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Hoewel we als mens een sterke binding hebben met een groot aantal zoogdieren 

waaronder vee en jachtsoorten, is onze kennis van de in het wild levende 

exemplaren vrij beperkt. Een belangrijke reden hiervoor is dat de meeste 

zoogdieren nachtactief zijn en er een verborgen levenswijze op nahouden. 

De nieuwe zoogdierenatlas, vult de lacune in de kennis voor een stuk in. 

Historiek 
De geschiedenis van het atlasproject gaat 
terug tot 1986. In dat jaar publiceerde de 
zoogdierenwerkgroep van de Jeugdbond 
voor Natuurstudie en Milieubescherming 
(JNM) het boek Zoogdieren - Inventarisatie 
van Vlaanderen (1976-85) . Het was de aller
eerste gebiedsdekkende zoogdierenatlas 
voor Vlaanderen. Alle inheemse zoogdier
soorten werden erin besproken, maar voor 
het verspreidingsbeeld moesten de auteurs 
terugvallen op een relatief beperkte hoe
veelheid gegevens. De zoogdieren kregen 
door dit boekje wel een grote belangstelling 
en toen JNM in 1993 het plan opvatte om 
aansluitend op de vorige een nieuwe atlas te 
publiceren, verliep alles aanvankelijk vrij snel. 
Reeds in 1997 werd een voorlopige atlas 
gepubliceerd als een extra nummer van het 
tijdschrift Euglena. Daarna viel het werk ech
ter gedeeltelijk stil, onder meer omdat een 
aantal van de oorspronkelijke initiatiefne
mers door hun leeftijd de zoogdierenwerk
groep van JNM moest verlaten. Op dat 

dwergspitsmuis (672) 

bosspitsmuis (1381) 

ogenblik startten gesprekken met de vleer
muizenwerkgroep van Natuurreservaten en 
de pas opgerichte zoogdierenwerkgroep van 
De Wielewaal. Dat resulteerde in 2000 in een 
officiële samenwerking tussen de drie partij
en, waarbij De Wielewaal (en later Natuur
punt) zich engageerde tot de coördinatie van 
het project. Vanaf dan kwam het werk in een 
stroomversnelling, en kon de atlas in 2003 
worden afgerond. 

Het nachtleven houdt je 
wakker 
"Het nachtleven houdt je wakker", staat er 
op het T-shirt van de JNM-zoogdierenwerk
groep. Wie zich bezighoudt met zoogdieron
derzoek zal er inderdaad ettelijke nachtjes 
aan moeten opofferen. Hoewel het aantal 
soorten zoogdieren in Vlaanderen vrij 
beperkt is, lopen de inventarisatiemethodes 
voor de diverse groepen sterk uiteen door de 
sterk verschillende levenswijze. Zelfs binnen 
een taxonomische groep kan de levenswijze 
zo sterk verschillen dat men op een totaal 
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Figuur 1: Wijze van waarnemen bij de insecteneters. Tussen haakjes het totaal aantal waarnemingen. 

andere manier te werk moet gaan om de 
verspreiding van de dieren in kaart te bren
gen (Fig. 7-6) . Dat maakt ook dat de volle
digheid van de kaartjes sterk afhangt van de 
methode. Waar mogelijk werd bij de kaartjes 
aangegeven hoe goed een hok onderzocht 
werd (zie ook kadertekst). 

De inventarisatiegraad op 
kaart 
Een grote beperking bij verspreidingsatlas
sen in het algemeen is de moeilijkheid om 
te oordelen in hoeverre het ontbreken van 
een verspreidingsstip wijst op afwezigheid 
van de soort dan wel op een gebrekkige 
inventarisatie. Dit hebben we in de zoog
dierenatlas proberen op te vangen door aan 
te geven hoe goed een hok onderzocht is 
met een bepaalde methode. Een voorbeeld 
is de verspreiding van vleennuizen tijdens 
de zomer. Voor een groot aantal vleermui
zen, waaronder de Watervleermuis, is het 
opsporen van dieren met de bat-detector 
de meest aangewezen methode. Zonder de 
onderzoeksgraad in kaart te brengen, lijkt 
het alsof de Watervleermuis, nochtans een 
algemeen aanwezige soort, in grote delen 
van Vlaanderen niet voorkomt (Fig. 7). Als 
echter rekening wordt gehouden met de 
onderzoeksgraad (Fig. 8), dan blijkt duide
lijk dat de Watervleermuis tijdens de zomer 
voorkomt in een groot percentage van de 
onderzochte hokken (Fig. 9). Ook bij muizen 
en spitsmuizen werd een dergelijke achter
grond voorzien die weergeeft waar en hoe
veel braakballen er geplozen zijn. 
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Tabel 1: Aantal zoogdieren in Vlaanderen 

