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1. Samenvatting 
 

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

Brabant werkte Natuurpunt Studie in samenwerking met enkele Regionale Landschappen en de 

lokale Natuurpunt-afdelingen een monitoring-netwerk uit met bijna 350 nestkasten. De eerste 

controle-ronde stelde teleur, maar eigenlijk kan pas na enkele jaren een grondige evaluatie 

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

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

beheermaatregelen voorgesteld voor natuur en tuin.  We werkten ook een informatieve folder om 

zoogdiersporen in huizen te leren herkennen. Zo hopen we dat mensen veel beter ingelicht zijn 

over de dieren in hun huizen en geen drastische maatregelen zullen nemen om vermeende 

‘plagen’ te lijf te gaan.  

 

2. Inleiding 
 

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

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

Vlaams-Brabants eikelmuisproject 2006 helaas deels bevestigd (Cortens & Vebeylen 2007). Uit 

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

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

een uniek kleinschalig landschap. 

 

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

nest- en overwinteringsplaatsen en een forse toename van predators (bv. huiskat). Ook de niet-

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

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

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

verbindingszones. 

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

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

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

natuur elkaar vinden. 
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3. Doelstellingen 

3.1. Monitoring 

 

Om de status van de eikelmuis in Vlaams-Brabant op de voet te volgen en de getroffen 

beheermaatregelen te evalueren, was het nodig dat er een monitoringsysteem en -netwerk op 

poten werd gezet. 

 

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

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

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

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

voor zangvogels en gemakkelijker toegankelijk voor eikelmuizen. 

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

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

 

Om veranderingen in de verspreiding van de eikelmuis in Vlaams-Brabant te monitoren, wilden 

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

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

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

in de omgeving. Verspreid over het werkingsgebied gingen we op zoek naar een 50-tal 

vrijwilligers of minstens 100 nestkasten. 

 

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

tien bosgebieden door hier telkens 15 nestkasten hangen (50 m uit elkaar). Dit betekent dus nog 

eens 150 extra nestkasten. De voorkeur werd hierbij gegeven aan plaatsen met historische 

waarnemingen. 

 

Tot slot leek het ons ook interessant nestkasten op te hangen in de gebieden waar  reeds 

beheermaatregelen werden genomen (door Natuurpunt, Regionale Landschappen, …). Op deze 

manier zouden we kunnen opvolgen of deze maatregelen effectief geweest zijn.  

Het opzetten van een netwerk van nestkasten doorheen Vlaams-Brabant is naast een 

monitoringmethode een beschermingsmaatregel door het aanbieden van extra nestgelegenheid 

voor de eikelmuizen. 

 

3.2. Advies 

 

Daarbovenop is ook adviesverlening en sensibilisatie erg belangrijk. 

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

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

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

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

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

 

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

van knaagdieren.  

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

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

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

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

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

inloopvallen. 

 

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

dus hoog tijd om deze bijzondere dieren opnieuw in de schijnwerper te plaatsen via info-avonden 

en artikels. 

 

4. Partners 
 

4.1. Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH) & RL Dijleland 
(RLD) 

 

Landschapszorg is één van de belangrijke taken van de Regionale Landschappen. De voorbije 

jaren werden heel wat hoogstamboomgaarden door de landschapsteams onder handen genomen. 

Oude boomgaarden werden verzorgd en nieuwe aangeplant. Ook natuurbehoud dragen de 

Regionale Landschappen hoog in het vaandel. De eikelmuis zit op het raakvlak van deze twee 

doelstellingen en is dus een ideale soort om mee te werken.  

In het Noord-Hageland gingen we op zoek naar enkele studiegebieden en particuliere tuinen en 

boomgaardjes om de aanwezigheid van eikelmuis te onderzoeken.  

Het RL Dijleland liet op eigen initiatief nestkasten maken. Wij bekeken samen met hen de 

mogelijke studiegebieden en boden een kader aan om de waarnemingen te verzamelen, alsook 

een handleiding voor de controles.  

 

4.2. Vzw De Berken 

 

De Berken is een open, autonoom, kleinschalig dagcentrum voor volwassen personen met een 

handicap, gevestigd in Overijse.  

Het dagcentrum biedt een waaier van zinvolle activiteiten aan, aangepast aan ieders 

mogelijkheden, interesses en keuzes, maar niettemin gevuld met impulsen tot verdere ontplooiing 

en integratie. Werkmomenten in de diverse ateliers (hout, papier en serre) worden afgewisseld 

met ontwikkelingsgerichte activiteiten. In het werkatelier hout werden op vraag van het RLD 58 

eikelmuisnestkasten gemaakt en de eerste 4 daarvan werden samen met de betrokken gasten 
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opgehangen in een boomgaard die mede door het RLD beheerd wordt.  Natuurpunt Studie zorgde 

voor de begeleiding van deze activiteit. Ook de pers toonde hiervoor belangstelling. 

