkste troef is de mogelijkheid om gedurende een lange periode gegevens in te zamelen, 
omdat de nestkasten jaarrond kunnen blijven hangen. ook de inspanningen blijven vrij beperkt tot 
één of twee controlerondes per jaar. Daarnaast bieden de nestkasten extra nestgelegenheid in gebie-
den met een tekort aan geschikte schuilplaatsen. op deze manier kunnen de populaties zich mogelijk 
wat sneller herstellen en uitbreiden.

ook in de toekomst willen we de evolutie van de eikelmuispopulaties in elk van de studiegebieden 
opvolgen. Daarom laten we per studiegebied 15 nestkasten hangen (met tussenafstanden van 50 
m), die jaarlijks tweemaal gecontroleerd zullen worden. Na grondig afwegen, lijkt het ons het meest 
geschikt (hoogste trefkans en de laagste verstoring) om controles te doen begin mei en eind novem-
ber. Begin mei zijn de dieren uit winterslaap gekomen en zijn ze volop op zoek naar een mogelijke 
partner. Er zijn nog geen jongen die op dat moment kunnen verstoord worden. Eind november zou-
den de meeste dieren in winterslaap moeten zijn en als ze dan niet uit de kast worden gehaald, is de 
verstoring minimaal. Bovendien kunnen op dat moment oude, niet gebruikte nesten uit de kasten 
verwijderd worden, zodat nestparasieten niet de kans krijgen om zich in de loop der jaren explosief uit 
te breiden. ook voor de volgende controles in het voorjaar is het handig om te zien of de nestkasten 
opnieuw worden volgebouwd.
De verwijderde nestkasten worden in andere bosgebieden opgehangen om ook daar een inventarisa-
tie- en monitoringproject op te starten.

6.3.1. Methodiek

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van twee verschillende live traps: de “Sherman-val” en de 
“omgebouwde triptrap”.
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De triptrap is een kleine plastic val, die bestaat uit een voorste gedeelte met valdeurtje en vangme-
chanisme en een achterste gedeelte dat als leefruimte dienst doet. De Zoogdierenwerkgroep heeft 
deze val omgebouwd door het achterste gedeelte te vervangen door een houten leefruimte die ach-
teraan en onderaan voorzien is van een metalen gaas, om een verse luchtstroom binnen te laten en 
uitwerpselen buiten te werken. Deze vallen worden al vele jaren gebruikt in muizenonderzoeken van 
de Zoogdierenwerkgroep en hebben hun degelijkheid reeds meermaals bewezen. Vermoed wordt dat 
het natuurlijke karakter van de houten leefruimte – in vergelijking met het koude metaal van andere 
valtypes – hier mee te maken heeft. Voor eikelmuis leken ze ons oorspronkelijk wat aan de kleine 
kant.

omgebouwde triptrap
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De Sherman-val is een grotere, duurdere val, 
wat voor struisere dieren dan ook een belang-
rijk pluspunt is. Ze is volledig vervaardigd 
uit aluminium of inox en is opvouwbaar. Ze 
is dan ook erg gemakkelijk te vervoeren. Wij 
gebruikten het geperforeerde type, waarbij de 
dieren in de val meer lucht krijgen.

Sherman-val
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In het kader van ons onderzoek werden 50 Sherman-vallen gekocht en konden we gebruik maken 
van 40 omgebouwde triptraps van de Zoogdierenwerkgroep. De vallen werden ingezet in de periode 
juni-juli, wanneer voedsel nog relatief schaars is en de kans dat dieren gelokt kunnen worden met 
een alternatieve voedselbron maximaal wordt geacht. De eikelmuispopulaties hebben anderzijds wel 
pas hun grootste omvang in de periode augustus-september, wanneer de jongen uitzwerven. Wegens 
tijdsgebrek konden wij in deze periode echter geen tweede vangstsessie inlassen. 
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Voor de praktische uitvoering werd een beroep gedaan op twee stagestudenten van het Van Hall 
Instituut uit Leeuwarden (Nederland). Zij konden zich, in tegenstelling tot de Vlaamse studenten, wél 
vrijmaken in het voorjaar. Beide studenten zetten zich een tiental weken in voor het project.

Vallen en nestkasten werden op dezelfde locaties geplaatst
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om de dieren te laten wennen aan de vallen zonder dat ze meteen gevangen werden, werden deze 
uitgezet met lokvoer (appel, pindakaas) op vrijdag. tot na het weekend werd het vangmechanisme 
geblokkeerd, zodat de dieren vrij in en uit konden lopen. op maandagavond, kort voor zonsondergang, 
werden de vallen voor de eerste keer op scherp gezet en vervolgens dinsdagochtend rond zonsopgang 
gecontroleerd. Deze controles werden herhaald op woensdag- en donderdagochtend.