(Î~-;~'~neters Insectivora 
; Vleermuizen Chiroptera 
l Knaagdieren Rodentia 
I Haasachtigen Lagomorpha 
, Roofdieren Carnivora 

Evenhoevigen Artiodact:ila 
! Zeehonden Pinnipedia 
r Walvissen Cetacea 

\ _-----
Resultaten 

8 
21 
2 1 

2 
13 
4 

6 
I LJ 
l)4 

In totaal komen 94 zoogdieren aan bod in de 

atlas (Tabel 1 J. Sommige soorten zijn slechts 

zeer summier behandeld omdat ze uitgestor

ven zijn of omdat het gaat om eenmalige 

waarnemingen of om waarnemingen uit een 

ver verleden. Vooral bij de walvissen zijn er 

wel wat soorten die eenmalig op onze kust 

zijn aangespoeld, maar die men bezwaarlijk 

tot onze inheemse fauna kan rekenen . 

Exoten 
Bij de 94 soorten die in de atlas besproken wor

den, zijn er acht exoten. Daarbij de Grijze eek

hoorn, waarvan de waarnemingen in de data

bank gelukkig foutief gedetermineerde dieren 

blijken te zijn. Bij de exoten zijn het vooral de 

knaagdieren (Muskusrat, Beverrat en Siberische 

grondeekhoorn) die het goed doen. Hoewel de 

Muskusrat strikt wettelijk gezien geen exoot 

meer is, is het van oorsprong toch duidelijk een 

Noord-Amerikaanse soort die in Vlaanderen 

overal voorkomt ondanks het feit dat de dieren 

nog maar sinds begin van de 20ste eeuw in 

Europa voorkomen (Fig. 10). De Amerikaanse 

nerts daarentegen krijgt in Vlaanderen geen 

vaste voet aan de grond, waarschijnlijk door de 

belabberde kwaliteit van onze oppervlaktewa

ters. Ook de waarnemingen van Wasbeer en 

Wasbeerhond wijzen niet op een echte popu

latie, maar eerder op losse individuen die uit 

gevangenschap afkomstig zijn. Een potentieel 

gevaar vormen de Damherten die her en der in 

het Vlaamse land opduiken. Het aantal kweke

rijen van Damherten is de laatste jaren fors 

toegenomen wat ook blijkt uit het aantal ont

snapte dieren. Meestal gaat het om enkelingen 

die na verloop van tijd worden teruggevangen, 

maar op een aantal plaatsen hebben zich 

ondertussen vrij levende groepjes gevormd en 

wordt er ook voortplanting waargenomen. 

Soorten die het goed doen 
Uit de verspreidingskaarten en vergelijkingen 

met historisch materiaal blijkt duidelijk dat 

een aantal soorten het goed doen in Vlaande

ren en hun areaal (terug) kunnen uitbreiden. 
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Figuur 2: Wijze van waarnemen bij de vleermuizen (enkel zomerwaarnemingen). Tussen haakjes het 

totaal aantal waarnemingen. 
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Figuur 3: Wijze van waarnemen bij de knaagdieren. Tussen haakjes het totaal aantal waarnemingen. 

Haas (3031) 

Konijn (4992) 

o 20 40 60 80 

= dode dieren 
- interview 
- vangsten 
- zicht 

Percentage van de gegevens 

100 - spoor/nest 
- overige 

Figuur 4: Wijze van waarnemen bij de haasachtigen. Tussen haakjes het totaal aantal waarnemingen. 

