
 
 
 
 
 

     Hamsterproject  
     Limburg 
     2002-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

Hamsterproject Limburg 
 

 

Wetenschappelijk rapport 2003/2 Natuurpunt Studie  
Saskia Mercelis    
    

      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAMSTERPROJECT: 
INTERNATIONAAL HAMSTERCONGRES 

 
 

project uitgevoerd door Natuurpunt Studie 
in samenwerking met de Provincie Limburg en LIKONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling: Natuurpunt Studie 
Auteur: Saskia Mercelis 
April 2003 
 
 
 

 



 1 
 

INHOUDSOPGAVE 
 

1. Inleiding .................................................................................................................2 
2. Samenwerkingsovereenkomst 2002-2003 .............................................................2 

2.1. Organisatie van het hamstercongres ...............................................................2 
2.2. Uitgave van de congresteksten........................................................................2 

3. Organisatie van het hamstercongres ......................................................................3 
4. Uitgave van de congresteksten...............................................................................4 
5. Bijkomende aciviteiten ..........................................................................................4 

Inventarisaties ........................................................................................................4 
Prioritaire beschermingsgebieden..........................................................................4 
Beheersovereenkomst hamster...............................................................................5 
Ondersteuningovereenkomst hamster....................................................................5 
Infoavond Boerenbond...........................................................................................5 
Internationale contacten .........................................................................................5 
Overleg met de doelgroepen ..................................................................................6 
Voorstelling op congressen....................................................................................6 
Voordracht JNM ....................................................................................................6 
Thesisstudenten......................................................................................................6 

6. Literatuur................................................................................................................7 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 
 

11..  IInnlleeiiddiinngg  
 
De Europese hamster (Cricetus cricetus) is een soort die in het westelijke deel van 
zijn verspreidingsgebied zwaar bedreigd is (zie oa. Backbier et al., 1998). In 
Vlaanderen is de hamster opgenomen in de rode lijst van de zoogdieren in de 
categorie ‘met uitsterven bedreigd’ (Criel et al., 1994).  
Vlaanderen is verplicht om deze soort en zijn biotoop te beschermen. Het 
soortbeschermingsplan hamster (Mercelis 2001, Valck et al., 2001) reikt hiervoor 
concrete actieplannen aan op gemeentelijk, provinciaal, Vlaams en internationaal 
niveau.  
 
Eén van de belangrijke actieplannen was het luik 'communicatie en sensibilisatie'. 
Het internationaal hamstercongres en de congresverslagen zijn belangrijke 
instrumenten. Het internationaal hamstercongres is namelijk een forum voor alle 
personen die actief bezig zijn rond de hamster en geeft daardoor een overzicht van 
de huidige kennis over de hamster en zijn biotoop. Zowel professionelen 
(natuurbeschermers, wetenschappers, beleidsmensen, milieuambtenaren) als 
vrijwilligers (conservators en andere geïnteresseerden) krijgen tijdens zo een 
congres de kans om de recentste wetenschappelijke kennis op te doen, om 
contacten te leggen en om ervaringen uit te wisselen. De congresverslagen 
verzamelen de voordrachten en vormen zo een basiswerk over de ecologie, het 
beleid en de bescherming van de hamster.  
 

22..  SSaammeennwweerrkkiinnggssoovveerreeeennkkoommsstt  22000022--22000033  
 
In 2002 werd in samenwerking met LIKONA een nieuw project uitgevoerd.  
De opdracht van de samenwerkingsovereenkomst voor 2002-2003 was tweeledig: 
 
22..11..  OOrrggaanniissaattiiee  vvaann  hheett  hhaammsstteerrccoonnggrreess  
 
Het congres vond plaats van zaterdag 13 t.e.m. maandag 15 oktober 2002 in het 
Gallo-Romeins Museum te Tongeren. Op maandag 15/10 werd een velduitstap 
gedaan waarbij de hamstergebieden in Haspengouw en het hamsterreservaat in 
Nederlands Limburg werden bezocht.  
 