 

4.3. NP Velpe-Mene 

 

Natuurpunt-afdeling Velpe-Mene beheert een hele resem natuurgebieden in Zuidoost-Brabant. 

Zij volgend de nestkasten op in 4 studiegebieden en enkele kleinere gebieden.  

 

4.4. NP Bekkevoort 

 

Als beheerder van het Papenbroek volgen zij hier de nestkasten op.  

 

4.5. NP Asse 

 

Partner voor het studiegebiede Droogveld-Molenbeekvalleitje. 

 

4.6. NP Dilbeek 

 

De enthousiaste werkgroep rond de Thaborberg volgt hier de nestkasten op.  
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4.7. NP Affligem/NWG Afflie 

 

De Natuurwerkgroep Afflie werkt vooral rond vogels in nestkasten, maar ze dragen ook de 

Eikelmuis een warm hart toe. Zij hingen de nestkasten in de Valier en zullen die ook verder 

blijven controleer.  

 

4.8. NP Holsbeek 

 

Vanuit NP Holsbeek kwam in augustus nog de vraag voor input omtrent een eikelmuisproject dat 

zij willen voorstellen aan het gemeentebestuur in het kader van het biodiversiteits-charter. De 

eerste aanzet is reeds gegeven, maar de volgende maanden zullen wij zeker onze ervaringen ter 

beschikking stellen.  

 

5. Monitoring van de Eikelmuispopulaties in Vlaams-Brabant 
 

5.1. Monitoringnetwerk in natuurgebieden 

 

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

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

plaatsen met historische waarnemingen en een actuele potentie.  

 

Plaatsen die bezocht, maar niet weerhouden werden zijn onder andere de Bensberg in Tielt-

Winge. Alhoewel hier in de omgeving eikelmuizen werden gemeld, lijkt het bos niet geschikt om 

een populatie te herbergen. Open plekken, mantel-zoomvegetaties, dood hout, en weelderige 

ondergroei waren niet of slechts in beperkte mate aanwezig.  

De Wijngaardberg in Rotselaar heeft in het zuiden enkele mooie perceeltjes voor eikelmuizen. 

Het RLNH zoekt naar de eigenaars om hier toch nog enkele nestkasten te hangen.  

 

 

In het Dijleland hebben we het hangen van nestkasten in afspraak overgelaten aan de het 

Regionaal Landschap. Voor de selectie hebben we wel ons steentje bijgedragen. Aan de rand van 

het Koeheide in Bertem werd vorig najaar enkele keren een mogelijke eikelmuis gezien. De 

lokale NP-afdeling gaat hier samen met RLD kasten hangen. Een tweede plaats die zeker 

bemonsterd wordt, is de spoorwegberm in de buurt van het station van Oud-Heverlee. Hier 

werden vorig jaar namelijk meerdere eikelmuizen gezien. De contacten met Infrabel die NP 

Studie eerder legde in het kader van een soortbeschermingsplan voor hazelmuis in de Voerstreek, 

kwamen goed van pas. Het RLD diende hier een aanvraag  in om de berm op te volgen. De 

vergunning wordt verwacht in de loop van september.  

 

In de volgende gebieden hingen wij zelf nestkasten.  
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1.5.1. Natuurgebied: De Thaborberg (Dilbeek) 

 

Beschrijving: Het gebied is eigendom van de vzw De Bergen de het Michielsheem beheert, een 

opvangcentrum voor volwassen mensen met een verstandelijk handicap. Het beheer gebeurt door 

Natuurpunt. De Thaborberg bestaat voor het grootste deel uit gemengd loofbos van oa tamme 

kastanje, esdoorn, zomereik, beuk en robinia. In het westen ligt een perceel beukengalerij, waar 

zich tot tientallen halsbandparkieten verzamelen. Aangezien deze dieren ook in boomholtes 

nestelen, treedt er mogelijk concurrentie op met eikelmuizen. Bij holtebroedende vogels werd 

eerder al een negatief effect vastgesteld op boomklevers, maar niet bij mezen en spreeuwen. 

 

 

In het westen van het gebied ligt een verwaarloosde boomgaard met een bouwvallig gebouw. Dit 

lijkt voor Eikelmuizen een uitermate geschikt territorium, waar zowel voedsel als schuilplaats 

aanwezig is. Hier bijna op aansluitend liggen centraal in het noordelijk deel 2 graslanden. Mits 

voldoende struweelontwikkeling op de overgang naar het opgaand bos kan dit ook een belangrijk 

leefgebied worden, eens te meer omdat hier nog een ruïne staat, waar de dieren in barsten en 

spleten schuilplaatsen kunnen vinden. In het noorden ligt een jonge bosaanplant die momenteel 

zeer dicht struweel vormt.  