Hoewel het ongebruikelijk is om zo’n lange periode te hanteren tussen het op scherp stellen van de 
vallen en de controle, vonden we het toch verantwoord om op deze manier te werken. De weersom-
standigheden waren tijdens de hele vangstperiode uitzonderlijk goed. De nachten waren warm en 
droog, waardoor we geen enkele keer natte, verkleumde dieren in de vallen hebben aangetroffen. 
om te voorkomen dat spitsmuizen gevangen werden, plaatsten we de vallen bovendien in bomen en 
struiken op minstens één meter hoogte. Spitsmuizen zijn namelijk erg stressgevoelig en overleven een 
verblijf van meer dan 2 uur in een live trap maar zelden. 

In ieder studiegebied werden 
40 omgebouwde triptraps en 
40 Sherman-vallen paarsgewijs 
naast elkaar geplaatst en gedu-
rende drie opeenvolgende nach-
ten op scherp gezet. We verko-
zen om de live traps – evenals de 
haarvallen – op dezelfde locaties 
als de nestkasten op te hangen 
om zo een duidelijke vergelijking 
tussen de verschillende inven-
tarisatiemethodes te kunnen 
maken. 
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De vallen werden in bomen en struiken 
bevestigd om nevenvangsten van spitsmuizen 
te vermijden
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6.3.2. Resultaten

In totaal werden 47 kleine zoogdieren gevangen op 1386 valnachten (462 vallen/3 nachten). 
Eikelmuizen werden zowel in het Duivenbos (16 vangsten) als in Leeuwergem (7 vangsten) aangetrof-
fen. Verder waren er vangsten van bosmuis (12), rosse woelmuis (9), huismuis (1), eekhoorn (2) en 
ook koolmees (20). over het algemeen waren de vangsten mooi verdeeld over de twee valtypes. De 
triptraps wisten 22 knaagdieren te strikken, tegenover 25 in de Sherman-vallen. In tegenstelling tot 
de bosmuis en de rosse woelmuis, die iets vaker gevangen werden in de grotere Sherman-val (62 %), 
werd de eikelmuis vooral aangetroffen in de kleinere triptrap (17 maal = 74 %). De koolmezen wer-
den enkel gevangen in de Sherman-vallen. Mogelijk gebruikten de vogels deze vallen als nachtelijke 
schuilplaats ofwel werden zij ook door het voedsel aangetrokken. 

6.3.3. Discussie

Een mogelijke verklaring voor het succes van de omgebouwde triptrap, is het tunneleffect van deze 
vallen. Via het metalen gaas kunnen de dieren hier namelijk doorkijken, waardoor ze vermoedelijk 
sneller tot verkenning overgaan. Daarenboven zijn de oudere vallen na jarenlang gebruik reeds door-
drenkt met een muizengeur, iets wat de nieuwe nog niet hebben. tot slot kan ook het natuurlijker 
aanvoelen van hout een voordeel hebben ten opzichte van de aluminium vallen. 

Het is overduidelijk dat het vangen met inloopvallen zeer betrouwbare resultaten geeft. Belangrijk 
negatief punt is dat deze methode erg arbeidsintensief is en er steeds een (klein) risico aan verbonden 
is voor de dieren. Bovendien gaat het om een momentopname.

Daarenboven raden we aan om de vangstperiode te verschuiven naar het einde van augustus en begin 
september. tijdens deze periode is de kans kleiner dat zogende wijfjes of afhankelijke jongen worden 
gevangen. Nadeel is wel dat de dieren mogelijk moeilijker te vangen zijn, omdat het voedselaanbod 
in de natuur dan groter is.
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De gevangen eikelmuizen konden gemakkelijk gemanipuleerd wor-
den door ze in een netzakje te stoppen
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De haarvalen werden vervaardigd uit pvc-buizen met een doorsnede van 50 mm. Hiervan werden 
korte stukjes gezaagd met schuine zijden. De langste zijde was ongeveer 15 en werd als bovenkant 
beschouwd. De oversteken die zo ontstonden, verhinderden dat de tape nat werd bij regenweer. Uit de 
bovenzijde werd in het midden een stuk gezaagd waarover de tape werd gekleefd. Bij de doortocht van 
de muizen door de buis ontstond zo een versmalling, waardoor de kans toenam dat er haren bleven 
kleven. 