22..22..  UUiittggaavvee  vvaann  ddee  ccoonnggrreesstteekksstteenn  
 
Alle sprekers kregen de mogelijkheid om hun resultaten in de proceedings van het 
congres te publiceren. Deze publicatie verschijnt in het voorjaar van 2003. De 
provincie ondersteunt de uitgave financieel mee via deze 
samenwerkingsovereenkomst.  
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33..  OOrrggaanniissaattiiee  vvaann  hheett  hhaammsstteerrccoonnggrreess  
 
Van 12 t.e.m. 14 oktober 2002 vond het 10° internationaal hamstercongres plaats in 
het Gallo-Romeins museum te Tongeren. Het congres werd georganiseerd door 
Natuurpunt, i.s.m. Brakona, Likona en Euregio Maas-Rijn. 
 
Dit jaarlijkse 'ontmoetingsmoment' is een initiatief van de Internationale 
Hamsterwerkgroep, een groep wetenschappers die de toestand van de hamster in 
Europa opvolgt.  
Elk jaar neemt de interesse in dit congres en in de hamsterproblematiek toe.  
 
105 deelnemers, waaronder wetenschappers, natuurbeschermers, beleidsmakers en 
vrijwilligers uit de Europese regio kwamen samen om de bedreigde situatie van de 
Europese hamster in Europa te bespreken. Het congres gaf de professionele en 
vrijwilligere natuurbeschermers de kans om hun praktijkervaringen te toetsen aan de 
actuele wetenschappelijke kennis. Bovendien was het de gelegenheid bij uitstek om 
ervaringen uit te wisselen en nieuwe samenwerkingsverbanden op te starten.  

 
De voordrachten behandelden de ecologie, de bescherming van de soort en zijn 
habitat en het beleid. Het centrale discussiethema was ex-situ bescherming (fok, 
reïntroductie, translocatie, restocking). Tijdens de discussie op zaterdag werden de 
pro’s en contra's van ex-situ bescherming op tafel gegooid en randvoorwaarden 
bepaald voor het uitvoeren van dergelijke maatregelen voor de hamster in 
Vlaanderen. Naar aanleiding van deze discussie heeft de Internationale 
Hamsterwerkgroep een officiële nota opgesteld met daarin de richtlijnen over ex-situ 
maatregelen. Deze nota is van groot belang aangezien op steeds meer plaatsen 
gedacht wordt aan ex situ bescherming van de hamster. Dit ondanks het feit dat de 
ervaringen niet steeds positief zijn, vaak omdat de randvoorwaarden niet in acht 
werden genomen.  

 
Gekoppeld aan dit congres vond op maandag een velduitstap naar het Nederlandse 
hamsterreservaat in Sibbe plaats, waar informatie werd gegeven over het 
Nederlandse kweekprogramma, het gevoerde beheer en de monitoring. Deze uitstap 
was een belangrijk onderdeel van het congres, aangezien Sibbe het enige 
grootschalige hamsterreservaat is waar het beheer volledig in functie van deze soort 
staat. Dat zo een intense bescherming niet gewenst is in Vlaanderen, bleek duidelijk 
uit de reactie van de aanwezige Vlaamse professionelen en vrijwilligers. Zij zien 
meer heil in de door Natuurpunt voorgestelde beschermingsstrategie, waarbij de 
nadruk ligt op in situ bescherming.  
 
Het congres werd zeer positief geëvalueerd bevonden, zowel door de buitenlandse 
aanwezigen (vnl. 'professionelen') als de Vlaamse aanwezigen (zowel professionelen 
als vrijwilligers).  
 
Voor meer informatie over het congres verwijzen we naar de CD-rom waarop de 
deelnemerslijst, de congres folder (Engels/Duits en Nederlands) en het definitieve 
programma staan en tevens wat sfeerbeelden. 
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44..  UUiittggaavvee  vvaann  ddee  ccoonnggrreesstteekksstteenn  
 
Naar aanleiding van het congres worden de wetenschappelijke congresverslagen 
gepubliceerd, met daarin een 30-tal bijdragen over de bescherming, de ecologie van 
de hamster en zijn wettelijke bescherming. De congresverslagen worden in mei 2003 
gepubliceerd. Op de CD-rom bevinden zich de definitieve teksten van de 
proceedings. De gedrukte versie wordt doorgestuurd van zodra beschikbaar (half 
mei).  
Zowel het congres als de proceedings hebben een belangrijke meerwaarde in het 
kader van het Vlaamse hamsterproject. Heel veel mensen kregen daardoor toegang 
tot de meest recente kennis over de hamster.  