 

Historische waarnemingen: In de jaren ’90 van de vorige eeuw werd in het natuurgebied intensief 

ringonderzoek op mezen gedaan. In die periode werden enkele keren Eikelmuizen in de 

nestkasten aangetroffen. Er zijn geen waarnemingen na deze periode.  

 

Plaatsing vd nestkasten 

De nestkasten werden in het voorjaar van 2008 verspreid over het hele gebied opgehangen. Extra 

aandacht werd besteed aan de westelijke rand met de boomgaard. 
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1.5.2. Natuurgebied: Walsbergen (Linter) 

 

 

Het natuurgebied Walsbergen is sinds 1996 eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Het beheer 

valt onder de bevoegdheid van ANB en gebeurt in samenspraak en met medewerking van 

Natuurpunt. 

 

Centraal bevindt zich een zeer waardevol schraalgrasland met een dominantie van veldrus, 

knoopkruid en grote ratelaar en andere bijzondere planten als wilde bertram, tormentil, 

tweerijige, geelgroene, zeegroene, blauwe en zwarte zegge, hazenzegge, moeraswalstro, gewone 

veldbies, tandjesgras, gewone agrimonie, dwergbies, blauwe knoop, rosse vossenstaart en als kers 

op de taart tientallen planten brede orchis en gevlekte orchis.  

 

In het westen ligt een oud zomereiken-beukenbos met bijmenging van gewone es, zwarte els, 

robinia, grauwe abeel en spaanse aak. De ondergroei is niet heel dens, maar op verschillende 

plaatsen groeien de talrijke bramen uit tot een weelderig struweel. In het bos is vrij veel dood 

hout aanwezig dat onder andere een flinke populatie van het klein vliegend hert herbergt. De 

bosranden hebben wel enkele klein inhammen, maar een goed ontwikkelde mantel-zoomvegetatie 

ontbreekt.  

 

De voormalige weiden en akkers net buiten het kerngebied krijgen nu ook een hooilandbeheer en 

werden omzoomd met een dichte houtkant. Langs de straatkant groeit vooral zomereik, hazelaar, 

meidoorn en sleedoorn. Langs het wandelpad nemen sleedoorn en meidoorn de overhand en zijn 

rozen ingemengd.  

 

Het geschikte eikelmuishabitat beperkt zich niet tot het 12 ha grote reservaat, maar strekt zich uit 

over verschillende kleine bossen in de directe omgeving. Het omliggende landschap  wordt 

gedomineerd door grootschalige akkerbouw en enkele fruitplantages. 

 

Historische waarnemingen : In 2006 werd voor de eerste en voorlopig enige keer een dode 

eikelmuis gevonden in het zuiden van het reservaat, in de houtkant langs het wandelpad. 

 

Nestkasten : In april 2008 werden de 15 nestkasten opgehangen, goed verscholen in de 

houtkanten en langs de bosrand.  

1.5.3. Gebied : Lovensteen (Tienen) 

 

Het gebied Lovensteen kent een woelige geschiedenis. Jarenlang probeerde een bedrijf hier voet 

aan wal te krijgen om een breekwerf en betoncentrale uit te bouwen en nu lijkt het erop dat hun 

agressieve bezettingspolitiek vruchten heeft afgeworpen. Een oude, weelderig begroeide 

spoorwegtalud vormt een groene buffer naar de aangrenzende wijk “Spanuit” en zal naar alle 

waarschijnlijkheid deze functie kunnen blijven vervullen. De begroeiing bestaat uit allerlei  

struiksoorten als meidoorn, sleedoorn, vlier en bomen als grauwe abeel. Hier en daar palmt 

klimop de boomkruinen in. Aan deze 35 m brede houtsingel grenzen momenteel een bietenakker, 

een jonge hoogstamboomgaard en enkele tuintjes.  
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Historische waarnemingen: De eerste waarnemingen bereikten ons in 2006. De bewoners van 

Spanuitveld en Klein Spanuit hoorden de dieren regelmatig in hun tuintjes, waar bijna overal één 

of meerdere fruitbomen staan. Mispels zijn hier vrij populair. In mei 2008 werden nog meerdere 

dieren gehoord in de tuin van een bouwvallige, verlaten woning.  
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Nestkasten :  In april werden 15 nestkasten opgehangen in de 600 meter lange houtsingel.  