De haarvallen werden opgehangen tijdens dezelfde periode en op dezelfde locaties als de live traps. 
Hiervoor kozen we een tak waarvan het uiteinde niet bereikt kon worden via andere takken en daarop 
werd de val dan vastgetaped. De takken werden zo geselecteerd dat ze niet te schuin naar boven 
gericht waren (max. 45 °). Een stukje appel werd op het uiteinde van de tak gespiest, zodat de dieren 
door de buis moesten kruipen om tot bij de voedselbron te komen. De vallen werden slechts één keer 
geaasd en na 1 à 2 weken weer opgehaald. 

Uiteindelijk bleek de determinatie van de haren vrij eenvoudig. om de haren te verwijderen van de 
kleefband werd aceton gebruikt. Inspectie van een volledige haar onder de microscoop bleek al vol-
doende om de soort te bepalen. De haartjes zijn namelijk zo dun dat de inwendige structuur bij een 
doorlatende belichting reeds zichtbaar wordt. In tegenstelling tot bij de andere (klimmende) dieren 
die in deze haarval hun haar zouden kunnen achterlaten (bosmuis, rosse woelmuis, huismuis, zwarte 
en bruine rat, marterachtigen, eekhoorn) is het merg van een eikelmuishaar slechts één cellaag dik en 
vertoont ze een onregelmatig ladderpatroon. Verwarring is enkel mogelijk met de andere slaapmui-
zen. De haren zijn dus vrij eenvoudig en snel te determineren. 

6.4. Haarvallen

Haarvallen zijn korte stukjes pvc-buis met binnenin een strookje dubbelzijdige kleefband. De dieren 
worden in de buis gelokt d.m.v. aas (bv. appel) en laten hierbij haren achter op de kleefband, die dan 
gedetermineerd kunnen worden tot op soortniveau.

Haarvallen werden eerder al gebruikt voor o.a. de inventarisatie en monitoring van eekhoornpopu-
laties en ook voor eikelmuizen werd hun efficiëntie reeds aangetoond bij hoge populatiedichtheden. 
ook hier wisten we echter niet of ze even effectief zouden zijn bij lage dichtheden. 

Haarval

6.4.1. Methodiek
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De resultaten van deze inventarisatiemethode vielen tegen. alleen in Leeuwergem werden haren van 
eikelmuis gevonden in slechts één haarval.

6.4.2. Resultaten

6.4.3. Discussie

Mits wat aanpassingen zien wij toch heel wat mogelijkheden in deze methode. De eikelmuizen lieten 
immers allerlei sporen (uitwerpselen) achter in, op en rond de live traps die zij bezochten. ook voor 
een aangepast type haarval zal dat waarschijnlijk zo zijn. als aanpassingen stellen we voor om de buis 
iets langer te maken en het aas in de val te leggen in plaats van erachter. Zo wordt vermeden dat de 
dieren de val proberen te omzeilen om bij het aas te komen. In plaats van enkel appel stellen we een 
mengsel van pindakaas, muesli en stukjes appel voor, dat zo sterk geurt dat de dieren van ver worden 
aangetrokken. In het kader van het vervolgproject willen wij hier alvast wat verder mee experimen-
teren. 

6.5. Geluidswaarnemingen

6.5.1. Methodiek

Eikelmuizen maken allerlei geluiden om hun sociale contacten te onderhouden, een territorium af 
te bakenen, te waarschuwen voor gevaar, belagers af te schrikken, … Meerdere waarnemers die de 
soort goed kennen, haalden aan dat deze geluiden de gemakkelijkste manier zijn om eikelmuizen te 
lokaliseren. Mogelijk kunnen de dieren ook gestimuleerd worden door het afspelen van opgenomen 
geluiden. Bij vogels is dat althans vaak het geval. 
Daarom wilden we deze methode uittesten, omdat ze misschien nog beter en tijdsefficiënter werkt bij 
het vaststellen van de aan/afwezigheid van eikelmuizen dan het gebruik van nestkasten en haarval-
len.

oorspronkelijk was het de bedoeling om deze methode uit te testen in samenwerking met onze 
Nederlandse collega’s (VZZ/IKL/alterra/Studio Wolverine), die het maken van de geluidsopnames en 
de aankoop van Mp3-spelers voor hun rekening zouden nemen. Helaas ontbrak het hen aan de nodige 
budgetten en konden we deze methode niet uitgebreid testen.
In het voorjaar van 2007 konden we echter wel enkele opnames aankopen uit de archieven van 
de Britisch Library en toch in zeer beperkte mate van start gaan met het uittesten van deze play-
back-methode. In de maanden juli en augustus ging één van onze vrijwilligers drie keer op pad in 
Leeuwergem en Herzele, gewapend met Mp3-speler en speakers.
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6.5.2. Resultaten

op geen enkele van deze gelegenheden werd enige reactie waargenomen.