55..  BBiijjkkoommeennddee  aacciivviitteeiitteenn  
 
Los van de door Likona gesubsidieerde activiteiten, vonden er in Limburg nog andere 
activiteiten plaats in het kader van het hamsterproject.  
 
IInnvveennttaarriissaattiieess    
 
Net als de vorige jaren, werden er ook dit jaar inventarisaties gedaan. In totaal 
werden 285ha onderzocht en er werden 9 zekere hamsterburchten gevonden. Er 
werden in Widooie zeer mooie zichtwaarnemingen gedaan van twee juveniele 
hamsters.  
 
PPrriioorriittaaiirree  bbeesscchheerrmmiinnggssggeebbiieeddeenn  
 
Op basis van de nieuwe gegevens, werd een nieuwe prioriteitenkaart voor Limburg 
opgesteld (zie bijgevoegde CD-rom).  
Deze kerngebieden geven weer in welke gebieden de bescherming moeten 
geconcentreerd worden.  
 
In het soortbeschermingsplan gebeurde een eerste (ruwe) afbakening van de 
kerngebieden op basis van de toenmalige gegevensset (Valck et al., 2001).  
Op basis van de gegevensset 1998-2002 en de habitatkaart hamster (Onkelinx 2001) 
werd een meer gedetailleerde afbakening van de kerngebieden gerealiseerd voor 
Limburg. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat ook de huidige afbakening 
gebaseerd is op een beperkte gegevensset en dus zijn beperkingen kent. Niet 
onderzochte gebieden worden ook in rekening gebracht doordat gebieden met een 
hoog potentieel (doordat ze veel geschikte oppervlakte hebben of doordat ze 
grenzen aan een bewoond hok of doordat er burchten werden waargenomen ook al 
werd het hok niet intensief onderzocht) ook een hoge waardering (2) krijgen en dus 
voor bescherming in aanmerking komen.  
 
Het valt te verwachten dat toekomstige inventarisaties in Vlaanderen en Wallonië 
nieuw licht zullen werpen op de zaak. We dringen er dan ook op aan dat de 
afbakening regelmatig wordt bijgesteld en dat de soortbeschermingsinitiatieven niet 
enkel in de afgebakende gebieden wordt gerealiseerd maar in het volledige 
hamstergebied.  
Ingrijpende maatregelen zoals aankopen in landbouwgebied en/of het afsluiten van 
speciale hamster beheersovereenkomsten dienen wel prioritair in de afgebakende 
gebieden te gebeuren. In eerste instantie zijn dit de gebieden met prioriteit 1 tem. 3, 
in totaal 14130 ha in provincie Limburg.  
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De volgende categorieën worden onderscheiden: 
 
Prioriteit Omschrijving Totale oppervlakte 

1 geschikt hamstergebied gelegen in ‘hotspots met 
zoeksucces  0.5 

2703 ha 

2 niet onderzocht geschikt hamstergebied met potentieel 
geschikt gebied  75% en / of grenzend aan minimum 1 
hotspot 

11000 ha 

3 geschikt hamstergebied gelegen in UTM- hokken met 
een laag zoeksucces (0 <zoeksucces< 0.5)  

427 ha 

4 niet onderzocht geschikt hamstergebied met potentieel 
geschikt gebied < 75% en niet grenzend aan ‘hotspots’ 

9870 ha 

5 geschikt hamstergebied gelegen in ‘coldspots’ 
(zoeksucces= 0) 

9623 ha 

6 niet geschikt hamstergebied (globale waardering < 0.70) 
en hokken waarbij geschikt gebied < 75% van het hok 
bedraagt 

59886 ha 

 
BBeehheeeerrssoovveerreeeennkkoommsstt  hhaammsstteerr    
Samen met VLM en Aminal werd gewerkt aan het opstellen van een specifieke 
beheersovereenkomst voor de hamster. Dit gebeurt o.l.v. Dhr Maarten Stiperaere, 
celhoofd beheersovereenkomsten.  
 
OOnnddeerrsstteeuunniinnggoovveerreeeennkkoommsstt  hhaammsstteerr    
 
Samen met Roger Nijssens, actieve Natuurpunt vrijwilliger, werd er geijverd voor de 
eerste beheersovereenkomst hamster. Dhr René Cleirinx, de betrokken landbouwer 
werd bezocht en gesensibiliseerd. Op 7 oktober organiseerde provincie Limburg naar 
aanleiding hiervan een persconferentie.  
 