 

1.5.4. Natuurgebied : De Valier (Liedekerke) 

 

De Valier ligt nabij het oude station van Liedekerke. Dit natuurlijk overstromings- en kwelgebied 

maakt deel uit van een groene gordel rond Liedekerke. Het vormt de verbinding tussen de 

Dendervallei en het Liedekerkebos. Dottergraslanden wisselen af met moerasspirea-ruigtes en 

worden geflankeerd door populieren, knotwilgen en enkele struwelen van Meidoorn en 

sleedoorn. Hier vindt de sleedoornpage een geschikt leefgebied. Grenzend aan het reservaat 

liggen enkele uitgebreide en ecologisch beheerde tuinen van Natuurpunt-sympathisanten. Hier 

bieden hoogstamfruitbomen en dicht meidoornkanten voedsel en beschutting voor Eikelmuizen. 

De Valier ligt op een steenworp van het van het uitgestrekte Liedekerkebos. 

 

Historische waarnemingen: In het Liedekerkebos werden in de jaren ’60 jaarlijks meerdere 

winterslapende eikelmuizen aangetroffen in nestkasten en haar aanwezigheid werd bevestigd met 

waarnemingen in 1995, 2002 en 2006. Aangrenzend aan het oosten van het bos werden van 2004 

tot 2006 af en toe dode eikelmuizen meegebracht door een kat. 

In de Rezedalaan, grenzend aan de Valier werd in 2007 nog een fruitratje opgemerkt.  

 

Nestkasten 

De 15 nestkasten werden in augustus opgehangen in een boomgaard, een dichte meidoornkant en 

een loofbosje in de Rezedalaan en een ecologische tuin in de Muilenstraat.  

1.5.5. Gebied : Papenbroek (Bekkevoort) 

 

Het Papenbroek ligt in de Begijnenbeekvallei. Het bestaat uit een aaneenschakeling van natte 

graslanden, ruigten, bos en kleine waterpartijen (voormalige turfputten). De bloemrijke 

laagveenhooilanden zijn werkelijk botanische pareltjes met gevlekte en brede orchis, veenpluis, 

sterzegge, zompzegge, blauwe zegge, blauwe knoop, wateraardbei, waterdrieblad… 

Op de flanken van de vallei zijn over bijna de gehele lengte houtkanten aangeplant om instroom 

van meststoffen van de aanpalende akkers zoveel mogelijk te beperken. Deze zijn nu geschikt als 

foerageergebied en schuilplaats voor eikelmuizen. Op het einde van de Beemptstraat en aan de 

ingang langs de zandstraat liggen twee boerderijtjes met interessante hoogstamboomgaarden.  

Langs de Koestraat liggen nog wat rommelige tuintjes en een stalletje dat Natuurpunt in gebruik 

heeft voor de schapen die in het gebied grazen.  

 

Historische waarnemingen : In 1985 werd een dood fruitratje gevonden langs de Staatsbaan op 

amper 500 m van het Papenbroek. Begin jaren ’90 van de vorige eeuw werden in het boerderijtje 

op het einde van de Beemptstraat enkele eikelmuizen gevangen op een kamp georganiseerd door 

de Jeugdbond voor Natuur en Milieu. De locatie ziet er nog steeds zeer geschikt uit. In 2001 werd 

een eikelmuis gezien in het Gasthuisbos te Webbekom, iets meer dan een kilometer van het 

reservaat.  

 

Nestkasten 
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In april hingen wij 15 nestkasten op in de houtkanten die het gebied zo goed als helemaal 

omringen. Op de plaats van de historische waarneming werd extra aandacht besteed aan 

mogelijke sporen van eikelmuizen, helaas zonder resultaat. Een oude mezennestkast was gekraakt 

door een bosmuis, maar van slaapmuizen geen spoor. 

 

1.5.6. Natuurgebied : Fort Leopold (Diest) 

 

Het Fort Leopold dateert uit de eerste helft van de 19e eeuw. Het oude bakstenen gebouw heeft 

vele nissen en gaten, waar eikelmuizen zich kunnen verschuilen. Het jonge beuken-

zomereikenbos met opslag van ruwe berk en Amerikaanse vogelkers zijn geen typische 

eikelmuisbiotopen, maar het doornstruweel aan de randen van het terrein is dat des te meer. Hier 

overheersen sleedoorn en dauwbraam en kan men een schaarse kardinaalsmuts vinden. Langs de 

kant van het Diestse stadscentrum staan tussen de eiken ook veel zoete kersen, meidoorns 

hazelaars en een deel verwilderde appels en mirabellen. Overal dringt klimop door in struik- en 

boomlaag.  

Niet alleen het Fort Leopold is geschikt eikelmuisgebied. De historische stadsomwalling en 

citadel moeten zeker niet onderdoen.  