6.5.3. Discussie

Wegens de beperkte mate waarin deze methode werd uitgetest, kunnen wij hier nog geen conclusies 
uit trekken. We geven deze piste zeker niet op. In het voorjaar kunnen de mannetjes mogelijk feller 
reageren om hun territorium af te bakenen. In het najaar weerklinken soms sociale roepen vanuit de 
boomgaarden. Wijfjes communiceren vooral met hun jongen wanneer ze hen op sleeptouw nemen 
doorheen hun territorium. Er zijn ook geluiden om belagers af te schrikken of soortgenoten te waar-
schuwen voor gevaar en waarschijnlijk nog een aantal andere variaties om elkaar te vertellen wat er 
zoal gaande is in eikelmuisland. Het zal er dus vooral op aankomen om de geschikte roep te vinden en 
die aan de juiste omstandigheden en periode van het jaar te koppelen.
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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. Herstel 
en aanleg van hoogstamboomgaarden is dus belangrijk voor het behoud van de eikelmuis.

aanleg van hoogstamboomgaarden is belangrijk voor 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 bos-
randen bieden zowel veel voedsel als schuil-
plaatsen

Bovendien vormen deze lijnvormige elementen veilige migratieroutes tussen verschillende leefgebie-
den.

ook knotbomen huisvesten wel eens sluiperkes. 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. Financiële 
steun vanuit de gemeentebesturen kan hand in hand gaan met andere stimulerende maatregelen, 
zoals een inhoudelijke ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de Regionale Landschappen. De hoge aai-
baarheidsfactor van de eikelmuis maakt haar zeer geschikt als symboolsoort of ambassadeur van het 
kleinschalige natuurrijke cultuurlandschap.

Houtkanten hebben een veel gro-
tere lichtinval dan bossen en de 
bomen en struiken dragen hier dan 
ook veel meer vruchten. Bramen 
bijvoorbeeld komen op de donkere 
bosbodem haast nooit tot vrucht-
zetting, maar aan de bosrand of in 
houtkanten kunnen 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.
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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 
worden met de opening naar de boom-
stam toe gehangen om concurrentie 
met vogels te verminderen
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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.

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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Natuurlijke holtes worden zeldzamer

Woningen worden hermetisch afgesloten en veestallen 
worden steriele, stalen bouwsels zonder veel ruimte voor 
krakers. Dalende populaties van huismus, zwarte rood-
staart en boerenzwaluw zijn hiervan het gevolg. Inbouw-
neststenen, mussenpannen en andere diervriendelijke 
aanpassingen hoeven niet ten koste van betere isolatie- 
en bouwnormen te gaan en kunnen voor deze dieren, 
alsook voor de eikelmuis, nieuwe perspectieven bieden.

Het herstellen van houtkanten en knotwilgenrijen geniet 
uiteraard de voorkeur, maar in afwachting daarvan kun-
nen alternatieve schuil- en nestgelegenheden – zoals 
nestkasten – de eikelmuis het noodzakelijke overbrug-
gingskrediet 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 8). 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 14 van de 34 oost-Vlaamse gemeentes die ons 
antwoordden, stelt men gratis muizen- en rattenvergif ter beschikking; in twee andere gemeentes 
wordt het te koop aangeboden (zie bijlage 11.2).

Kaart 8. 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 verdwijnen meer en meer
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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 vervolgproject. ook het ter beschikking 
stellen van inloopvallen zou kunnen helpen om de “ratten” te identificeren alvorens men tot bestrij-
ding overgaat.

Fruitbomen kan je via boomkragen 
beschermen tegen eikelmuizenvraat
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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 sommige 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. Deze jager wordt 
vaak aangetroffen op plaatsen die ook 
bij eikelmuis de voorkeur genieten, zoals 
schuurtjes en zolders. Dat de confronta-
tie 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 
van buiten de provincie meldden ons dat 
de eikelmuizen van hun erf verdwenen 
met de komst van de steenmarter, maar 
in oost-Vlaanderen werd dit nog niet 
gemeld. In Vlaams-Brabant en Limburg is 
deze jager dan ook veel algemener dan in 
het westen, maar verwacht wordt dat de 
steenmarter zijn opmars voortzet.