IInnffooaavvoonndd  BBooeerreennbboonndd  
 
Op dinsdag 5 november 2002 werd een infovergadering gegeven voor de Limburgse 
bestuursleden van de Boerenbond, op vraag van Dhr Peter Verbruggen (provinciaal 
vertegenwoordiger Boerenbond - provincie Limburg). Tijdens die vergadering werd 
het hamsterproject en soortbeschermingsplan voorgesteld. In het algemeen waren 
de aanwezigen niet extreem negatief t.o.v. het project. Belangrijke opmerkingen 
waren: de planologische onzekerheid, de juridische onzekerheid van 
beheersovereenkomsten, het wantrouwen in de overheid, de mogelijke schade, …. 
Deze factoren zullen het afsluiten van ondersteunings- of beheersovereenkomsten 
zwaar belemmeren.  
 
IInntteerrnnaattiioonnaallee  ccoonnttaacctteenn  
 
In het kader van het hamsterproject en meer specifiek het hamstercongres waren er 
zeer intense contacten met de buitenlandse collega's (vnl. Frankrijk, Nederland, 
Duitsland, …). Dit liet toe om informatie uit te wisselen over hamsterbeheer.  
Daarnaast waren er ook zeer intense contacten met de Waalse collega's, die hun 
veldwerk vnl. uitvoerden t.h.v. de taalgrens (wat het onderzoek des te interessanter 
maakte voor ons).  
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OOvveerrlleegg  mmeett  ddee  ddooeellggrrooeeppeenn  
 
Op 26/09/2002 vond een vergadering plaats in Brussel, bijeengeroepen door Aminal, 
afdeling Natuur, waarbij de belangrijkste doelgroepen bijeengebracht waren om te 
discussiëren over het soortbeschermingsplan hamster en de implementatie ervan 
(Natuurpunt, Boerenbond, ALT, Aminal, WBE's, …). Twee belangrijke conclusies 
hiervan: de actoren uit de landbouwsector hebben het moeilijk met grootschalige 
aankopen in akkergebied, maar kunnen zich eventueel wel vinden in aankopen van 
kleine stukjes marginale landbouwgrond, hoewel ze hier eerder negatief tegenover 
staan. Ze zijn echter wel gewonnen voor het opstellen van speciale 
hamsterovereenkomsten.  
 
VVoooorrsstteelllliinngg  oopp  ccoonnggrreesssseenn  
 
Op 3 congressen werd het hamsterproject naar voren gebracht dmv. een 
wetenschappelijke poster en voordrachten, net name het knaagdiercongres (7-8 
september 2002), Rodens et Spatium (22-26 juli 2002), en het hamstercongres (12-
14 oktober 2002). Vanzelfsprekend werd ook steeds de bijdrage van Likona vermeld.  
 
VVoooorrddrraacchhtt  JJNNMM  
 
Op dinsdag 18 februari werd een voordracht gegeven door Diederik Willems over de 
hamster tijdens het JNM-café te Leuven.  
 
TThheessiissssttuuddeenntteenn  
 
In het schooljaar 2002-2003 werkten een aantal stagiairs intensief mee aan het 
hamsterproject. Bert De Busser, student Biotechnologie aan de Katholieke 
Hogeschool van de Kempen assisteerde tijdens het veldwerk en de verwerking van 
de gegevens uit Vlaams-Brabant. Een groep studenten van de Hogeschool Gent,  
Departement Biotechnologische Wetenschappen, Landschapsbeheer en Landbouw 
Campus Melle, Graduaat Landbouw en Biotechnologie (De Coninck Andy, Degraeve 
Annelies, Ponnet Katrien, De Backer Kristien en Vancanneyt Olivier) deden een 
literatuurstudie over het beheer van akkerlandschappen met het oog op de 
bescherming van de hamster en zijn biotoop. Eén van de studenten, Degraeve 
Annelies, zette dit werk verder met het oog op het opstellen van een overzichtelijke 
en compacte 'handleiding hamsterbeheer'. 
Tot slot werkte ook Leen Van Ransbeeck, Stagiair Management assistent (optie 
zakelijk vertalen en tolken) mee tijdens het hamstercongres, waar ze instond voor het 
opstellen van zakelijk verslag van het congres.  
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