De grachten rond het fort zijn momenteel iets te proper opgeruimd voor eikelmuizen, zodat er 

eigenlijk te weinig dekking is.  

 

Historische waarnemingen 

Er werd ons 1 eikelmuiswaarneming gemeld uit 2004. Tijdens ons bezoek bleek de conciërge de 

soort blijkbaar erg goed te kennen. Hij zag ze in de periode 1995-97  jaarlijks op de druiven die 

toen tegen de zonnige fortmuren groeiden. De meeste ranken werden toen helaas verwijderd en 

de waarnemingen bleven uit. In 2007 bracht de kat nog een dode eikelmuis mee naar huis. 

 

Nestkasten 

Het RLNH nam contact om met de militaire overheid en regelde de toelating om nestkasten op te 

hangen in het Fort Leopold in Diest.  Deze werden pas opgehangen in augustus.  
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1.5.7. Natuurgebied : Wachtbekken van Hoeleden-Miskom 

 

Dit wachtbekken is gelegen op de grens van Hoeleden en Miskom. Het is voormalig 

landbouwgebied dat sinds het eind van de jaren '90 de bestemming waterberging en natuur heeft 

gekregen. Het beheer valt onder de bevoegdheid van het ANB. 

  

Het tamelijk grote gebied (bijna 100 ha) bestaat voornamelijk uit overstromingsweilanden met 

een eerder voedselrijke bodem en een rijk aanbod aan ruigtenatuur. Deze weilanden zijn bijna 

allen omzoomd door hagen met meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts en gelderse roos. De 

weinige hooilanden zijn typische dottergraslanden van een betrekkelijk goede kwaliteit.  

Op de flanken van de vallei vindt men alluviale bossen met eik, zwarte els, es en zoete kers. Een 

tamelijk grote oppervlakte van het gebied bestaat uit een populierenaanplant, die momenteel 

vervangen worden door aanplantingen van Zomereik en gewone es. Het gehele wachtbekken is 

omringd door landbouwgebied, voornamelijk fruitteelt. 

  

Recente waarnemingen van eikelmuis zijn er niet, maar omwonenden getuigden dat de soort er de 

voorbije decades in grote aantallen voorkwam. Sinds het gebied in beheer genomen is door het 

ANB heeft de natuur de kans gekregen om zich te herstellen nadat het lange tijd in 

landbouwgebruik was.  

Nestkasten: in mei 2008 werden er 15 nestkasten opgehangen, allen in de aanwezige hagen. 

 

1.5.8. Natuurgebied : Droogveld-Molenbeekvalleitje (Asse-Dilbeek) 

 

Het Molenbeekproject van Natuurpunt Asse wordt gedragen door een groepje enthousiaste 

vrijwilligers met heel veel inzet en inspiratie.  

 

Het natuurgebiedje Droogveld herbergt nog heel wat verborgen rijkdom. Centraal ligt een  

Hooiweide met oa gevlekte orchis. In het noorden en oosten wordt deze geflankeerd door een 

beekbegeleidend bos en liggen ook twee amfibieënpoelen In het zuiden en westen werd een 

houtkant en knotwilgenrij aangeplant als afscherming van de omliggende landbouwgronden. Op 

de grens met Brussel, op het einde van de N9 ligt het Kerremansbos en begint het 

reservaatsproject. Het bos bestaat vooral uit populier en herbergt een grote kolonie 

halsbandparkiet. Aan de rand staan enkele imposante knotbomen en NP legde een grote takkenril 

aan voor kleine zoogdieren en vogels. Aangrenzend ligt een grote weide van het OCMW, 

waarrond in 2007 een houtkant met vooral mei- en sleedoorn werd aangeplant.  
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Een kleine 500 meter verder naar het zuidwesten heeft NP Asse een boomgaard in beheer met tal 

van, oude rassen, zowel in hoogstam als halfstam.  

 

Het visiegebied loopt verder via de vallei van de Maalbeek, via Droogveld tot Bettegem, een 

gebiedje langs de spoorweg tussen Zellik en Bekkevoort 

 

Historische waarnemingen 

Er zijn niet echt historische waarnemingen, maar wel een aantal recente. Het Laarbeekbos ligt 

weliswaar in het Brussels Gewest, maar is slechts 800m verwijderd van het Kerremansbosje. In 

2007 werden hier in het kader van een Brussels eikelmuisproject nog eikelmuizen aangetroffen in 

nestkastjes (mondelinge mededeling Erik Meerschaut). 

In de boomgaard vonden wij hazelnootjes die vermoedelijk door fruitratjes werden aangeknaagd. 