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.
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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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7.7. Monitoring

om de status van de eikelmuis in oost-Vlaanderen op de voet te volgen en de getroffen beheermaat-
regelen te evalueren, is het nodig dat er een monitoringsysteem en -netwerk op poten wordt gezet. 
Dat willen we realiseren in het vervolgproject.

om veranderingen in de verspreiding van de eikelmuis in oost-Vlaanderen te monitoren, willen we 
een netwerk opzetten van mensen die op een potentieel geschikte plaats wonen. per geselecteerde 
tuin vragen we om twee nestkasten te hangen en deze tweemaal per jaar te controleren (einde juni 
en begin december) en verder extra aandachtig te zijn voor eikelmuizen in de omgeving. Verspreid 
over het werkingsgebied gaan we zo op zoek naar een 100-tal vrijwilligers. In totaal zullen er dus 200 
nestkasten gehangen worden.

Daarnaast willen we ook de aantalsevolutie van de eikelmuispopulatie meer in detail opvolgen in 20 
natuurgebieden door hier telkens 15 nestkasten te hangen (50 m uit elkaar). Dit betekent dus 300 
nestkasten, waarvan er momenteel al 240 hangen. De voorkeur wordt hierbij gegeven aan plaatsen 
waar historische waarnemingen zijn.

tot slot zullen ook 40 nestkasten worden opgehangen in de gebieden waar beheermaatregelen wor-
den genomen (door Natuurpunt, Regionale Landschappen, …). op deze manier willen we opvolgen of

Nestkast voor eikelmuis (en andere slaapmuizen): de opening 
zit aan de zijde van de stam
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Het opzetten van een netwerk 
van nestkasten doorheen oost-
Vlaanderen laat ons niet enkel toe 
de eikelmuispopulatie te moni-
toren, maar is op zich ook een 
beschermingsmaatregel door het 
aanbieden van extra nestgelegen-
heid voor de eikelmuizen.

deze maatregelen effectief waren. 
Het Regionaal Landschap Vlaamse 
ardennen heeft alvast enkele 
interessante projecten die op deze 
manier geëvalueerd kunnen wor-
den.
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7.8. Sensibilisatie en educatie

De aanwezigheid van fruitratjes heeft altijd gemengde gevoelens opgeroepen bij de mensen die hen 
op bezoek kregen. Enerzijds vond men het jammer dat deze fruitrovers met een deel van de oogst 
aan de haal gingen, maar anderzijds beleefde men vaak intens mooie momenten wanneer men van 
deze nachtelijke charmeurs een glimp kon opvangen. Dat getuigen alvast de fonkelende pretoogjes 
wanneer men oudere mensen ondervraagt die de diertjes nog kennen uit hun jeugdjaren. En vorig jaar 
bereikte ons het hartverwarmende verhaal van een hele buurt in Vlaams-Brabant die een eikelmuis 
“adopteerde” en voor haar zelfs een naam verzon: Renate, naar de dame die haar voor het eerst zag.

“Renate”, de door de buurt geadopteerde eikelmuis
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als aaibare soort heeft de eikelmuis heel wat troeven om mensen dichter bij de natuur te brengen en 
enkele natuurthema’s – zoals versnippering – te illustreren. Bovendien kan deze knager een paraplu-
functie vervullen voor andere soorten van hoogstamboomgaarden, kleine landschapselementen en 
bosranden, natuur rondom het huis enz.
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ook jeugdverenigingen hebben een belangrijke functie in de vorming van jongeren. De thema’s waar-
rond zij werken, sluiten strak aan bij de doelstellingen die ook in soortbeschermingsprojecten worden 
nagestreefd, namelijk het werken aan een betere leefomgeving voor iedereen. Ideaal dus om hen ook 
bij deze initiatieven te betrekken. De Dag van de Natuur is de perfecte gelegenheid om jeugdvereni-
gingen mee in te schakelen en er bovendien een leerrijke dag van te maken. 

ook de sensibilisatie van heel wat andere doelgroepen is noodzakelijk om de soort nieuwe perspectie-
ven te bieden. particulieren, boeren, milieuambtenaars, rattenvangers, verenigingen, … zijn hiervoor 
de uitgelezen partners. De sensibilisatie kan gebeuren via overlegmomenten, info-avonden, folders 
e.d. en kan verschillende thema’s aansnijden. Voorbeelden zijn: 

•	 sensibilisatie	rond	verantwoord	gebruik	van	rattenvergif.	Hiervoor	kunnen	afspraken	gemaakt
 worden met gemeentebesturen, rattenvangers e.d., er kan o.a. een folder ontworpen worden 
 rond het herkennen van eikelmuissporen en het onderscheid met sporen van andere knaagdie-
 ren,
•	 sensibilisatie	rond	huiskattenproblematiek,
•	 sensibilisatie	 rond	de	 “ongemakken”	die	eikelmuizen	kunnen	veroorzaken	 in	een	menselijke	
 omgeving (vraat aan fruit, nestelen en knaagschade in huizen, …) en de vaak eenvoudige 
 oplossingen die hiervoor bestaan (boomkragen, inbouw-neststenen, …). 