Deze soorten kunnen we duidelijk klasseren 

als generalisten en het zijn zonder uitzonde

ring dieren die zich in belangrijke mate hebben 

aangepast aan de mens en aan de versnipper-

de, verstedelijkte biotoop dat wij hebben 

gecreëerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

soorten zoals Ree, Vos en Steenmarter, maar 

ook om kleinere soorten zoals Huisspitsmuis. 
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Mustela sp, (23) 
wezel (1076) 

hermelijn (751) 
bunzing (1592) 

fret (2) 
Amerikaanse nerts (16) 

steenmarter (359) 
boommarter (22) 

otter (10) 
das (148) 

vos (2039) 
wasbeerhond (5) 

wasbeer (1 0) 
wilde kat (0) 

lynx (1) 

o 20 40 60 80 

Percentage van de gegevens 

~ dode dieren 
interview 

- vangsten 
- zicht 
- spoor/nest 
- overige 

100 

Figuur 5: Wijze van waarnemen bij de roofdieren. Tussen haakjes het totaal aantal waarnemingen. 
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Figuur 6: Wijze van waarnemen bij de evenhoevigen. Tussen haakjes het totaal aantal waarnemingen. 

Aantal bat-detector waarnemingen: 

> 50 
10tol50 o < 10 

Figuur 7. Graad van het bat-detectoronderzoek 
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Niet voor alle soorten is goed historisch 

materiaal beschikbaar, maar wel bij de Steen

marter. Voor de periode vóór 1970 zijn geen 

gedocumenteerde onderzoeken beschikbaar, 

enkel wat (vage) opinies, In de 1ge eeuw 

moet de soort ongetwijfeld algemeen 

geweest zijn. Wellicht is de status reeds vanaf 

de vorige eeuwwisseling vrij drastisch veran

derd, Zo werd in 1934 gesteld: 'commune par

tout, elle n'est nulle part très répandue pour 

des raisons qui nous échappent' ('hoewel een 

algemene soort, komt ze nergens talrijk voor 

om redenen die ons ontgaan').VóórWO 11 zijn 

nauwelijks een handvol concrete vangsten 

terug te vinden voor Vlaanderen en grenszo-

I""L./ L: 
~, 

Figuur 11. Verspreiding van de Steenmarter 

in België in 1981 volgens een enquete bij 

Waters en Bossen (Groen = voorkomend, 

Bruin = algemeen). 
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Figuur 8. Verspreiding van de Watervleermuis tijdens de zomer. 

ne. Na WO 11 vertonen de vangstmeldingen 
een opvallende concentratie in oostelijk 
Vlaams-Brabant, de zuidgrens van Antwerpen 
en de zuidelijke regio van Limburg. Ook de 
enquête van Waters en Bossen van 1981 geeft 
nagenoeg hetzelfde beeld, met uitzondering 
van enkele 'eilanden van aanwezigheid' in 
Noordoost-Limburg (Fig. 11). Mogelijk is hier 
sprake van verwarring met de Boommarter. In 
Wallonië wordt de soort, met uitzondering 
van Henegouwen, in grote delen nog als regel-

Waarnemingen 

• Kolonie 

• Bal-detector 

+ Overige waarnemingen 

Graad van het bat-detectoronderzoek 

• meer dan 10 waarnemingen 
1 tot 10 waarnemingen 

matig voorkomend beoordeeld. De scherpe 
begrenzing in het noorden van Waals-Brabant 
en Luik, overeenkomend met de gewestgrens, 
moet evenwel ongetwijfeld als een artefact 
ten gevolge van de enquête worden 
beschouwd. De vorige atlas (1976-1985) 
bevestigt dit, met bovendien opgave van dif
fuse aanwezigheid elders in Vlaanderen (Fig. 
12). Het heeft er dus alle schijn van dat zich na 
WO 11, vanuit het zuiden, een 'historisch bol
werk' kon ontwikkelen - en handhaven - in 

oostelijk Vlaams-Brabant en zuidelijk Limburg. 
Binnen deze intemationale context is in Vlaan
deren eveneens een opmerkelijke dichtheids
toename en areaaluitbreiding op gang geko
men, zij het pas echt duidelijk vanaf de jaren 
'90 (Fig. 13). Vanuit het 'historisch bolwerk' 
Leuven-Voeren voltrok zich een manifeste uit
breiding noordwaarts, waarbij oostelijk 
Vlaams-Brabant en nagenoeg geheel Limburg 
thans reeds volledig geherkoloniseerd zijn. Van 
daaruit lijkt zich momenteel noordwaarts een 