Tussen de boomgaard en het Droogveld werd in 2004 een eikelmuis gevonden in de Van 

Malderenstraat en in 2008 was er een winterwaarneming in een magazijn in Molenbeekdal. In 

augustus werd hier een dood jong gevonden.  Beide plaatsen liggen slechts op 1,1 km van 

Droogveld. Nog dichterbij (200 m) werd in juli 2008 een dode eikelmuis aangetroffen in de tuin 

van de conservator. Een kilometer verder naar het westen, vonden de bewoners van de 

Godardusstraat in Bekkerzeel in 2004 een eikelmuis in een tuinencomplex. Reden genoeg dus om 

aan te nemen dat fruitratjes in de regio vrij goed vertegenwoordigd zijn.  

 

Nestkasten 

In februari werden 4 kasten opgehangen aan de rand van het Kerremansbos, 2 in de boomgaard, 4 

in Droogveld en 2 in de tuin van de conservator (Breugelweg). Er wachten nog 4 nestkasten op 

toelating om opgehangen te worden in de houtsingel langs het tankstation bij de E40. 
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1.5.9. Natuurgebied : Bovenloop Jordaanbeek (Boutersem) 

Beschrijving 

 

Het reservaatproject Mene- en Jordaanvallei werd reeds in 1994 opgestart en is nu uitgegroeid tot 

één van de paradepaardjes van het Vlaams-Brabantse natuurbehoud.  

Ruigtes, graslanden, broekbossen, hellingbossen en rietvelden wisselen elkaar af. pluimzegge, 

brede orchis, kleine valeriaan, knolsteenbreek en holpijp zijn maar enkele van de botanische 

bijzonderheden. Kleinschalige akkertjes herbergen pareltjes als klein spiegelklokje en bieden 

perspectieven voor grauwe gors en hamster.  

De bovenloop van de Jordaanbeek wordt geflankeerd door een elzenbroekbos, moerasspirea-

ruigtes, kleinschalige graasweides met oude knotwilgen, verwilderde fruitbomen en enkele jonge 

hoogstamboomgaarden. Vooral de rustieke huizen en landelijke tuinen in de Doornstraat zijn 

interessant voor eikelmuizen. Op veel plaatsen groeien hier fruitbomen en meidoornhagen, gevels 

zijn begroeid met wingerd en klimop en vaak ligt er nog een oude dakbedekking van kleipannen 

zonder sluiting. Op enkele percelen wordt fruit verbouwd in laagstamplantages.  

 

Historische waarnemingen 

 

Tot 2000 kreeg één van de bewoners van Doornstraat regelmatig fruitratjes binnen in huis en in 

de broekbossen langs de Jordaan vond hij ze regelmatig in mezennestkastjes.  Na de verhuis een 

eindje verder de straat in, werden de nestkastjes minder gecontroleerd. Het was wachten tot 

december 2007 voor een nieuwe waarneming. Toen werd een dood exemplaar aangetroffen op de 

zolder.  

 

Nestkasten 

In april werden 15 kasten opgehangen in de vallei.  

 

5.2. Monitoringnetwerk in particuliere tuinen 

 

Om veranderingen in de verspreiding van de eikelmuis in Vlaams-Brabant te monitoren, hebben 

we een netwerk opgezet 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. Niet alleen privé tuintjes werden weerhouden. Ook kleinere natuurgebiedjes en 

parken kwamen in aanmerking. Voorbeelden zijn het Doysbroek in Neerlinter, het 

Blauwschuurbroek in Bierbeek en het Heibos in Hoeleden. Verspreid over het werkingsgebied  

zijn 137 nestkasten opgehangen op 58 locaties. 

 

5.3. Opvolgen beheersmaatregelen 

 

50 nestkasten waren gereserveerd voor gebieden waar eerder beheersmaatregelen werden 

genomen (door Natuurpunt, Regionale Landschappen, …). In de praktijk bleek dit echter niet zo 

eenvoudig. De projecten van de Regionale landschappen komen hiervoor nog het best in 
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aanmerking, maar nergens werden ooit eikelmuizen vastgesteld. Enkel in het Domein Speelhoven 

werd speciaal voor de soort een aangepast beheer gevoerd. Vanuit het RLNH wordt nog verder 

gezocht om 16 kasten op te hangen op plaatsen waar zij eerder beheerd hebben. De rest van de 

kasten werd mee ingeschakeld in het monitoringnetwerk in particuliere tuinen. 

 

Het opzetten van een netwerk van nestkasten doorheen Vlaams-Brabant laat ons niet enkel toe de 

eikelmuispopulatie te monitoren, maar is op zich ook een beschermingsmaatregel door het 

aanbieden van extra nestgelegenheid voor de eikelmuizen. 