Er is duidelijk nog een belangrijke taak en hopelijk ook een mooie toekomst weggelegd voor de fruit-
ratjes in ons platte land.

Logo van het Eikelmuisproject
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Educatie begint bij de jongsten, vaak op 
school. De opvoeding van onze kinderen 
wordt heus niet licht genomen. De eind-
termen omvatten tegenwoordig veel meer 
dan rekensommetjes en spellingsoefeningen. 
Veel aandacht gaat naar het aanleren van 
gezonde attitudes en het begrijpen van de 
leefomgeving. Een besef van natuurwaarden 
en het herkennen van eventuele problemen 
is één van de doelstellingen. om leerkrach-
ten extra ondersteuning en expertise mee 
te geven, bestaan al enkele succesvolle ini-
tiatieven, zoals Milieuzorg op School. De 
eikelmuis kan hier een leuke kapstok bieden 
voor lessen rond de bijzondere natuur van 
kleinschalige landschappen. Het eikelmuis-
logo, dat al voor de folder werd ontwikkeld, 
kan hierbij voor een speelse noot zorgen.
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8. Besluit
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De eikelmuis was vroeger een zeer algemene soort in het zuiden van oost-Vlaanderen, maar de over-
vloed 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/reserva-
ten 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 maatre-
gelen 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 oost-Vlaamse 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
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11.1. professionele rattenbestrijdingsfirma’s in 
oost-Vlaanderen

11.2. Gemeentes die reageerden op de enquête

In nevenstaande 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.

firma straat + huisnummer postcode gemeente

aa allkill parklaan 22 9300 aalst

algemene aannemingen Dammekens p. Luiklaan 49 9000 Gent

B & L BVBa Hagewijkpark 43 9200 Grembergen

Batens Erik BVBa Zoete Moederstraat 17 9150 Rupelmonde

Bever Mobile Cleaning Kwakkelhoekstraat 80-1 9100 Nieuwkerke-Waas

Blatella BVBa ouburg 91 9200 oudegem

Claessens L. Dambrugstraat 69 9120 Melsele

Cleaning Masters Bragistraat Haven 3045 9042 Desteldonk

Destructa BVBa Damstraat 3 9070 Destelbergen

De palmenaer Frank anker 13 9260 Serskamp

De Winter BVBa Mouterijdreef 7/2 9800 Deinze

Geurs peter toleindestraat 75 9080 Beervelde

Hunt Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge

Lang BVBa ter Weibroek 12 9880 aalter

ondes NV Waaslandlaan 12 9160 Lokeren

p.E.C. INtERNatIoNaL NV Kleine Breedstraat 37 9100 Sint-Niklaas

prohygiëna Damstraat 54 9100 Sint-Niklaas

pRoMaCoM Industriepark-West 73 9100 Sint-Niklaas

pRoMaCoM BVBa potterstraat 140 9170 Sint-pauwels

R & C SERVICE BVBa populierenstraat 15 9280 Wieze

Rentokil Initial - pest Control 9000 Gent

SGS div. Sanitec Keetberglaan 4 9120 Melsele

Solar NV Kleine Breedstraat 33 9100 Sint-Niklaas

Vereecke-De Cleene NV Langendam 59 9940 Sleidinge

Vertongen ongedierteverdelging Geerstraat 74 9200
Sint-Gillis-bij-
Dendermonde
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gemeente
vergif

uitgedeeld
rattenvanger

aantal
oproepen/jaar

eikelmuis 
gemeld

aalst niet ja 176 neen

aalter gratis ja 44 neen

assenede te koop ja 35 neen

Beveren niet ja 171 neen

Brakel gratis ja 40 neen

Deinze gratis neen 250 neen

De pinte niet ja 30 neen

Destelbergen niet ja 30 neen

Erpe-Mere niet ja 200 neen

Herzele gratis ja ? neen

Kruishoutem niet ja 120 neen

Lochristi niet ja 250 neen

Maarkedal niet ja ? neen

Maldegem niet ja 250 neen

Merelbeke niet ja 70 neen

Nazareth niet ja 57 neen

Nevele te koop neen 52 neen

oosterzele gratis ja 20 neen

oudenaarde gratis ja 40 neen

Ronse gratis ja ? neen

Sint-Gillis-Waas niet neen ? neen

Sint-Laureins niet neen 30 neen

Sint-Lievens-Houtem gratis ja ? neen

Sint-Martens-Latem niet ja 5 neen

Sint-Niklaas gratis ja 136 neen

Stekene niet ja 285 neen

temse gratis ja 20 neen

Waarschot gratis ja 1 neen

Wachtebeke niet ja 5 neen

Wichelen gratis ja 20 neen

Zele gratis ja 40 neen

Zingem niet neen 30 neen

Zulte niet ja 62 neen

Zwalm gratis ja 200 neen
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11.3. Digitale bijlagen

Deze bijlage bevat alle eikelmuiswaarnemingen uit oost-Vlaanderen (jaartal, UtM-hok, gemeente en 
toponiem) en wordt, samen met de gis-kaart met de locaties van deze waarnemingen, digitaal aange-
leverd op bijgevoegde cd-rom.