o 25 50 

Kilometer 

Figuur 9. Verspreiding van de Watervleermuis tijdens de zomer met aanduiding van het bat-detectoronderzoek. 
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verdere doorsijpeling te voltrekken naar Ant
werpen. Daarnaast blijkt ook de zuidelijke 
regio van de provincies West- en Oost-Vlaan
deren actueel manifest geherkoloniseerd te 
zijn (met meervoudige vaststelling van voort
planting), met een analoge gerichte doorstro
ming noordwaarts over de rest van deze pro
vincies. Deze areaaluitbreiding is vermoedelijk 
een uitvloeisel van de huidige populatietrend 
in Noord-Frankrijk en Henegouwen. De wat 
opvallende concentratie aan meldingen in 
Zuidoost-Vlaanderen wordt - gedeeltelijk -
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Figuur 10. Verspreiding van de Muskusrat in Vlaanderen. 

veroorzaakt door een waarnemerseffect. Het 
loslaten van een beperkt aantal Steenmarters 
die elders werden weggevangen bij 'overlast' 
heeft geen wezenlijke wijziging in het ver
spreidingsbeeld veroorzaakt. 

Soorten die het opvallend slecht 
doen 
Naast al die positieve veranderingen zijn er 
ook heel wat soorten die in Vlaanderen sterk 
achteruit gegaan of zelfs verdwenen zijn. En 
hier gaat het dan vooral om specialisten en 
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N 

L 
o 25 50 
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soorten die hoge eisen stellen aan hun bio
toop. Een gekend voorbeeld is de Otter, 
waarvan er nog enkele mogelijke waarne
mingen zijn tijdens deze atlasperiode. Van 
een echte populatie is echter geen sprake 
meer. 
Een ander dier dat sterk is afgenomen is de 
Waterspitsmuis. De verspreidingskaart laat zien 
dat de Waterspitsmuis nog in grote delen van 
Vlaanderen voorkomt, maar in enkele regio's 
toch opvallend ontbreekt (Fig. 14). Op de kaart 
zijn duidelijk een aantal gebieden te onder-
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50 
I 

Figuur 1 Z. Verspreiding van de Steenmarter in Vlaanderen van 1975-1985. 
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Figuur 13: Huidige verspreiding van de Steenmarter (1987-2002). 

scheiden waar veel kerkuilbraakballen geplozen 
zijn zonder ooit Waterspitsmuis hierin aan te 
treffen. Bekijken we de procentuele bezetting 
van de hokken met braakbalgegevens van Kerk
uil, dan valt op dat de Waterspitsmuis frequen
ter voorkomt in West-Vlaanderen en Limburg 
dan in de andere provincies (Fig. 15). De pro
vincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en 
vooral Antwerpen scoren bijzonder laag. 
In vergelijking met de resultaten van Asselberg 
uit de periode 1964-1970 zijn er, wat de ver-

Waarnemingen 

• Braakballen kerkuil 

• Vangsten 

+ Overige waarnemingen 

Graad van het braakbalonderzoek 

• > 100 prooien uit braakballen 
50 tot 100 prooien uit braakballen 
< 50 prooien uit braakballen 

spreiding betreft, in het totale beeld geen opval
lende verschuivingen, met uitzondering van de 
provincie Antwerpen. Daar werden door Assel
berg in het centrum van de provincie op drie 
plaatsen Waterspitsmuizen aangetroffen, maar 
recent nergens meer, ondanks intensief onder
zoek.ln de regio Klein-Brabant werden dan weer 
geen waterspitsmuizen aangetroffen door 
Asselberg, en nu wel. Daarbij moet wel worden 
opgemerkt dat in deze regio door Asselberg 
slechts een beperkt aantal braakballen werd 