 

6. Eikelmuiswaarnemingen in Vlaams-Brabant verzameld 
sinds september 2007 

 

6.1. Resultaten van de eerste nestkastcontroles. 

 

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

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

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

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

verscheidene plaatsen werden ook piramidevlinders gemeld. In 4 kasten had een bosmuis een 

nest gemaakt. Enkel in Landen werd een mogelijk eikelmuisnest gevonden. Zonder uitwerpselen 

of zichtwaarneming valt dit helaas niet te bevestigen.  

Een ander minpunt is de kwaliteit van de ingestuurde waarnemingen. Vele mensen stuurden een 

kort mailtje in plaats van het standaard formulier in te vullen. Om dit te verbeteren moet tegen de 

controleronde van december een invoermodule ontwikkeld worden. Dit moet voor een betere 

gebruiksvriendelijkheid zorgen en minder werk bij de verwerking.  

 

6.2. Andere waarnemingen 

 

Bovenop de 85 nieuw verzamelde waarnemingen tijdens de vorige projectperiode, kregen we het 

voorbije jaar nog eens 63 meldingen, wat het totaal aantal observaties in Vlaams-Brabant op 200 

brengt. 18 daarvan gebeurden tussen september 2007 en september 2008. Opmerkelijk zijn 3 

meldingen uit de Parkdallaan langs de spoorweg in Heverlee, 2 waarnemingen uit een loods in 

Zellik en muis die in de buurt van het Meldertbos in open lucht tussen het gras aan haar 

winterslaap was begonnen. Zij heeft het helaas niet gehaald.  

Het werd pas echt bizar toen we waarnemingen binnenkregen vanop de locaties met nestkasten, 

zonder dat in die kasten ook maar één spoor wordt aangetroffen. In Lovensteen in Tienen 

hoorden de bewoners van Klein Spanuit meerdere dieren roepen in de fruitbomen in hun tuintjes. 

Onze kasten hangen hier nauwelijks 100m vandaan! In de Breugelstraat in Groot-Bijgaarden 

bracht een kat in juni een dode eikelmuis mee naar huis, terwijl er in deze tuin 2 kasten hangen en 

200 meter verder nog eens 4 in het reservaat Droogveld! 

De volledige lijst met waarnemingen wordt toegevoegd als bijlage.  
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7. Advies 
 

7.1. Beheersmaatregelen algemeen 

 

Hoogstamboomgaarden, bosranden, houtkanten en heggen behoren tot de belangrijkste 

Eikelmuisbiotopen. Na een jarenlange verwaarlozing krijgen deze natuurlijke 

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

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

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

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

 

1.7.1. Hoogstamboomgaarden 

 

 

Hoogstamboomgaarden zijn in onze streken altijd een belangrijk biotoop voor eikelmuizen 

geweest, maar de ene boomgaard is de andere niet.  

 

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

 

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

mogelijk te sparen en plant een nieuwe gewoon ernaast. 

 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

en bieden maar weinig voedsel. 

 

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

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

vruchten een belangrijkere rol in.  

 

TIP 3 Creëer ruige hoekjes. 
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Ruige hoekjes herbergen heel veel ongewervelde dieren, zoals slakken, spinnen, sprinkhanen,…  

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

ongemaaid te laten of uit te rasteren bij begrazing.  

 

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

intensief is en de aangrenzende struwelen er  niet onder lijden.  

 

TIP 4 Gebruik géén pesticiden. Zonder is gezonder. 

 

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

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

worden.  

 

 

 

 

 

TIP 5 Kies voor een gemengde boomgaard met zowel vroeg als laat fruit. 
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Variatie in het aanbod van vruchten kan de eikelmuis alleen maar te goede komen. Gemengde 

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

zacht fruit geniet de voorkeur. Perziken staan hoog aangeschreven.  

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

hazelnoot en tamme kastanje bieden extra reserves voor de winterslaap.  

 

 

1.7.2. Laagstamboomgaarden 

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

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

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

laagstamboomgaarden zijn wel interessant.  

 

1.7.3. Hagen/houtkanten 

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

afbakening van percelen en om erosie te bestrijden.  

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

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

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

zelfs een noodzaak voor anderen.  

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

liever” 
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TIP 6 Plant hagen en houtkanten in functie van landschapsherstel. 

 

Niet overal horen hagen en houtkanten thuis. Belangrijke weidevogelgebieden bijvoorbeeld 

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

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

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

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

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

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

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

waarlangs ze zich kunnen verplaatsen.  

 

TIP 7 Varieer in soortensamenstelling, structuur en beheer. 

 

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

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

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

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

terwijl spork en zmereik het liever droog houden.  

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

trage groeiers weggeconcurreerd te worden. 