11.3.1. Eikelmuisgegevens uit oost-Vlaanderen

11.3.2. Radioreportage 28/8/07: Studio Brussel

11.3.3. Radioreportage 28/8/07: Radio 2 oost-Vlaanderen

11.3.4. tV-reportage 28/8/07: VRt-journaal

11.3.5. Volledige filmmateriaal gemaakt voor VRt-journaal
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11.4.2. Vergelijking inventarisatiemethodes

11.4. Resultaten testen inventarisatiemethodes

11.4.1. Inventarisaties met live traps

onderstaande tabel geeft de veldgegevens van de nestkastcontroles, het live trap-onderzoek en de 
haarvallen in de twee studiegebieden waar eikelmuizen aanwezig waren.

Verklaring van de gebruikte afkortingen:

Gebied: 1 = Duivenbos  2 = Kasteeldomein van Leeuwergem

Biotoop:  R = Bosrand p = parkbos H = Houtkant  B = Boomgaard

type spoor: N = nest H = haartjes U = uitwerpselen
  V = vraatsporen (o.a. eikels, een huisjesslak en een opgepeuzelde koolmees)

Leeftijd aanwezige eikelmuizen: J = juveniele eikelmuis a = volwassen eikelmuis

Soort: Eq = Eliomys quercinus (eikelmuis)   as = apodemus sylvaticus (bosmuis)
 Cg = Clethrionomys glareolus (rosse woelmuis) Md = Mus domesticus (huismuis)
 pm = parus major (koolmees)    pc = parus caeruleus (pimpelmees)

onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal gevangen dieren per soort in de zes gebieden 
waar met live traps gevangen werd.

gebied valtype
soort

koolmees rosse woelmuis eekhoorn bosmuis eikelmuis huismuis

Het Burreken
Sherman 4 3 1 4

triptrap 1 1

pyreneeënbos 
Sherman 5 1

triptrap

Hayesbos
Sherman 5

triptrap

trimpontbos
Sherman 5

triptrap

Duivenbos
Sherman 1 2 5 1

triptrap 3 2 11

Kasteeldomein 
van Leeuwergem

Sherman 1 1 2 1

triptrap 1 6
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1 1 H - - - - - - - - - - -

1 2 H - - - - - - - - - - -

1 3 H - - - - - - - - - - -

1 4 H - - N (?) N (?) - - - - - - -

1 5 H - - N (as) N (pm/pc) - - - - - - -

1 6 H - - N (as) N (pm/pc) - - - - - - -

1 7 H - - - - - - - - - - -

1 8 H - - - - - - - - - - -

1 9 H - N,U (Eq) N,U (Eq) N,U (Eq) - - - - - - -

1 10 H - N (as) N (as) N (as) - - - - - - -

1 11 H - N,U + 2J N,U (Eq) N,U + a - Eq Eq - Eq Eq -

1 12 H - - - N - - Eq - - Eq -

1 13 H - - - - - Eq - - - - -

1 14 R - - - - - - - Eq - - -

1 15 H - U (Eq) U (Eq) N,U (Eq) - - - Eq - Cg -

1 16 H U,H (Eq) U (Eq) N,U (Eq) N,U (Eq) - Eq - - - - -

1 17 R -  N,U (Eq) N,U + a - Eq - - - Cg -

1 18 R U,H (Eq) U (Eq) - - - Cg - - Cg as -

1 19 R U,H (Eq) U (Eq) N,U (Eq) N,U (Eq) - Eq - - - Eq -

1 20 R N,U,H (Eq) N,U (Eq) N,U (Eq) N,U (Eq) - - - - - - -

1 21 R U,H (Eq) U (Eq) N,U (Eq) N,U (Eq) - Eq - - - - -

1 22 R - N,U (Eq) N,U (Eq) N,U (Eq) - - - - - Eq -

1 23 R - V (?) - - as - - Eq - - -

1 24 R - - - - - - - - - - -

1 25 R - - N (?) N (pm/pc) - - - - - - -

1 26 H - - - N,U + 2J - - - - - - -

1 27 H - - - N (pm/pc) - - - - as - -

1 28 H - - - - - - - - - as -

1 29 B - - - - - - - - - - -

1 30 B - - - - - - - - - - -

1 31 B - - - - - - - - - - -

1 32 B - - - N (pm/pc) - - - - - - -

1 33 B - - - - - - - - - - -
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1 34 B - - - N (pm/pc) - - - - - - -