geplozen. Verder valt op dat een aantal gebieden 
nu niet onderzocht is, waar Asselberg in het ver
leden wel Waterspitsmuizen heeft gevonden, 
zoals in het Waasland (Oost-Vlaanderen), de 
omgeving van Peer (Limburg) en ten westen van 
Brussel. Het zou nuttig zijn om deze regio's in de 
toekomst nogmaals te onderzoeken. 
Hoewel de verspreiding geen opvallende veran
deringen vertoont, valt wel op dat het aantal 
hokken met Waterspitsmuis sterk afneemt ten 
opzichte van de periode 1964-1970 (Fig. 16). In 
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Figuur 14: Verspreiding van de Waterspitsmuis in Vlaanderen. 
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1964-1970 werd in 46 % van de onderzochte 
hokken Waterspitsmuis gevonden, terwijl dit nu 
nog maar 24 % is. De afname is vooral sterk in 
de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Bra
bant en in mindere mate Limburg en Antwer
pen. Deze cijfers moeten met de nodige 
omzichtigheid geïnterpreteerd worden, omdat 
zowel het aantal onderzochte hokken als de 
locaties niet gelijk zijn in beide periodes. Toch 
kunnen we besluiten dat de Waterspitsmuis een 
sterke achteruitgang heeft gekend in Vlaande
ren. Een vergelijkbare analyse in Nederland ver
toonde een zeer gelijkaardige achteruitgang. In 
de periode 1951-1970 werden daarWaterspits
muizen aangetroffen in 71 % van de braakbal
partijen, wat terugviel tot 30 % in de periode 
1971-1990, met opnieuw een lichte stijging 
naar 35 % in de periode 1991-2000. Hierbij valt 
op dat de terugval in Nederland ongeveer van 
dezelfde grootteorde is en zeer sterk vanaf de 
jaren '70, net zoals in Vlaanderen. Ook bij ana
lyse van de braakbalpartijen valt op dat de 
Waterspitsmuis nu nog minder voorkomt dan 
vroeger: 0,36 % van het totaal aantal spitsmui
zen, tegenover 1,02 % bij Asselberg. De achter
uitgang hangt waarschijnlijk samen met de 
afgenomen waterkwaliteit en met het gevoerde 
waterbeleid, waarbij de afvoercapaciteit van 
beken verhoogd werd door het versterken van 
de oevers en het rechttrekken van beken. Hier
door verdwenen de zacht glooiende oevers en 
kleine overstromingsgebiedjes die voor de 
waterspitsmuis zo belangrijk zijn. Ook de alge-

SUMMARY BOX: 
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mene daling van het grondwaterpeil zal zeker 
een rol gespeeld hebben in de achteruitgang 
van de Waterspitsmuis. 

ALgemene conclusie 
Een atlas is altijd maar een momentopname, en 
ook deze atlas zal bi nnen vijf jaar misschien op 
bepaalde punten weer volledig achterhaald zijn, 
maar het is de eerste maal dat de toestand van 
de zoogdieren zo uitvoerig in kaart is gebracht. 
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Deze atlas zou dan ook vooral een instrument 
moeten zijn om het soorten beleid rond zoog
dieren aan te zwengelen en bij te sturen. Een 
groot deel van de soorten die besproken wor
den, staat immers nog steeds op de Rode lijst. 
Het valt op dat het hier vooral gaat om soorten 
met hoge ecologische eisen. Gelu kkig zij n er ook 
soorten die het beter doen en die zich lijken te 
herstellen van de zware aantalreducties die er in 
het verleden hebben plaatsgevonden. 
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Figuur 15: Procentueel aantal hokken waar de Waterspitsmuis is waargenomen, vergeleken tussen 

1964-1970 en nu. 

VERKEM S. 2004. Mammals in Flanders, a new atlas [in 
Dutch]. Natuur.focuS(3)1: IQ-16. 

such as stone marten, roe deer, fox and also house shrew have 
been able to adapt their habits to the current situation and 
therefore expanded or at least maintained their distribution 
area. Specialist species on the other hand, like the water shrew, 
suffered from the changes in landscape and nature quality 
resulting in decreasing numbers. For water shrew the distri
bution area however remained more or less the same and the 
severe decrease could only be shown by analysis of bam owl 
pellets. In the group of invasive species, only few have been 
able to establish a real population. 

Until recently our lmowledge of wild living mammals in Flan
ders was very poor and only available to a small group ofinsid
ers. With the publication of a (new) mammal atlas, this infor
mation becomes available for a much wider group of people. 
General condusions of the atlas are that generalist species 
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