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

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

maximaal 20m. 

 

1.7.4. Bossen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voorbeeld is de Bramensprinkhaan.  

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

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

doodhoutkevers zoals het Vliegend Hert. 
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1.7.5. Bosranden (mantel-zoom) 

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

overgang met struiken en ruigtekruiden. (Mantel-zoom) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dus zowel dierlijk voedsel als vruchten.  

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

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

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

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

soortensamenstelling bepalen. Natuurlijke struweelontwikkeling is uiteraard goedkoper. De 

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

Wanneer de graasdruk verdwijnt, kunnen struiken uitgroeien. 
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1.7.6. Tuinen/Erven 

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

eikelmuisvriendelijke tuin zijn dezelfde als hierboven beschreven.  

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

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

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

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

boomzijde.  

 

1.7.7. Schuurtjes & zolders 

 
In een natuurlijke woonomgeving komen eikelmuizen ook wel eens in huizen en andere 

bouwsels. In apart staande schuurtjes zorgen ze zelden voor enige overlast, maar waar 

Eikelmuizen op de zolder zitten, klagen mensen wel eens van lawaaihinder en schade aan de 

isolatie.  

 

Vooral in de late zomer vallen de dieren op. Dan kan er een volledig gezin onder je dak huizen en 

zijn de eikelmuizen minder territoriaal. Vooral als er voldoende voedsel in de omgeving is, 

tolereren de dieren elkaar. In de winter zal de overlast veel minder zijn. Dan houden ze een diepe 

winterslaap en beperken eventuele wakkere perioden zich tot enkele uurtjes per maand. In het 

voorjaar worden de mannetjes territoriaal en zullen ze geen andere seksegenoten in hun 

omgeving dulden. Wanneer de wijfjes zwanger zijn en jongen krijgen is het hun beurt om andere 

eikelmuizen uit hun omgeving te weren. Dat doen ze met veel lef en vastberadenheid. Er zullen 

zich dan ook niet veel andere dieren in haar omgeving wagen.  

 

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

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

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

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

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

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

de dieren een goed afgebakende leefruimte.  

 

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

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

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

toegangswegen.  
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7.2. Eikelmuisvriendelijke aanpak van problemen met knaagdieren. 

 

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

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

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

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

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

met behulp van inloopvallen. 

De folders zij net klaar en worden in september verstuurd naar gemeentes waar eikelmuizen 

voorkomen voor verspreiding via het loket. We bieden ook een digitale versie aan voor op hun 

website.  

 

7.3. Algemene sensibilisatie en educatie 

 

Op de contactdag van Brakona werden 92 mensen ondergedompeld in de wereld van de 

eikelmuis en het project. De bijdrage in het Brakona jaarboek dat op 500 exemplaren werd 

gedrukt, bereikte ook heel wat natuurliefhebbers. In januari 2009 staan nog twee info-avonden op 

het programma in Diest en Aarschot 

 

8. Besluit  
Ondanks een reeks van nieuwe waarnemingen, kunnen we stellen dat het niet goed gaat met de 

eikelmuis in Vlaams-Brabant. In tegenstelling tot de andere projecten in Oost- en West-

Vlaanderen en Limburg kon in geen enkele van de meer dan 300 nestkasten die werden 

opgehangen, een eikelmuis worden aangetroffen. Nochtans werden in twee van de studiegebieden 

dieren waargenomen op korte afstand van de kasten.  

Een mogelijke verklaring is een aangeboren nieuwvrees bij de dieren. In de Oost-Vlaamse 

studiegebieden hangen de kasten nu al drie jaar en zien we een kleine toename in het aantal 

gebruikte exemplaren. In deze studiegebieden merken we ook dat steeds dezelfde kasten bezet 

zijn, terwijl op kleine afstand hiervandaan nog nestkasten hangen in hetzelfde biotoop. Het lijkt 

erop dat de populaties erg klein zijn en bestaan uit slechts één of enkele territoria die ze niet 

gemakkelijk verlaten. Mogelijk ontdekken disperserende jonge dieren in het najaar de nieuwe 

nestgelegenheden. Gelukkig zijn de kasten duurzaam vervaardigd, waardoor we dit nog vele 

jaren zullen kunnen opvolgen. 
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10. Bijlagen 
 

10.1. Brakona studiedag.pdf (enkel digitaal) 

10.2. Brakona jaarboek.pdf (enkel digitaal) 

10.3. Educatieve folder “Gebolder op zolder”  

10.4. Waarnemingen in Vlaams-Brabant sinds 2007 

 

Gevoelige informatie 

10.5. Locaties  van de eikelmuiskasten in Vlaams-Brabant 

 

Gevoelige informatie. Bescherming privacy 
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