1 35 B - - - N (pm/pc) - - - - - - -

1 36 B - - - - - - - - - - -

1 37 B - - - - - - - - Md - -

1 38 H H (Md) - - - - - - - - - -

1 39 H - - - - - - - - - - -

1 40 H - - - - - - - - - - -

2 1 p - - - V (Eq) - - - - - - -

2 2 p - - N (?) N (?) - - - - - - -

2 3 p - V (?) N,U (Eq) N (Eq) + a - - - - Eq - -

2 4 p - N,U (Eq) N,U (Eq) N (Eq) + a+J - - - - - Eq -

2 5 p - N,U (Eq) N,U (Eq) N (Eq) + 6J - - - - - - -

2 6 p - - N,U (Eq) N (pm/pc) - - pm - - - -

2 7 p - - N,U (Eq) N (Eq) + J - - - - - - -

2 8 p - - N,U (Eq) N,U + 5Eq - - - Eq - - Eq

2 9 p - N (Eq) N,U (Eq) N (Eq) + J - - - Eq - - -

2 10 p - - U (?) - - - - - - Eq -

2 11 p - - - N (as) - Eq - - - - -

2 12 p - - N (Eq) + a N (pm/pc) - - - - - - -

2 13 p - - - - - - - - - - -

2 14 p - - - N (pm/pc) - - - - - - -

2 15 p - - N (Eq) + a - - - - - - - -

2 16 p - - - N (pm/pc) - - - - - - -

2 17 p - - N + as N (?) - - - - - - -

2 18 p - verdwenen verdwenen verdwenen - - - - - - -

2 19 p - - - N (pm/pc) - - - - - - -

2 20 p - - N (as) N (pm/pc) - - - - - - -

2 21 p - - - N (pm/pc) - - - - - - -

2 22 p - N (?) N (?) N (?) - - - - - - -

2 23 p - - - N (pm/pc) - - - - - - -

2 24 p - - - N (as) - - - - - - -

2 25 p - - N (?) N (?) - - as - as - -

2 26 p - - N (as) N + as - - - - - - -
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2 27 R - - - N (?) - - - - - - -

2 28 R - - - - pm - - - - - -

2 29 R - - - - - - - - - - -

2 30 R - - - N (pm/pc) - - - - - - -

2 31 R - - - - - - - - - - -

2 32 p - - - - - - - - Cg - -

2 33 p - - - J - - - Eq - - -

2 34 p - - - N (as) - - - - - - -

2 35 p - - - U,V (Eq) - - - as - - -

2 36 p - - - N (Eq) - - - - - - -

2 37 p - - - - - - - - - - -



83

11.5. Kaarten studiegebieden

11.5.1. Hayesbos

WEGENS DE GEVoELIGHEID VaN DE SooRt 
WERD DEZE KaaRt WEGGELatEN IN DEZE 
GECENSUREERDE VERSIE VaN HEt RappoRt



84

11.5.2. trimpontbos

WEGENS DE GEVoELIGHEID VaN DE SooRt 
WERD DEZE KaaRt WEGGELatEN IN DEZE 
GECENSUREERDE VERSIE VaN HEt RappoRt



85

11.5.3. Het Burreken

WEGENS DE GEVoELIGHEID VaN DE SooRt 
WERD DEZE KaaRt WEGGELatEN IN DEZE 
GECENSUREERDE VERSIE VaN HEt RappoRt
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11.5.4. pyreneeënbos

WEGENS DE GEVoELIGHEID VaN DE SooRt 
WERD DEZE KaaRt WEGGELatEN IN DEZE 
GECENSUREERDE VERSIE VaN HEt RappoRt



87

11.5.5. Kasteeldomein van Leeuwergem

WEGENS DE GEVoELIGHEID VaN DE SooRt 
WERD DEZE KaaRt WEGGELatEN IN DEZE 
GECENSUREERDE VERSIE VaN HEt RappoRt
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11.5.6. Duivenbos

WEGENS DE GEVoELIGHEID VaN DE SooRt 
WERD DEZE KaaRt WEGGELatEN IN DEZE 
GECENSUREERDE VERSIE VaN HEt RappoRt
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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.


